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Algemene inleiding 
0.1. Dit verslag is een van de twee delen van ons Jaarverslag betreffende het 
begrotingsjaar 2020. Het betreft de prestaties met betrekking tot 
uitgavenprogramma’s in het kader van de EU-begroting per eind 2020. Het andere 
gedeelte heeft betrekking op de betrouwbaarheid van de EU-rekeningen en de 
wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. 

0.2. Wij splitsen ons jaarverslag in deze twee delen op in het kader van een 
tweejarig proefproject dat begon met het Jaarverslag betreffende het 
begrotingsjaar 2019. De belangrijkste reden voor het project was om in onze jaarlijkse 
verslaglegging meer aandacht te besteden aan de resultaten die met de EU-begroting 
zijn behaald. Daarnaast hebben wij dankzij de opsplitsing van het jaarverslag rekening 
kunnen houden met het jaarlijks beheers- en prestatieverslag (Annual Management 
and Performance Report — AMPR), het belangrijkste prestatieverslag op hoog niveau 
van de Commissie over de EU-begroting. Aangezien de wettelijke termijn voor de 
vaststelling van dit verslag eind juni van het jaar n+1 is, konden we het in het verleden 
niet behandelen in ons jaarverslag, dat normaliter begin oktober wordt gepubliceerd. 

0.3. Dit verslag bestaat uit zeven hoofdstukken: 

o In hoofdstuk 1 onderzoeken we of en hoe de Commissie en de medewetgevers de 
lessen die zijn getrokken uit eerdere perioden van het meerjarig financieel kader 
(MFK) (bijv. uit evaluaties, effectbeoordelingen en controles) hebben toegepast 
om de opzet en prestaties van uitgavenprogramma’s voor de periode 2021-2027 
te verbeteren. Wij doen dit op basis van een steekproef van 
wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor 5 van de 48 uitgavenprogramma’s 
die zijn opgezet voor de periode 2021-2027, wat overeenkomt met ongeveer 60 % 
van de totale begroting voor die periode. 

o In de hoofdstukken 2 tot en met 6 analyseren we de in het kader van EU-
programma’s behaalde resultaten onder de respectievelijke rubrieken 1a, 1b, 2, 3 
en 4 van het MFK 2014-2020. Ons doel was vast te stellen hoeveel relevante 
informatie over prestaties beschikbaar is en op basis daarvan te beoordelen hoe 
goed de uitgavenprogramma’s van de EU daadwerkelijk hebben gepresteerd. Van 
de 58 uitgavenprogramma's die werden opgezet voor de periode 2014-2020 
selecteerden we er 5, die samen ongeveer een vijfde van alle betalingen tot 
eind 2020 vertegenwoordigen ten opzichte van de vastleggingen binnen het 
MFK 2014-2020. Dit hangt samen met onze dekking, in het Verslag betreffende de 
prestaties van 2019, van negen andere programma’s, die eind 2019 goed waren 
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voor ongeveer driekwart van de totale betalingen. Wij baseerden onze 
beoordeling op de van de Commissie afkomstige prestatiegegevens (met inbegrip 
van het AMPR, prestatie-indicatoren en -evaluaties) en — indien beschikbaar — 
recente bevindingen van onze eigen controle- en analysewerkzaamheden. We 
gingen na hoe plausibel de informatie over prestaties van de Commissie was en 
zetten deze af tegen onze eigen bevindingen, maar de betrouwbaarheid ervan 
controleerden we niet. 

o In hoofdstuk 7 worden de resultaten gepresenteerd van onze follow-up van de 
controleaanbevelingen die wij hebben gedaan in speciale verslagen die in 2017 
werden gepubliceerd. 

0.4. Bij het opstellen van dit verslag hebben wij rekening gehouden met de impact 
van de brexit en de COVID-19-pandemie op de prestaties van de uitgavenprogramma’s 
van de EU. De meeste monitoringgegevens waarop dit verslag is gebaseerd, dateren 
echter van 2019 of eerder, d.w.z. van vóór het vertrek van het VK uit de interne markt 
en de douane-unie van de EU en de verspreiding van COVID-19 in Europa. 

0.5. We lichten onze aanpak en methodologie voor het opstellen van dit verslag toe 
in het aanhangsel. 

0.6. Wij streven ernaar onze opmerkingen helder en beknopt weer te geven. We 
kunnen niet altijd vermijden termen te gebruiken die specifiek zijn voor de EU, haar 
beleid en begroting, of voor financiële verslaglegging en controle. Op onze website 
hebben wij een woordenlijst1 gepubliceerd met definities en een toelichting op de 
meeste van deze specifieke termen. De termen die in de woordenlijst worden 
gedefinieerd, worden de eerste keer dat zij in elk hoofdstuk voorkomen cursief 
gedrukt. 

0.7. Wij danken de Commissie voor haar uitstekende medewerking bij de 
voorbereiding van dit verslag. De antwoorden van de Commissie op onze opmerkingen 
worden bij dit verslag gevoegd. 

                                                      
1 https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=58667 
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Inleiding 
1.1. Bij het nastreven van haar beleidsdoelstellingen maakt de EU gebruik van een
combinatie van uitgavenprogramma’s, die gedeeltelijk of geheel uit de EU-begroting 
worden gefinancierd, en begrotingsneutrale beleidsinstrumenten (voornamelijk 
regelgeving). 

1.2. De EU voert haar uitgavenprogramma’s uit in cycli van zeven jaar; dit zijn
perioden van het meerjarig financieel kader (MFK). De afgelopen jaren zijn intensieve 
voorbereidingen getroffen voor het MFK 2021-2027. Het MFK is gebaseerd op een 
uitgebreid wetgevingspakket dat wordt voorgesteld door de Commissie en 
goedgekeurd door het Parlement en de Raad volgens procedures die zijn vastgesteld in 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Het omvat: 

o de MFK-verordening, waarin de totale omvang van de EU-begroting en de
basisstructuur ervan (onderverdeeld in uitgavencategorieën of “rubrieken”, elk
met eigen jaarlijkse uitgavenplafonds of “maxima”) en flexibiliteitsregels voor de
overdracht van middelen tussen rubrieken en jaren worden vastgesteld. De MFK-
verordening wordt door de Raad met eenparigheid van stemmen vastgesteld
volgens een bijzondere wetgevingsprocedure, met goedkeuring van het
Parlement1.

o sectorale MFK-verordeningen, die de rechtsgrondslag voor uitgavenprogramma’s
vormen en de basisregels daarvoor bevatten. Deze verordeningen worden over
het algemeen vastgesteld volgens de gewone wetgevingsprocedure2, waarbij het
Parlement en de Raad op voet van gelijkheid optreden als medewetgevers.

1.3. Een belangrijke factor die van invloed is op de prestaties van de
uitgavenprogramma’s van het MFK is de tijdige lancering en uitrol ervan. Bij de 
presentatie van haar wetgevingsvoorstellen voor het MFK 2021-2027 heeft de 
Commissie aangekondigd dat zij ernaar streefde deze vóór de verkiezingen voor het 
Europees Parlement in mei 2019 te laten vaststellen3. In onze analyse4 van het 
voorstel van de Commissie gaven wij aan deze doelstelling te ambitieus te achten 

1 Artikel 312 VWEU. 

2 Artikel 294 VWEU. 

3 COM(2018) 321 final, blz. 28. 

4 Analyse nr. 06/2018: The Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial 
Framework (Briefing paper), juli 2018, paragraaf 17. 
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(omdat ervan werd uitgegaan dat het wetgevingsproces in één jaar zou kunnen 
worden afgerond, in vergelijking met tweeënhalf jaar voor de vorige MFK-periode), 
maar benadrukten we het belang ervan voor de tijdige uitrol van nieuwe 
uitgavenprogramma’s. Zoals figuur 1.1 laat zien, heeft het wetgevingsproces dat tot 
het MFK 2021-2027 heeft geleid, in werkelijkheid meer dan drie jaar in beslag 
genomen. In het geval van de GLB-wetgeving was het proces nog gaande ten tijde van 
de afronding van onze controlewerkzaamheden voor dit hoofdstuk en in 
december 2020 werd een overgangsverordening vastgesteld die de continuïteit van 
het GLB volgens de regels voor de periode 2014-2020 tot eind 2022 waarborgt. De 
vertraging kan deels worden toegeschreven aan de uitbraak van de COVID-19-
pandemie, die sinds begin 2020 de EU-prioriteiten en de programmering van EU-
maatregelen ingrijpend heeft gewijzigd, wat heeft geleid tot een dringende herziening 
van de MFK-voorstellen en de ontwikkeling van het NGEU-pakket. 
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Figuur 1.1 — De vaststelling van de sectorale wetgeving voor het 
MFK 2021-2027 heeft bijna een jaar langer geduurd dan voor de vorige 
periode 

Bron: ERK, op basis van EUR-Lex. 

1.4. De EU heeft beginselen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat haar wetgeving
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de MFK-wetgeving) van hoge kwaliteit is. In 
2016 sloten het Parlement, de Raad en de Commissie een interinstitutioneel akkoord 
over beter wetgeven en in 2017 publiceerde de Commissie haar richtsnoeren voor 
betere regelgeving (een actualisering van de richtsnoeren voor betere regelgeving van 
2015), vergezeld van een reeks gedetailleerde nota’s met richtsnoeren, tips en beste 
praktijken, “toolbox voor betere regelgeving" genoemd. Zowel in het akkoord als in de 
richtsnoeren wordt erkend dat de kwaliteit van de wetgeving (die in het geval van 
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MFK-wetgeving van invloed is op het ontwerp en de toekomstige prestaties van de 
uitgavenprogramma’s) afhankelijk is van enkele belangrijke elementen, waaronder: 

o evaluaties, d.w.z. onafhankelijke beoordelingen van de doeltreffendheid,
doelmatigheid, coherentie, relevantie en Europese meerwaarde van een
beleidslijn of (in het geval van het MFK) een uitgavenprogramma. Deze kunnen
achteraf worden uitgevoerd, d.w.z. nadat de beleidslijn of het programma
volledig is uitgevoerd, of tussentijds, d.w.z. tijdens de uitvoeringsperiode;

o effectbeoordelingen, waarin de waarschijnlijke effecten van een beleidsinitiatief
— of (in het geval van het MFK) een voorgesteld uitgavenprogramma — worden
geanalyseerd. Deze bouwen voort op de lessen die zijn getrokken uit de
uitvoering in het verleden, zoals vastgesteld in relevante evaluaties. Zij kunnen
ook verwijzen naar eerdere controleconclusies en -aanbevelingen.

15



Reikwijdte en aanpak 
1.5. De belangrijkste controlevraag voor dit hoofdstuk was of en hoe de Commissie,
het Parlement en de Raad de lessen die zijn getrokken uit eerdere MKF-perioden 
hebben toegepast om de opzet en prestaties van uitgavenprogramma’s voor de 
periode 2021-2027 te verbeteren. We hebben ons gericht op geleerde lessen die 
relevant zijn voor de prestaties van programma’s. Om deze vraag te beantwoorden, 
zijn wij nagegaan of: 

o er een proces is aan de hand waarvan de Commissie de geleerde lessen in haar
wetgevingsvoorstellen kan verwerken (zie de paragrafen 1.9-1.23);

o in de wetgevingsvoorstellen van de Commissie rekening wordt gehouden met de
lessen die zijn getrokken uit evaluaties, controles en effectbeoordelingen (zie de
paragrafen 1.24-1.27);

o wezenlijke wijzigingen die van invloed zijn op de prestaties van deze voorgestelde
uitgavenprogramma’s kunnen worden gekoppeld aan effectbeoordelingen (met
inbegrip van door het Parlement of de Raad opgestelde effectbeoordelingen) of
andere geleerde lessen (zie de paragrafen 1.28-1.32).

1.6. Van de 48 uitgavenprogramma’s die voor de periode 2021-2027 zijn opgezet,
hebben we ons gericht op vijf uitgavenprogramma’s die samen goed zijn voor 60 % van 
de totale MFK-begroting: 

o twee in het kader van MFK-rubriek 2 “Cohesie, veerkracht en waarden”: 1) het
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en 2) het Cohesiefonds (CF);

o twee in het kader van MFK-rubriek 3 “Natuurlijke hulpbronnen en milieu”, die de
twee pijlers van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vormen: 3) het
Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en 4) het Europees Landbouwfonds voor
plattelandsontwikkeling (Elfpo), en

o één in het kader van MFK-rubriek 6 “Nabuurschap en internationaal beleid”: 5)
het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale
samenwerking (Neighbourhood Development and International Cooperation
Instrument — NDICI).

1.7. Zoals blijkt uit tabel 1.1, onderzochten we zes wetgevingsprocedures met
betrekking tot deze programma’s, en één met betrekking tot het gehele MFK (met 
inbegrip van 17 daarmee verband houdende evaluaties en drie effectbeoordelingen). 
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Tabel 1.1 — Wij hebben zes wetgevingsprocedures met betrekking tot 
vijf programma’s en één wetgevingsprocedure met betrekking tot het 
gehele MFK onder de loep genomen. 

Wetgevingsprocedure Regelgeving Betrokken programma’s 

2018/0197/COD EFRO- en CF-verordening 

EFRO en CF 
2018/0196/COD 

Verordening 
gemeenschappelijke 
bepalingen 

2018/0216/COD Verordening inzake de 
strategische GLB-plannen* 

ELGF en Elfpo 
(het GLB) 2018/0218/COD Gemeenschappelijke 

marktordening* 

2018/0217/COD Horizontale GLB-verordening* 

2018/0243/COD NDICI-verordening NDICI 

2018/0132/APP MFK-verordening Alle 
* Het wetgevingsvoorstel — de verordening was nog niet vastgesteld op het moment dat we onze
controlewerkzaamheden afrondden.

Bron: ERK. 

1.8. De Commissie heeft de bovenstaande wetgevingsvoorstellen in mei en
juni 2018 ingediend. Toen wij in september 2021 onze controlewerkzaamheden 
afrondden, hadden de medewetgevers de GLB-wetgeving nog niet vastgesteld. 
Daarom konden we voor de twee GLB-programma’s geen wijzigingen van de 
wetgevingsvoorstellen van de Commissie behandelen. Zie het aanhangsel voor een 
gedetailleerde beschrijving van onze aanpak en methodologie. 
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De aanpak voor “betere regelgeving” 
helpt de Commissie de geleerde lessen 
in kaart te brengen 
1.9. De aanpak van de Commissie voor betere regelgeving helpt de geleerde lessen
in kaart te brengen en deze toe te passen om de prestaties te verbeteren. We 
controleerden of de Commissie had voldaan aan bepaalde essentiële vereisten van 
deze aanpak, die er volgens ons toe bijdragen dat de beleidsvorming van de EU meer 
empirisch onderbouwd en transparanter wordt: 

o De lessen die zijn getrokken uit evaluaties van eerdere EU-maatregelen moeten
meteen al beschikbaar zijn en worden meegenomen in effectbeoordelingen (het
beginsel “eerst evalueren”). Er moeten relevante gegevens uit evaluaties
beschikbaar zijn om de voorbereiding van nieuwe initiatieven te ondersteunen.

o Evaluaties en effectbeoordelingen moeten worden gepubliceerd.

o In de conclusies van de evaluatie moet duidelijk worden aangegeven welke lessen
zijn getrokken en de verantwoordelijke directoraten-generaal (DG’s) moeten
relevante follow-upmaatregelen vaststellen.

o Bij effectbeoordelingen moeten beleidsopties worden vergeleken op basis van
hun economische, sociale en milieueffecten. Alle relevante effecten moeten in
kwalitatieve en, waar mogelijk, ook in kwantitatieve zin worden beoordeeld.

o Voordat de Commissie een wetgevingsvoorstel kan uitbrengen, is doorgaans een
positief advies over de bijbehorende effectbeoordeling vereist van de Raad voor
regelgevingstoetsing (Regulatory Scrutiny Board — RSB), die de Commissie in
2016 heeft opgericht om de kwaliteit van alle effectbeoordelingen en
belangrijke evaluaties te beoordelen.

De Commissie had het beginsel “eerst evalueren” meestal in 
acht genomen, maar er waren beperkingen die voornamelijk 
verband hielden met de MFK-cyclus 

1.10. In het kader van de uitgavenprogramma’s van de EU is het moeilijk om het
beginsel “eerst evalueren” volledig toe te passen, doordat niet alleen het realiseren 
van outputs en uitkomsten met de programma’s tijd kost, maar ook het evalueren 
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ervan. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een evaluatie achteraf van een programma 
tijdig beschikbaar te stellen zodat hier rekening mee kan worden gehouden in de 
effectbeoordeling voor de volgende MFK-periode. Het beste dat kan worden gedaan, is 
de effectbeoordelingen voor de volgende MFK-periode te baseren op de tussentijdse 
evaluaties voor de huidige MFK-periode (die, indien beschikbaar5, slechts een 
voorlopige beoordeling van de prestaties van het programma kunnen bieden) en de 
evaluaties achteraf voor het voorgaande MFK. Dit effect wordt nog versterkt door de 
“n+3-regel”, op grond waarvan voor bepaalde programma’s betalingen kunnen 
worden verricht tot drie jaar na de overeenkomstige vastlegging in de begroting (zie 
figuur 1.2). 

Figuur 1.2 — In het beste geval wordt bij MFK-gerelateerde 
effectbeoordelingen gebruikgemaakt van tussentijdse evaluaties uit de 
voorgaande periode en evaluaties achteraf uit de periode daarvoor 

Bron: ERK. 

1.11. Voor de wetgevingsprocedures in onze steekproef concludeerde de RSB6 dat
de Commissie het beginsel “eerst evalueren” over het algemeen in acht had genomen. 
De enige uitzondering was het pakket wetgevingsvoorstellen voor het GLB. In dit geval 
kon de Commissie weliswaar vertrouwen op enkele recente evaluaties van het GLB, 
maar was een uitgebreide reeks van dergelijke evaluaties (hetzij achteraf van het 
MFK 2007-2013, hetzij tussentijds van het MFK 2014-2020) die alle belangrijke 
aspecten van het GLB bestreken, niet tijdig beschikbaar om te kunnen worden 
meegenomen in de effectbeoordeling. Rekening houdend met de in paragraaf 1.10 
beschreven beperkingen komt onze beoordeling ten aanzien van het beginsel “eerst 
evalueren”overeen met die van de RSB. 

5 Zie ook paragraaf 2.31 van ons Jaarverslag 2020. 

6 RSB 2018 annual report, bijlage: Impact assessments and evaluations. 

MFK 2021-2027

Tussentijdse evaluatie

Effectbeoordeling

MFK 2014-2020Effectbeoordeling Evaluatie achteraf

MFK 2007-2013 Evaluatie achteraf

Tussentijdse evaluatie
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1.12. De Commissie had geen effectbeoordeling uitgevoerd voor haar voorstel 
voor een verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen met belangrijke 
horizontale voorschriften die van toepassing zijn op het EFRO, het CF en zes andere 
programma’s. In ons advies7 over het voorstel merkten wij op dat hiermee werd 
afgeweken van de werkwijze van de Commissie in 2011 voor de periode 2014-2020. Bij 
gebrek aan een effectbeoordeling was er onvoldoende bewijs dat de Commissie in 
haar voorstel de optimale keuzes had gemaakt met betrekking tot bepaalde 
belangrijke parameters en regelingen die van invloed zijn op de uitvoering van de 
betrokken programma’s. 

Evaluaties en effectbeoordelingen worden gepubliceerd, maar 
zijn soms moeilijk te vinden 

1.13. Bij de richtsnoeren voor betere regelgeving van 2015 werd een wijziging 
aangebracht in de manier waarop evaluaties werden uitgevoerd. Voordien 
contracteerde de Commissie externe deskundigen om evaluaties uit te voeren. Met de 
nieuwe richtsnoeren begon de Commissie evaluaties intern voor te bereiden in de 
vorm van werkdocumenten van de diensten van de Commissie (staff working 
documents — SWD’s) van de betrokken DG’s. Evaluatiestudies door externe 
deskundigen worden nog steeds als belangrijkste input gebruikt. Er worden 
verschillende kanalen gebruikt om de resultaten van evaluaties en hiermee 
gerelateerde studies bekend te maken. Externe evaluatiestudies zijn verkrijgbaar bij de 
EU Bookshop, terwijl evaluaties en effectbeoordelingen in de vorm van SWD’s kunnen 
worden geraadpleegd op EUR-Lex, het officiële register van Commissiedocumenten, en 
het portaal “Geef uw mening”. Vaak zijn relevante documenten ook te vinden op de 
websites van de betrokken DG’s8. 

1.14. De publicatie van evaluaties en effectbeoordelingen biedt een belangrijke 
gelegenheid om in dialoog te gaan met belanghebbenden en het grote publiek. De 
verspreiding van evaluatiebevindingen is een noodzakelijke voorwaarde voor een 
actieve discussie. Met het oog op maximale transparantie en gemakkelijke toegang is 
in de richtsnoeren van de Commissie bepaald dat de definitieve SWD’s met evaluaties 

                                                      
7 Advies nr. 6/2018 (over de verordening gemeenschappelijke bepalingen), de paragrafen 5, 

81 en 113. 

8 Evaluation in the European Commission; Rolling Check-List and State of Play, PE 611.020, 
onderzoeksdienst van het Europees Parlement, november 2017. 
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centraal moeten worden gepubliceerd, samen met de bijbehorende externe studie en 
het advies van de RSB (indien van toepassing)9. 

1.15. Er is echter geen centraal toegangspunt voor alle gepubliceerde, lopende en
geplande evaluaties en effectbeoordelingen. Het is een uitdaging om relevante 
informatie te vinden. In de mededeling over betere regelgeving van de Commissie van 
april 2021 wordt beoogd verschillende feitenregisters en portaalsites te koppelen en 
het Europees Parlement en de Raad te benaderen in verband met het opzetten van 
een gemeenschappelijk feitenregister, het “gezamenlijk wetgevingsportaal”. Hiermee 
zal iedereen die belang stelt in de beleidsvorming van de EU gemakkelijk al het 
bewijsmateriaal kunnen vinden waarop een bepaald initiatief is gebaseerd10. 

De geleerde lessen worden vermeld in evaluaties, maar follow-
upmaatregelen worden niet duidelijk vastgesteld 

1.16. Volgens de richtsnoeren voor betere regelgeving moet in de conclusies van
de evaluatie worden aangegeven welke lessen zijn geleerd en moet aldus input 
worden geleverd voor toekomstige beleidsontwikkeling. Over het algemeen werden de 
geleerde lessen duidelijk vermeld in de door ons onderzochte evaluaties en werden 
deze gepresenteerd in een speciaal daarvoor bestemd onderdeel, waardoor ze 
gemakkelijk te vinden waren. 

1.17. In de richtsnoeren voor betere regelgeving is ook bepaald dat de
evaluatieresultaten moeten worden beoordeeld en dat zij, in voorkomend geval, 
moeten worden aangevuld met follow-upmaatregelen. De richtsnoeren vereisen dat 
follow-upmaatregelen die voortvloeien uit de evaluatieresultaten worden vastgesteld 
in de jaarlijkse beheersplannen die door de betrokken DG’s van de Commissie worden 
gepubliceerd. In de richtsnoeren is ook bepaald dat het vaststellen en delen van de 
geplande follow-upmaatregelen deel uitmaakt van het aanvaarden van 
verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht inzake EU-maatregelen en zorgt voor 
transparantie. 

1.18. Wij analyseerden de beheersplannen van de directoraten-generaal
Landbouw en Plattelandsontwikkeling (DG AGRI), Regionaal Beleid en 
Stadsontwikkeling (DG REGIO), Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen 

9 Richtsnoeren voor betere regelgeving, Chapter VI – Guidelines on evaluation (including 
fitness checks), Europese Commissie. 

10 Samen zorgen voorbetere regelgeving, Europese Commissie. 
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(DG NEAR) en Internationale Partnerschappen (DG INTPA) voor de jaren 2018-2021. 
We constateerden dat hierin geen follow-upmaatregelen in verband met de resultaten 
van evaluaties van uitgavenprogramma’s van de EU waren opgenomen. Daarnaast 
troffen wij in de 17 door ons onderzochte evaluaties twee voorbeelden aan van follow-
upactieplannen. Dit zijn afzonderlijke interne documenten van de Commissie die 
derhalve niet openbaar beschikbaar zijn. Wij onderzochten ook de interne instructies 
van de Commissie voor het opstellen van dergelijke beheersplannen voor dezelfde 
periode. We constateerden dat de instructies voor de beheersplannen van 2018 en 
2019 de verplichting bevatten om follow-upmaatregelen uit evaluaties op te nemen, 
maar dit was niet meer het geval voor de versies van de instructies van 2020 en 2021. 

In effectbeoordelingen worden verschillende opties 
gepresenteerd, maar ze bevatten een beperkte kwantitatieve 
analyse 

1.19. In de richtsnoeren voor betere regelgeving is bepaald dat in 
effectbeoordelingen de beleidsopties moeten worden vergeleken op basis van hun 
economische, sociale en milieueffecten, waar mogelijk met gebruikmaking van 
gekwantificeerde kosten en baten. In de door ons onderzochte effectbeoordelingen 
werden verschillende opties gepresenteerd, maar deze waren niet altijd alomvattende 
alternatieve scenario’s die alle belangrijke aspecten van het programma bestreken. 
Voor de aspecten waarop zij betrekking hadden, waren de verschillende opties 
vergelijkbaar, meestal op basis van kwalitatieve informatie, aangezien kwantitatieve 
informatie, zoals een kosten-batenanalyse of een kosteneffectiviteitsanalyse, beperkt 
was (zie tabel 1.2). Relevante kwantitatieve analyses kunnen de lezers helpen de 
relatieve voordelen van de in de effectbeoordeling aanbevolen optie beter te 
beoordelen. 

Tabel 1.2 — In effectbeoordelingen worden verschillende opties 
gepresenteerd die vergelijkbaar zijn in kwalitatieve zin, maar ze bevatten 
een beperkte kwantitatieve analyse 

EFRO en Cohesiefonds ELGF en Elfpo NDICI 

Presentatie van verschillende opties 

In de effectbeoordeling 
worden een basisscenario 
en drie opties 
gepresenteerd om de 
geplande verlaging van de 

In de effectbeoordeling 
worden een basisscenario 
en drie opties 
gepresenteerd. Deze 
opties sluiten elkaar niet 

De opties in de 
effectbeoordeling zijn 
eerder varianten van 
één optie, omdat de 
gehele vergelijkende 
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EFRO en Cohesiefonds ELGF en Elfpo NDICI 

uitgaven met 10 % op te 
vangen: 1) gelijke verlaging 
over de hele linie, 2) 
geografische concentratie 
(geen verlagingen voor 
minder ontwikkelde 
landen) en 3) thematische 
concentratie (prioriteit 
voor innovatie, kmo’s en 
het milieu). 

uit, maar vormen een 
reeks uiteenlopende 
prioriteiten waarop de 
lidstaten zich kunnen 
richten. 

analyse beperkt is tot de 
vraag welke externe 
instrumenten en 
begrotingsgaranties 
moeten worden 
samengevoegd in het 
NDICI. 

Vergelijkbaarheid 

Analyse van voor- en 
nadelen van de opties, met 
bijzondere aandacht voor 
de geraamde impact op 
het bbp van de EU. 

Analyse van de verwachte 
doeltreffendheid bij de 
verwezenlijking van de 
GLB-doelstellingen bij elke 
optie. 

Analyse van voor- en 
nadelen van het 
samenvoegen van de 
afzonderlijke externe 
instrumenten in het 
NDICI, gevolgd door 
conclusies voor elk 
instrument. 

Kwantificering 

De effectbeoordeling 
bevat geen gedetailleerde 
kosten-batenanalyse of 
kosteneffectiviteitsanalyse. 

De effectbeoordeling 
omvat een 
gekwantificeerde analyse 
van milieu- en 
economische aspecten, 
zoals de 
verdelingseffecten, maar 
bevat geen gedetailleerde 
kosten-batenanalyse of 
kosteneffectiviteitsanalyse. 

De effectbeoordeling is 
vooral gericht op 
vergelijkbare 
doelstellingen en 
aspecten met betrekking 
tot coherentie, zonder 
kwantificering. 

Vaststelling van de voorkeursoptie 

Ja, expliciet (optie 3, d.w.z. 
thematische concentratie). 

Nee, in de 
effectbeoordeling wordt 
gesteld dat een combinatie 
van de verschillende 
gepresenteerde opties 
mogelijk de beste keuze is. 

Ja, in de 
effectbeoordeling wordt 
geconcludeerd welke 
instrumenten moeten 
worden samengevoegd 
in het NDICI. 

Bron: ERK. 
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De Raad voor regelgevingstoetsing draagt bij tot de verbetering 
van de kwaliteit van evaluaties en effectbeoordelingen 

1.20. In overeenstemming met de richtsnoeren voor betere regelgeving
beoordeelt de RSB de kwaliteit van alle effectbeoordelingen en geselecteerde 
evaluaties die hij van belang acht. Zoals blijkt uit figuur 1.3 is de werklast van de RSB 
aanzienlijk: tussen 2017 en 2020 heeft deze 171 effectbeoordelingen en 58 evaluaties 
onderzocht — 229 gevallen in totaal. Daarvan hadden er 42 (18 %) rechtstreeks 
betrekking op het MFK. De werklast van de RSB bedraagt gemiddeld ongeveer 
60 gevallen per jaar, maar fluctueert met de MFK-cyclus en de bredere politieke cyclus 
van de EU. 

1.21. Voor elk geval dat de RSB evalueert, brengt hij een advies uit, dat negatief of
positief kan zijn (of, in het geval van effectbeoordelingen, ook “positief met 
voorbehouden”). Effectbeoordelingen waarvoor de RSB een negatief advies uitbrengt 
bij de eerste indiening, moeten worden geherformuleerd, rekening houdend met de 
opmerkingen van de RSB, en opnieuw worden ingediend met het oog op een nieuwe 
evaluatie. Deze tweede indiening is meestal definitief. Als de RSB zijn negatieve advies 
handhaaft, kan alleen de vicevoorzitter voor Interinstitutionele Betrekkingen en 
Prognoses van de Commissie de start van een overleg tussen de diensten goedkeuren 
voordat het college van commissarissen besluit of het initiatief al dan niet wordt 
voortgezet. Voor evaluaties belet een negatief advies van de RSB niet dat deze worden 
gepubliceerd, maar in de meeste gevallen corrigeren de betrokken DG’s het ontwerp 
en streven zij naar een positief advies bij de tweede indiening. 

1.22. Daarnaast beoordeelt de RSB de kwaliteit van elke ontwerpevaluatie en -
effectbeoordeling na elke indiening en van de overeenkomstige definitieve versie vóór 
publicatie, aan de hand van scores voor een reeks criteria. De RSB gaf de kwaliteit van 
de definitieve effectbeoordelingen en evaluaties een score die gemiddeld 15 % hoger 
lag dan die voor de eerste ontwerpen die hij had beoordeeld. Deze verbetering was 
meer uitgesproken in gevallen met een aanvankelijk negatieve beoordeling (29 %), 
maar kon ook worden waargenomen in gevallen met een aanvankelijk positief advies 
(10 %), waarbij de RSB erop vertrouwde dat de betrokken DG’s gevolg zouden geven 
aan zijn opmerkingen in het kader van de evaluatie zonder de tekst opnieuw in te 
dienen. De verbeteringen waren vergelijkbaar voor evaluaties en effectbeoordelingen 
en voor gevallen die al dan niet betrekking hadden op het MFK. 
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Figuur 1.3 — De RSB helpt de kwaliteit van effectbeoordelingen en 
evaluaties te verbeteren 

Bron: ERK. 
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1.23. We hebben zes MFK-gerelateerde gevallen geëvalueerd: drie
effectbeoordelingen en drie evaluaties. Wij konden specifieke kwaliteitsverbeteringen 
vaststellen die waren toe te schrijven aan de evaluatie door de RSB. Ook 
constateerden we dat de kwaliteitsbeoordelingen van deze dossiers door de RSB 
redelijk waren, zowel voor de eerste als de definitieve versies. 
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De Commissie heeft bij het opstellen 
van haar wetgevingsvoorstellen 
rekening gehouden met geleerde 
lessen 
1.24. We constateerden dat de Commissie bij de zeven door ons onderzochte
wetgevingsvoorstellen over het algemeen rekening had gehouden met de lessen die 
zijn getrokken uit de desbetreffende evaluaties en controles, hoewel niet altijd 
volledig, en in sommige gevallen slechts in beperkte mate. Bovendien is het 
wetgevingsvoorstel van de Commissie voor een basishandeling betreffende een 
programma slechts een eerste stap in de opzet ervan en kan zij op zichzelf geen 
verbetering van de prestaties van het programma garanderen. Ten eerste is de op 
basis van een dergelijk voorstel vastgestelde wetgeving het resultaat van 
wetgevingsonderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad, die vaak 
gepaard gaan met wezenlijke wijzigingen. Ten tweede moeten enkele essentiële 
vereisten en regelingen nog worden vastgesteld in uitvoerings- en gedelegeerde 
handelingen op lager niveau. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast na 
raadpleging van comités van vertegenwoordigers van de lidstaten en stelt 
gedelegeerde handelingen vast — behoudens een recht op bezwaar door het 
Parlement en de Raad inzake de inwerkingtreding — waarbij zij rekening houdt met de 
standpunten van de deskundigen van de lidstaten. Bij gedeeld beheer zullen de 
prestaties van de programma’s grotendeels afhankelijk zijn van de specifieke 
bepalingen van verschillende operationele programma’s, strategische GLB-plannen en 
soortgelijke programmeringsdocumenten, die door de lidstaten moeten worden 
voorgesteld en door de Commissie moeten worden goedgekeurd voordat de 
uitvoering daadwerkelijk van start kan gaan. 

1.25. In dit deel presenteren we drie gevallen van geleerde lessen en onderzoeken
we hoe de Commissie deze heeft meegenomen in haar wetgevingsvoorstellen. Het 
eerste betreft de algemene structuur van het externe optreden van de EU, die de 
Commissie ingrijpend heeft gewijzigd naar aanleiding van eerdere diagnoses en 
aanbevelingen (zie kader 1.1). 
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Kader 1.1 

Getrokken les: verschillende instrumenten voor extern optreden 
moeten worden geconsolideerd 

Wat was het probleem en welke les is getrokken? 

Binnen het MFK 2014-2020 bevatte de rubriek “Europa als wereldspeler” een 
groot aantal naast elkaar bestaande externe financieringsinstrumenten. Uit de 
tussentijdse evaluaties van deze instrumenten is gebleken dat de veelheid aan 
programma’s heeft geleid tot het risico van overlappende acties, gemiste 
synergieën en een veelvoud aan uitvoeringsregelingen11. Hieruit bleek duidelijk de 
noodzaak tot vereenvoudiging van de werkmethoden en vergroting van de 
samenhang. 

Wij hebben betoogd dat het bestaan van meerdere instrumenten die buiten de 
EU-begroting vallen, zoals het EOF, de complexiteit van de operationele regelingen 
vergroot en de verantwoordingsplicht ondermijnt12. De Commissie heeft dit punt 
erkend in haar discussienota van 2017 over de toekomst van de EU-financiën en 
stelde het volgende: “Het gebruik van aanvullende instrumenten buiten de EU-
begroting moet tot een minimum worden beperkt, aangezien de begroting 
hierdoor minder inzichtelijk wordt en de democratische controle, de transparantie 
en goed bestuur in gevaar worden gebracht.” 

Hoe heeft de Commissie de geleerde les toegepast in haar wetgevingsvoorstel? 

Deze geleerde lessen hebben de Commissie ertoe aangezet een herziene structuur 
voor externe financieringsinstrumenten voor te stellen om de samenhang tussen 
regionale en thematische programma’s te vergroten en de procedures te 
stroomlijnen13. Door de vaststelling van de NDICI-verordening in juni 2021 is het 

11 Zie COM(2017) 720 final, blz. 20 en SWD(2017) 601 final, blz. 22. 

12 Zie Analyse nr. 01/2018: Future of EU finances: reforming how the EU budget operates 
(Briefing Paper), februari 2018, de paragrafen 26-30 en 40 en ons Jaarverslag 2016, 
hoofdstuk 2, de paragrafen 2.29-2.31 en tekstvak 2.8. 

13 Impact assessment accompanying the document Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council establishing the Neighbourhood, Development and 
International Cooperation Instrument, blz. 19. 
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aantal instrumenten voor extern optreden aanzienlijk verminderd en zijn acht14 
voordien afzonderlijke instrumenten (waaronder het EOF, dat nu in de begroting is 
geïntegreerd) samengevoegd tot één instrument voor de financiering van extern 
optreden. 

Wij achten het echter te vroeg om volledig te kunnen beoordelen in welke mate 
het NDICI in de praktijk voor vereenvoudiging en meer samenhang zal zorgen. Uit 
de komende programmering en daaropvolgende uitvoering zal blijken in hoeverre 
deze doelstellingen zijn bereikt. 

1.26. Een ander voorbeeld betreft de monitoring en meting van de prestaties op
het gebied van cohesie. In dit geval heeft de Commissie de geleerde les toegepast en 
een reeks gemeenschappelijke resultaatindicatoren vastgesteld voor het EFRO, het CF 
en verwante programma’s (zie kader 1.2). Hierdoor is echter het totale aantal 
indicatoren op EU-niveau toegenomen, wat een afweging met een andere geleerde les 
inhoudt, namelijk dat de programma's — ook op EU-niveau — minder (maar 
relevantere) indicatoren moeten gebruiken. Dergelijke afwegingen zijn vaak 
onvermijdelijk bij het ontwerpen van uitgavenprogramma’s. 

Kader 1.2 

Getrokken les: het EFRO en het CF moeten gemeenschappelijke 
resultaatindicatoren hebben 

Wat was het probleem en welke les is getrokken? 

In de MFK-wetgeving voor de periode 2014-2020 voor het EFRO en het CF is een 
lijst van gemeenschappelijke outputindicatoren vastgesteld. Voor de twee fondsen 
werden echter geen gemeenschappelijke resultaatindicatoren bepaald. 

In plaats daarvan werden voor elk operationeel programma verschillende reeksen 
resultaatindicatoren afzonderlijk vastgesteld, waardoor de administratieve lasten 

14 Het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (Development Cooperation 
Instrument — DCI), het Europees instrument voor democratie en mensenrechten 
(European Instrument for Democracy and Human Rights — EIDHR), het Europees 
nabuurschapsinstrument (European Neighbourhood Instrument — ENI), het instrument 
voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (Instrument contributing to Stability and Peace — 
IcSP), het instrument voor samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid 
(Instrument for Nuclear Safety Cooperation — INSC), het partnerschapsinstrument (PI), de 
gemeenschappelijke uitvoeringsverordening (Common Implementing Regulation — CIR) en 
het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). 
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toenamen en een zinvolle aggregatie van resultaten op EU-niveau onmogelijk 
werd. Wij hebben aanbevolen dat de Commissie voor het MFK 2021-2027 een 
reeks gemeenschappelijke resultaatindicatoren voorstelt15. 

Hoe heeft de Commissie de geleerde les toegepast in haar wetgevingsvoorstel? 

De Commissie heeft een analyse van de indicatoren voor 2014-2020 uitgevoerd 
om na te gaan of het mogelijk is de lijst van gemeenschappelijke 
outputindicatoren uit te breiden en of het haalbaar is een lijst van 
gemeenschappelijke onmiddellijkresultaatindicatoren voor de activiteiten van het 
EFRO en het CF na 2020 op te stellen. 

Het wetgevingspakket voor de programmeringsperiode 2021-2027 bevat een lijst 
van gemeenschappelijke resultaatindicatoren voor het EFRO en het CF. Met deze 
resultaatindicatoren zal worden gemeten welke effecten, waaronder die op korte 
termijn, de ondersteunde activiteiten hebben op de begunstigden. 

1.27. In sommige gevallen kwamen de geleerde lessen slechts in beperkte mate tot
uiting in de wetgevingsvoorstellen van de Commissie. Een voorbeeld hiervan is de 
kwestie van het vergroten van de bijdrage van het GLB aan klimaatactie en het 
realistisch meten ervan (zie kader 1.3). 

Kader 1.3 

Getrokken les: de aanpak van de beoordeling van de bijdrage van het 
GLB aan klimaatactie moet de werkelijkheid beter weerspiegelen 

Wat was het probleem en welke les is getrokken? 

Om de klimaatverandering tegen te gaan, heeft de EU een reeks 
broeikasgasemissiereductiedoelen vastgesteld: voor 2020 (met 20 % ten opzichte 
van het niveau van 1990), 2030 (met 55 % ten opzichte van het niveau van 1990) 
en 2050 (nettonuluitstoot). De landbouwsector is in al deze drie kerndoelen 

15 Zie Speciaal verslag nr. 02/2017: “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” en Speciaal verslag nr. 21/2018: “Selectie en 
monitoring van EFRO- en ESF-projecten zijn in de periode 2014–2020 nog steeds 
hoofdzakelijk outputgericht”. 
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opgenomen, maar er is tot dusver geen afzonderlijk sectoraal streefdoel voor de 
landbouw overeengekomen16. 

De bijdrage van het GLB aan klimaatactie wordt gemeten als onderdeel van de 
verbintenis van de EU om een specifiek deel van haar begroting (20 % tijdens het 
MFK 2014-2020 en 25 % tijdens het MFK 2021-2027) te besteden aan activiteiten 
in verband met het tegengaan van en de aanpassing aan de klimaatverandering. In 
een verslag van 201617 constateerden we echter dat de bijdrage van het GLB met 
bijna een derde werd overschat door de wijze waarop de traceringsmethode werd 
toegepast. Ook stelden we vast dat de informatie over de verwachte resultaten 
van klimaatuitgaven, bijvoorbeeld wat betreft het terugdringen van emissies, 
beperkt was. We hebben aanbevolen het conservativiteitsbeginsel toe te passen 
en overschattingen van de klimaatuitgaven van het GLB te corrigeren. In een 
verslag van 202118 stelden we vast dat het GLB weliswaar goed was voor de helft 
van de klimaatuitgaven van de EU, maar dat de emissies van de landbouw sinds 
2010 nauwelijks waren veranderd. 

Hoe heeft de Commissie de geleerde les toegepast in haar wetgevingsvoorstel? 

In onze Evaluatie nr. 01/202019 stelden we vast dat de door de Commissie 
gebruikte methode om de klimaatuitgaven van de EU-begroting te traceren 
grotendeels ongewijzigd was gebleven. Hoewel de Commissie in 
overeenstemming met onze aanbeveling de geraamde bijdrage van betalingen 
voor gebieden met natuurlijke beperkingen had verlaagd, had zij de geraamde 
bijdrage van de “basisbetalingen”, d.w.z. de nieuwe hoofdvorm van rechtstreekse 
betalingen aan landbouwers, aanzienlijk verhoogd omdat dergelijke betalingen 
onderworpen waren aan “verscherpte conditionaliteit”, die voormalige 
“vergroeningspraktijken” omvatte. Zoals wij in ons advies20 van 2018 hebben 
aangegeven, zou een realistischer manier om de bijdrage van rechtstreekse 
betalingen aan klimaatactie te ramen er echter in bestaan alleen rekening te 

16 Speciaal verslag nr. 18/2019: “De uitstoot van broeikasgassen in de EU: goed 
gerapporteerd, maar beter inzicht in toekomstige reducties nodig”, tekstvak 6. 

17 Speciaal verslag nr. 31/2016: “Minimaal elke vijfde euro uit de EU-begroting aan 
klimaatactie besteden: er wordt ambitieus aan gewerkt, maar het risico dat het doel niet 
wordt gehaald, blijft groot”. 

18 Speciaal verslag nr. 16/2021: “Het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het klimaat — 
Goed voor de helft van de klimaatuitgaven van de EU, maar emissies van 
landbouwbedrijven nemen niet af”. 

19 Evaluatie nr. 01/2020: “Het traceren van klimaatuitgaven in de EU-begroting”. 

20 Advies nr. 7/2018 over voorstellen van de Commissie voor verordeningen betreffende het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de periode na 2020, de paragrafen 37 en 38. 
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houden met de steun die wordt betaald voor gebieden waar landbouwers 
daadwerkelijk praktijken toepassen om de klimaatverandering te matigen. 
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De wijzigingen van ontwerpwetgeving 
inzake het MFK worden gedeeltelijk 
ondersteund door effectbeoordelingen 
van de Commissie, maar het Parlement 
of de Raad heeft geen aanvullende 
effectbeoordelingen opgesteld 
1.28. De wetgevende bevoegdheden van het Europees Parlement en de Raad zijn
vastgesteld in het VWEU. Beide instellingen hebben een democratisch mandaat en zijn, 
binnen de in het Verdrag vastgelegde grenzen, vrij om deze wetgevende 
bevoegdheden naar eigen goeddunken uit te oefenen. Het interinstitutioneel akkoord 
over beter wetgeven, waarbij beide instellingen partij zijn, biedt richtsnoeren inzake 
goede wetgevingspraktijken en verbindt hen ertoe deze na te streven. Artikel 15 
bepaalt dat, “wanneer zij dit passend en noodzakelijk achten voor het 
wetgevingsproces”, de twee instellingen “effectbeoordelingen [opstellen] over hun 
wezenlijke wijzigingen van het Commissievoorstel”. In de regel nemen zij “de 
effectbeoordeling van de Commissie als uitgangspunt voor hun verdere 
werkzaamheden”. “Elke instelling moet zelf definiëren wat zij onder een “wezenlijke” 
wijziging verstaat.” 

1.29. De wijzigingen die in de door ons onderzochte sectorale
wetgevingsprocedures waren aangebracht door de medewetgevers — en, in het geval 
van de MFK-verordening, door de Raad, met instemming van het Parlement — waren 
talrijk, en een aantal daarvan beschouwden we als wezenlijk wat de 
programmaprestaties betreft. In de meeste gevallen kunnen dergelijke wijzigingen, 
althans tot op zekere hoogte, worden gekoppeld aan de lessen die zijn getrokken uit 
evaluaties en controles, en uit de effectbeoordeling van de Commissie. Dit was in grote 
lijnen het geval voor de getrokken les inzake het vergroten van de flexibiliteit die is 
ingebouwd in de MFK-verordening (zie kader 1.4). 
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Kader 1.4 

Getrokken les: het MFK moet flexibeler worden om beter in te 
spelen op veranderende omstandigheden 

Wat was het probleem en welke les is getrokken? 

In haar discussienota over de toekomst van de EU-financiën van 2017 pleitte de 
Commissie voor een EU-begroting met “meer flexibiliteit binnen een stabiel 
kader” en voerde zij daarbij aan dat meer flexibiliteit onontbeerlijk is voor de 
reactie op crises en onvoorziene gebeurtenissen. In onze Evaluatie van 2018 gaven 
we aan het in grote lijnen eens te zijn met de diagnose van de Commissie en 
voegden we hieraan toe dat de flexibiliteitsinstrumenten in het kader van het 
MFK 2014-2020 grotendeels werden gebruikt om de budgettaire gevolgen van 
onverwachte vertragingen bij de uitvoering van programma’s aan te pakken, 
waardoor er weinig flexibiliteit overbleef om met onvoorziene gebeurtenissen om 
te gaan. 

Hoe heeft de Commissie de geleerde 
les toegepast in haar 
wetgevingsvoorstel? 

Hoe heeft de Raad, met instemming 
van het Parlement, het voorstel van 

de Commissie gewijzigd? 

In onze Evaluatie nr. 06/2018 van het 
voorstel van de Commissie voor het 
MFK 2021-2027 hebben wij een aantal 
elementen vastgesteld die de algehele 
flexibiliteit van de begroting 
aanzienlijk vergroten, waaronder: 

De Raad handhaafde met instemming 
van het Parlement een aantal 
kernelementen van het 
Commissievoorstel, maar wijzigde het 
op een aantal belangrijke punten. 
Deze omvatten het duidelijker 
structureren van verschillende 
speciale instrumenten in thematische 
en niet-thematische instrumenten, 
alsmede: 

o Het afschaffen van limieten voor
de overdracht naar komende
jaren (door middel van het
mechanisme “overkoepelende
marge voor de betalingen”) van
ongebruikte betalingskredieten,
d.w.z. het verschil tussen het
maximumbedrag dat de EU in
een bepaald jaar mocht betalen
(maximaal jaarlijks
betalingskrediet) en het bedrag
dat zij daadwerkelijk had betaald.
Dit zou ertoe bijdragen dat er

o Het consolideren van de
“overkoepelende marge voor de
betalingen” in het “enkelvoudig
marge-instrument” en het
opnieuw invoeren van de
limieten voor de overdracht van
ongebruikte betalingskredieten
van het ene jaar naar het
volgende. Net als voor het
MFK 2014-2020 gelden
dergelijke limieten voor de
laatste drie jaar van de periode,
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middelen beschikbaar waren 
voor betalingen in geval van 
vertragingen bij de uitvoering van 
programma’s. 

maar deze keer zijn ze in totaal 
ongeveer 20 % hoger. 

o Het uitbreiden van de omvang en
reikwijdte van vier speciale
instrumenten buiten het MFK21

tot 2,4 miljard EUR per jaar (een
stijging van 34 % ten opzichte van
het vorige MFK) en het
verduidelijken dat de in het kader
van deze instrumenten
uitgegeven bedragen bovenop
het maximaal jaarlijks
betalingskrediet komen.

o Het enigszins verlagen van de
totale waarde van deze speciale
instrumenten (met 4 %) tot
2,3 miljard EUR per jaar, wat nog
steeds 28 % hoger is dan in de
vorige periode. Daarnaast werd
een nieuw thematisch speciaal
instrument gecreëerd: de
“reserve voor aanpassing aan de
brexit”, met een maximum van
5 miljard EUR voor de gehele
looptijd ervan.

o Het uitbreiden van de
mogelijkheid om ongebruikte
vastleggingskredieten over te
dragen naar komende jaren, via
de “Uniereserve”, door toe te
staan deze toe te wijzen aan om
het even welk beleidsterrein (en
niet alleen aan gebieden die
verband houden met groei,
werkgelegenheid, migratie en
veiligheid, zoals het geval was
voor het MFK 2014-2020).

o Het consolideren van de
“Uniereserve” in het
“enkelvoudig marge-
instrument”. Hoewel het gebrek
aan thematische beperkingen
voor het gebruik van het
mechanisme bleef bestaan, werd
een jaarlijkse limiet op de
overdacht van middelen
ingevoerd: 0,04 % van het
gecombineerde bruto nationaal
inkomen van de EU-lidstaten.

o Het creëren van de mogelijkheid
om geannuleerde vastleggingen
(“vrijmakingen”) opnieuw te
gebruiken door ze toe te voegen
aan de “Uniereserve”. Historisch
gezien bedroegen de
vrijmakingen 2 tot 5 miljard EUR
per jaar.

o Het schrappen van de
mogelijkheid om geannuleerde
vastleggingen zo opnieuw te
gebruiken.

21 Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, het Solidariteitsfonds van de 
Europese Unie, de reserve voor noodhulp en het flexibiliteitsinstrument. 
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1.30. In andere gevallen weken de door de medewetgevers aangebrachte
wijzigingen aanzienlijk af van het voorstel van de Commissie dat voortvloeide uit de 
lessen die zij had getrokken. Een voorbeeld hiervan is de verwerping door de 
medewetgevers van het voorstel van de Commissie om de periode waarin betalingen 
in het kader van meerjarenprogramma’s nog konden worden verricht na de 
vastlegging in de begroting, te verkorten (van drie naar twee jaar) (zie kader 1.5). 

Kader 1.5 

Getrokken les: de “n+3”-regel moet worden vervangen door de 
“n+2”-regel 

De EU besteedt een aanzienlijk deel van haar begroting via meerjarige 
programma’s, zoals het EFRO en het CF. In het kader van het MFK 2014-2020 
konden de uitgaven voor dergelijke programma’s op grond van de n+3-regel 
worden voortgezet tot 2023, d.w.z. tot drie jaar na het nominale einde van de 
periode (zie ook paragraaf 1.10). Dit was een wijziging ten opzichte van de 
voorgaande perioden (2000-2006 en 2007-2013), toen de n+2-regel van 
toepassing was. 

De n+3-regel werd ingevoerd zodat er meer tijd was om de trage uitrol van 
programma’s en de zwakke absorptie van middelen aan het begin van de periode 
goed te maken. Zoals we hebben opgemerkt22, leidde dit echter tot problemen op 
het gebied van begrotingsbeheer en -prestaties, door: 

o bij te dragen tot de toename van niet-afgewikkelde vastleggingen, d.w.z. de
bedragen die de Commissie had toegezegd uit de EU-begroting te zullen
betalen, maar nog niet had uitbetaald;

o de administratieve lasten te verhogen door de periode waarin twee MFK-
perioden — met twee verschillende reeksen regels — elkaar overlappen, te
verlengen tot drie jaar;

o een zwakkere stimulans te bieden om output — en daaropvolgende
resultaten — eerder te realiseren, waardoor deze in sommige gevallen met
een jaar worden uitgesteld in vergelijking met de n+2-regel.

22 Evaluatie nr. 05/2019: “Niet-afgewikkelde vastleggingen in de EU-begroting nader bekeken 
(Snelle evaluatie)”, april 2019, de paragrafen 34-39, en Speciaal verslag nr. 36/2016: “Een 
beoordeling van de regelingen voor de afsluiting van de programma's 2007-2013 voor 
cohesie en plattelandsontwikkeling”, de paragrafen 58-68. 
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Hoe heeft de Commissie de geleerde les 
toegepast in haar wetgevingsvoorstel? 

Hoe hebben de medewetgevers het 
voorstel van de Commissie 

gewijzigd? 

Voor de periode 2021-2027 heeft de 
Commissie in haar voorstel voor een 
verordening gemeenschappelijke 
bepalingen teruggegrepen op de n+2-
regel23. 
De Commissie stelde deze wijziging 
voor “om een solide financieel beheer 
en een tijdige uitvoering te bevorderen” 
en betoogde dat dit haalbaar moet zijn 
omdat “vereenvoudiging het voor 
programma's gemakkelijker zal maken 
om vertragingen te beperken”24. 
Zoals vermeld in paragraaf 1.12, heeft 
de Commissie echter geen 
effectbeoordeling opgesteld ter 
ondersteuning van dit horizontale 
wetgevingsvoorstel. 

De medewetgevers besloten vast te 
houden aan de n+3-regel voor de 
jaren 2021-2026 en wijzigden het 
voorstel van de Commissie 
dienovereenkomstig. 

1.31. Noch het Parlement, noch de Raad had effectbeoordelingen opgesteld met
betrekking tot het wetgevingsvoorstel van de Commissie voor het MFK en de 
bijbehorende uitgavenprogramma’s. Wij hebben er nota van genomen dat het 
Parlement kritiek heeft geuit op de Raad omdat laatstgenoemde dergelijke 
effectbeoordelingen niet had opgesteld voor de wezenlijke wijzigingen die hij had 
voorgesteld25. We constateerden dat de twee instellingen interne richtsnoeren voor 
effectbeoordelingen hadden ontwikkeld. Overeenkomstig het interinstitutioneel 
akkoord over beter wetgeven benadrukken beide instellingen in hun respectieve 
richtsnoeren dat zij ten volle rekening zullen houden met de effectbeoordelingen die 
door de Commissie zijn opgesteld. Bovendien vermelden beide instellingen bepaalde 

23 Artikel 99 van de ontwerpverordening gemeenschappelijke bepalingen en artikel 36 van de 
ontwerpverordening inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. 

24 Toelichting bij het wetgevingsvoorstel van de Commissie. Zie ook de discussienota over de 
toekomst van de EU-financiën van de Commissie van 2017, paragraaf 4.1.3. 

25 Resolutie van het Europees Parlement van 29 april 2021 met de opmerkingen die een 
integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering 
van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling II – 
Europese Raad en Raad (2020/2142(DEC)), paragraaf 12. 
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voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om hun eigen effectbeoordelingen op te 
stellen. Elke nieuwe effectbeoordeling door een van beide instellingen moet brede 
politieke steun krijgen en mag het wetgevingsproces niet onnodig vertragen. 
Bovendien is in de richtsnoeren van beide instellingen bepaald dat een nieuwe 
effectbeoordeling alleen nodig kan worden geacht voor “wezenlijke” wijzigingen van 
het wetgevingsvoorstel van de Commissie. Geen van beide instellingen definieert 
echter wat een wijziging “wezenlijk” maakt of stelt criteria vast om dit te beoordelen. 
Volgens de richtsnoeren van het Parlement is het moeilijk om een definitie van 
“wezenlijk” te formuleren die over de hele linie geldig is en moet deze beoordeling per 
geval worden verricht. In de richtsnoeren van de Raad wordt gepleit voor een 
soortgelijke aanpak per geval. Hoewel wij het ermee eens zijn dat het misschien niet 
mogelijk is één universeel toepasbare definitie te formuleren, brengt het ontbreken 
van criteria voor de beoordeling van wat een wijziging “wezenlijk” maakt het risico met 
zich mee dat verschillende commissies van de twee instellingen uiteenlopende 
interpretaties en praktijken gaan volgen. 

1.32. We controleerden of de medewetgevers onze adviezen26 over de door ons
onderzochte wetgevingsvoorstellen in aanmerking hadden genomen. Wij 
constateerden dat zij waren ingegaan op een aantal van onze suggesties (zie 
kader 1.6). 

Kader 1.6 

In sommige gevallen volgden de medewetgevers onze adviezen over 
de wetgevingsvoorstellen van de Commissie 

o Zij hebben de voorgestelde definitie van resultaatindicatoren in de
verordening gemeenschappelijke bepalingen afgestemd op de
fondsspecifieke verordeningen (met inbegrip van de EFRO/CF-verordening)27.

o Zij hebben het beginsel dat programmering resultaatgericht moet zijn, dat
reeds van toepassing is op geografische programma’s, uitgebreid tot alle
NDICI-programma’s28.

26 Advies nr. 6/2018 over de verordening gemeenschappelijke bepalingen, Advies nr. 7/2018 
over het wetgevingspakket betreffende het GLB, en Advies nr. 10/2018 over de NDICI-
verordening. 

27 Advies nr. 6/2018 over de verordening gemeenschappelijke bepalingen, punt 60. 

28 Advies nr. 10/2018 over de NDICI-verordening, punt 23. 
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Conclusies en aanbevelingen 
1.33. De aanpak voor betere regelgeving helpt de Commissie om lessen te trekken 
uit de uitvoering van beleid en programma’s in het verleden en deze te gebruiken om 
de toekomstige prestaties te verbeteren (zie paragraaf 1.9). 

1.34. We constateerden dat de Commissie, rekening houdend met de beperkingen 
in verband met de MFK-cyclus, bij de meeste door ons onderzochte 
wetgevingsprocedures het beginsel “eerst evalueren” in acht had genomen. Zij had 
echter geen effectbeoordeling uitgevoerd voor de verordening gemeenschappelijke 
bepalingen, die belangrijke prestatiegerelateerde bepalingen voor het EFRO, het CF en 
zes andere programma’s bevatte. Daarnaast zijn in het geval van de 
wetgevingsvoorstellen voor het GLB niet alle thematische aspecten van het beleid 
voldoende aan bod gekomen in evaluaties op het moment dat de effectbeoordeling 
werd opgesteld (zie de paragrafen 1.10-1.12). 

Aanbeveling 1.1 

Bij de voorbereiding van het volgende MFK moet de Commissie: 

a) ervoor zorgen dat met effectbeoordelingen de belangrijkste inhoudelijke (d.w.z. 
niet alleen de procedurele) aspecten worden onderzocht van wetgeving die 
betrekking heeft op verschillende programma’s, zoals de verordening 
gemeenschappelijke bepalingen; 

b) haar evaluaties voor alle uitgavenprogramma’s plannen, met inbegrip van 
evaluaties inzake specifieke thematische aspecten van dergelijke programma’s, 
zodat de resultaten ervan beschikbaar zijn om te worden gebruikt voor de 
desbetreffende effectbeoordelingen. 

Tijdpad: tijdens de voorbereidingen voor het MFK na 2027 

1.35. Effectbeoordelingen, evaluaties en de bijbehorende ondersteunende studies 
worden gepubliceerd, maar zijn soms moeilijk te vinden en er is geen centraal 
toegangspunt (zie de paragrafen 1.13-1.15). 
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Aanbeveling 1.2 

De Commissie moet doorgaan met en uitvoering geven aan haar plannen om een 
gebruikersvriendelijk toegangspunt op te zetten voor alle effectbeoordelingen, 
evaluaties en onderliggende studies. Dit kan worden bereikt door relevante 
feitenregisters en portaalsites te koppelen en andere instellingen te benaderen voor 
het opzetten van een gemeenschappelijk feitenregister, het gezamenlijk 
wetgevingsportaal. 

Tijdpad: eind 2023 

1.36. De geleerde lessen werden over het algemeen duidelijk vermeld in de door 
ons onderzochte evaluaties. De Commissie heeft de gerelateerde relevante follow-
upmaatregelen echter niet duidelijk in de door haar gepubliceerde beheersplannen 
opgenomen (zie de paragrafen 1.16-1.18). 

Aanbeveling 1.3 

De Commissie moet relevante follow-upmaatregelen die voortvloeien uit evaluaties 
duidelijk vaststellen door deze in haar jaarlijkse beheersplannen of in andere voor het 
publiek toegankelijke vergelijkbare documenten op te nemen. 

Tijdpad: eind 2022 

1.37. In de door ons onderzochte effectbeoordelingen werd een reeks opties 
voorgesteld voor de opzet van de betrokken uitgavenprogramma’s. Deze boden echter 
weinig gekwantificeerde informatie om de vergelijking van de gepresenteerde opties 
te vergemakkelijken (zie paragraaf 1.19). 

Aanbeveling 1.4 

Bij de presentatie van opties in effectbeoordelingen moet de Commissie meer 
kwantitatieve informatie opnemen, met name kosten-batenanalyses en 
kosteneffectiviteitsanalyses. 

Tijdpad: tijdens de voorbereiding van de effectbeoordelingen voor het MFK na 2027 

1.38. De RSB verricht belangrijk werk. Hij evalueert alle effectbeoordelingen en 
een selectie van evaluaties en levert een concrete bijdrage aan de verbetering van de 
kwaliteit ervan (zie de paragrafen 1.20-1.23). 
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1.39. Uit de door ons onderzochte MFK-gerelateerde wetgevingsvoorstellen blijkt 
dat de Commissie over het algemeen ten minste gedeeltelijk rekening heeft gehouden 
met relevante lessen die zijn getrokken uit evaluaties en controles. Een basishandeling 
betreffende een programma is echter slechts een eerste stap in het garanderen van 
betere prestaties: veel hangt af van belangrijke vereisten en regelingen die nog 
moeten worden vastgesteld in uitvoerings- en gedelegeerde handelingen op lager 
niveau en in programmeringsdocumenten (zie de paragrafen 1.24-1.27). 

1.40. De goedkeuring van de wetgeving voor het MFK 2021-2027 nam meer tijd in 
beslag dan voor de voorgaande periode, waardoor de uitrol van uitgavenprogramma’s 
vertraging heeft opgelopen. Het Parlement en de Raad hebben tal van wijzigingen 
aangebracht in de door ons onderzochte wetgevingsvoorstellen van de Commissie, 
waarvan wij sommige, wat de programmaprestaties betreft, als wezenlijk 
beschouwden. De meeste van deze wijzigingen kunnen worden gekoppeld aan de 
lessen die zijn getrokken uit evaluaties of effectbeoordelingen. Zowel het Parlement 
als de Raad besloten geen gebruik te maken van de in het interinstitutioneel akkoord 
over beter wetgeven geboden mogelijkheid om hun eigen effectbeoordelingen uit te 
voeren (zie de paragrafen 1.28-1.32). 
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Bijlagen 

Bijlage 1.1 — Follow-up van aanbevelingen uit hoofdstuk 3 van het Jaarverslag 2017 

Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs 

In de 
meeste 

opzichten 

In enkele 
opzichten 

2017 

Aanbeveling 1: Voor de komende MFK-periode moet de 
Commissie maatregelen voorstellen om de strategische kaders 
voor de uitvoering van de EU-begroting te stroomlijnen en te 
vereenvoudigen, en zodoende de verantwoording voor 
resultaten te versterken en de duidelijkheid en transparantie 
voor alle belanghebbenden te vergroten. Dit houdt in dat zij 
met belanghebbenden moet samenwerken om te zorgen voor 
een samenhangende reeks meetbare doelstellingen op hoog 
niveau die als richtsnoer kunnen dienen bij de verwezenlijking 
van de resultaten en die zijn vastgelegd voor de gehele 
begroting van het meerjarig financieel kader gedurende de 
uitvoeringsperiode ervan. 

X 

2017 
Aanbeveling 2: De Commissie moet bijgewerkte informatie 
over prestaties opnemen in de verslaglegging over prestaties, 
waaronder het jaarlijks beheers- en prestatieverslag. 

X 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs 

In de 
meeste 

opzichten 

In enkele 
opzichten 

2017 

Aanbeveling 3: De Commissie moet de indicatoren met 
betrekking tot de prestaties van de EU-begroting stroomlijnen 
en de afstemming tussen algemene doelstellingen op hoog 
niveau en specifieke programma- en beleidsdoelstellingen 
verbeteren. Daartoe moet zij de volgende stappen nemen: 

a) Zij moet een rechtstreeks verband aanbrengen tussen de 
specifieke doelstellingen in de wettelijke grondslag van elk 
uitgavenprogramma en de algemene doelstellingen.

X 

2017 

Aanbeveling 3: De Commissie moet de indicatoren met 
betrekking tot de prestaties van de EU-begroting stroomlijnen 
en de afstemming tussen algemene doelstellingen op hoog 
niveau en specifieke programma- en beleidsdoelstellingen 
verbeteren. Daartoe moet zij de volgende stappen nemen: 

b) Zij moet de prestatie-indicatoren die op alle niveaus 
worden gebruikt voor de EU-begroting evalueren en 
informatie vastleggen zoals de beoogde gebruiker van elke 
indicator en het beoogde doel ervan. Indien deze informatie 
niet kan worden bepaald, moet zij overwegen om de indicator 
te schrappen.

X 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs 

In de 
meeste 

opzichten 

In enkele 
opzichten 

2017 

Aanbeveling 3: De Commissie moet de indicatoren met 
betrekking tot de prestaties van de EU-begroting stroomlijnen 
en de afstemming tussen algemene doelstellingen op hoog 
niveau en specifieke programma- en beleidsdoelstellingen 
verbeteren. Daartoe moet zij de volgende stappen nemen: 

c) Zij moet ervoor zorgen dat de informatie die wordt gebruikt 
voor het dagelijks beheer van programma’s en beleid binnen 
DG’s is afgestemd op de geaggregeerde informatie over 
prestaties in de kernprestatieverslagen.

X X 

2017 

Aanbeveling 4: De Commissie moet in de 
kernprestatieverslagen informatie verstrekken over de wijze 
waarop zij gebruikmaakt van informatie over prestaties. Zij 
moet, rekening houdend met de tijd die nodig is om zulke 
informatie te verkrijgen, zo systematisch mogelijk aantonen 
hoe informatie over prestaties betreffende de EU-begroting in 
de besluitvorming is gebruikt. 

X 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs 

In de 
meeste 

opzichten 

In enkele 
opzichten 

2017 

Aanbeveling 5: De Commissie moet maatregelen en 
stimulansen invoeren of verbeteren om een grotere 
gerichtheid op prestaties in haar interne cultuur te 
bewerkstelligen en daarbij voortbouwen op de reeds geboekte 
vooruitgang. Hiertoe dient zij: 

a) haar managers van meer kennis en richtsnoeren over 
prestatiebeheer en over het gebruik van informatie over 
prestaties bij de besluitvorming te voorzien.

X 

2017 

Aanbeveling 5: De Commissie moet maatregelen en 
stimulansen invoeren of verbeteren om een grotere 
gerichtheid op prestaties in haar interne cultuur te 
bewerkstelligen en daarbij voortbouwen op de reeds geboekte 
vooruitgang. Hiertoe dient zij: 

b) goede praktijken uit te wisselen met betrekking tot het 
gebruik van informatie over prestaties, zowel binnen de 
Commissie als met belangrijke belanghebbenden, zoals de 
lidstaten.

X 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs 

In de 
meeste 

opzichten 

In enkele 
opzichten 

2017 

Aanbeveling 5: De Commissie moet maatregelen en 
stimulansen invoeren of verbeteren om een grotere 
gerichtheid op prestaties in haar interne cultuur te 
bewerkstelligen en daarbij voortbouwen op de reeds geboekte 
vooruitgang. Hiertoe dient zij: 

c) haar interne cultuur verder te verbeteren om tot een 
sterkere gerichtheid op prestaties te komen, waarbij zij
rekening moet houden met de door de DG’s vastgestelde 
uitdagingen, alsmede met de door de respondenten van de 
enquête vastgestelde mogelijkheden tot vooruitgang en de 
kansen die worden geboden door het herziene Financieel
Reglement, het initiatief “Een resultaatgerichte begroting”,
verslaglegging over prestaties voor lopende projecten en 
andere bronnen.

X 
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Hoofdstuk 2 

Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid 
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Bijlage 2.1 — Doelstellingen van Erasmus+ 
  

49



 

 

Inleiding 

Korte beschrijving van “Concurrentievermogen voor groei en 
werkgelegenheid” 

2.1. De programma's die in het kader van MKF-subrubriek 1a 
“Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid” worden gefinancierd zijn 
divers en hebben tot doel een inclusieve samenleving en groei te stimuleren, 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie te bevorderen en werkgelegenheid in de EU te 
creëren. De belangrijkste programma’s zijn Horizon 2020 (H2020) voor onderzoek en 
innovatie, en Erasmus+ voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. De subrubriek omvat 
ook ruimtevaartprogramma’s zoals Galileo en Egnos, alsook de Connecting Europe 
Facility (CEF). MFK 1a omvat ook financieringsinstrumenten zoals het Europees Fonds 
voor strategische investeringen (EFSI). 

2.2. De totale geplande uitgaven in het kader van deze subrubriek in het 
MKF 2014-2020 bedragen 142 miljard EUR, waarvan 104,6 miljard EUR tegen 
eind 2020 was uitbetaald (zie figuur 2.1). 
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Figuur 2.1 — Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid: in 
2014-2020 verrichte betalingen voor vastleggingen voor de periode 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie. 

Reikwijdte en aanpak 

2.3. Van de 23 programma’s in het kader van de subrubriek Concurrentievermogen 
voor groei en werkgelegenheid hebben we er één geselecteerd: Erasmus+, goed voor 
13,3 % van de totale betalingen aan het eind van 2020 voor deze MFK-rubriek. Ons 
doel was vast te stellen hoeveel relevante informatie over prestaties beschikbaar was 
en op basis daarvan te beoordelen hoe goed de uitgavenprogramma’s van de EU 
hadden gepresteerd. Dit vloeit voort uit onze dekking, in het Verslag betreffende de 
prestaties van 2019, van Horizon 2020 en het EFSI, die eind 2019 goed waren voor 
ongeveer 57,4 % van de totale betalingen. 

2.4. Wij hebben dit hoofdstuk opgesteld aan de hand van de informatie over de 
prestaties van de Commissie, die bestond uit het jaarlijks beheers- en 
prestatieverslag 2020 (Annual Management and Performance Report, AMPR), de 
programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022, en belangrijke evaluaties en 
andere verslagen zoals weergegeven in figuur 2.2. We zijn de plausibiliteit van deze 

Concurrentievermogen
104,6
13,6 %

Andere programma's 
15,7 (15,0 %)

Galileo en Egnos
5,8 (5,6 %)

Connecting Europe Facility 
7,6 (7,3 %)

Europees Fonds voor strategische 
investeringen (EFSI) 
7,6 (7,3 %)

Erasmus+ 
13,9 (13,3 %)

Horizon 2020 
53,8 (51,5 %)

766,9
miljard EUR

(in miljard EUR)

i) als aandeel van alle MFK-
rubrieken  

ii) uitgesplitst per individueel 
programma
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informatie nagegaan en zetten de informatie af tegen onze eigen bevindingen, maar 
de betrouwbaarheid ervan controleerden we niet. Ook hebben wij geput uit onze 
eigen recente controle- en analyseresultaten in een aantal verslagen waarnaar in de 
tekst wordt verwezen. In het aanhangsel wordt de methode die is gebruikt om dit 
hoofdstuk voor te bereiden, nader beschreven. 

Figuur 2.2 — Tijdschema voor de belangrijkste evaluaties en andere 
verslagen, en bestreken perioden 

 
Bron: ERK. 

2.5. De wetgeving tot vaststelling van elk uitgavenprogramma van de EU bevat een 
aantal doelstellingen, die hetzij als algemeen (meestal ruimer en strategischer), hetzij 
als specifiek (meestal enger en operationeler) zijn geclassificeerd. Erasmus+ heeft 
14 doelstellingen (één algemene doelstelling en 13 specifieke doelstellingen); dit 
hoofdstuk heeft betrekking op de algemene doelstelling en vier specifieke 
doelstellingen (zie bijlage 2.1). 

MFK 
2021-2027

MFK 
2014-2020

MFK 
2007-2013

Effectbeoordeling

Bestreken periode Publicatie

Tussentijdse evaluatie, met inbegrip van 
evaluatie achteraf van voorgaande 
programma’s

Effectbeoordeling

Studie van het Europees Parlement —
Erasmus+: Towards a New Programme
Generation

Erasmus+ higher education
impact study

Evaluatie achteraf van 
Erasmus+

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014
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Het doel van Erasmus+ en hoe het moet functioneren 

2.6. In figuur 2.3 wordt de achtergrond van Erasmus+ geschetst en wordt een 
conceptueel overzicht gegeven van de behoeften waarin het voorziet, de 
doelstellingen ervan en de verwachte outputs en uitkomsten. 
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Figuur 2.3 — Overzicht van Erasmus+ 

 
Bron: ERK, op basis van de interventielogica zoals gepresenteerd in SWD(2018) 40 en op basis van zowel 
Verordening (EU) nr. 1288/2013 als COM(2020) 300 final (programmaverklaringen inzake 
beleidsuitgaven). 

Behoeften
Uitdagingen
• Behoefte aan 

samenwerking, mobiliteit op 
het gebied van onderwijs, 
opleiding en jeugd

• Economisch herstel, 
jeugdwerkloosheid

• Kloof tussen gevraagde en 
aangeboden vaardigheden

• Wereldwijde strijd om talent
• Digitale geletterdheid
• Sociale uitsluiting 
• Bedreigingen van de 

integriteit van sport

Verwachte uitkomsten
Impact
• Beter onderwijs en betere 

loopbanen
• Betere kwaliteit van 

onderwijs-, jeugd- en 
sportactiviteiten, en 
duurzame partnerschappen

• Hervormingen en gebruik 
van EU-instrumenten

Resultaten
Op het niveau van personen:
• Betere vaardigheden en 

competenties
• Persoonlijke groei
Op het niveau van organisaties:
• Betere erkenning van kennis 

en vaardigheden
• Nieuwe methoden voor 

onderwijs, jeugdwerk en 
sport

Op het niveau van systemen:
• Beter begrip van 

beleidsuitdagingen en EU-
beleidslijnen

Processen
Wijze van beheer
• Indirect beheer (ongeveer ¾ 

van de begroting)
• Direct beheer
• Indirect via het Europees 

Investeringsfonds
Actoren
• Europese Commissie
• Lidstaten: Nationale 

agentschappen
• Scholen, universiteiten, 

jongeren- en 
sportorganisaties

• Individuele studenten en 
beroepsbeoefenaars
(studenten, leerkrachten, 
werknemers)

Activiteiten
• Kernactie 1: individuele 

leermobiliteit
• Kernactie 2: samenwerking

met het oog op innovatie
• Kernactie 3: ondersteuning 

van beleidshervormingen
• Jean Monnet-activiteiten
• Sportprojecten

Context en externe factoren
EU-context
• Verschillende andere EU-

beleidslijnen en -
programma's, zoals de ESIF
(“structuurfondsen”), met 
name het Europees Sociaal 
Fonds

Context op lidstaatniveau
• Beleid, wetgeving en/of 

regelgevend kader van de 
lidstaten op het gebied van 
onderwijs, opleiding, jeugd 
en sport

Externe factoren
• Digitalisering
• Globalisering
• Macro-economische trends
• Ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt

Input
Financiering van verschillende 
acties met een begroting van 
14,9 miljard EUR voor de 
periode 2014-2020.
91 % van de financiering gaat 
naar de vier geselecteerde SD’s 
(op basis van de 
begroting 2020).
De Commissie voorziet ook in 
systemen en beheerstructuren 
en biedt ondersteuning voor 
kennisbeheer.

Doelstellingen
De algemene doelstelling van 
Erasmus+ bestaat erin bij te 
dragen tot de uitvoering van 
strategische prioriteiten op het 
gebied van 1) onderwijs en 
opleiding, 2) jeugd en 3) sport, 
zoals uiteengezet in belangrijke 
EU-documenten.
Het programma heeft 
13 specifieke doelstellingen 
(SD’s) (zie ook bijlage 2.1), 
waarvan we er vier hebben 
geselecteerd:
• Mobiliteit op het gebied van 

onderwijs en opleiding
• Samenwerking op het 

gebied van onderwijs en 
opleiding

• Extern optreden op het 
gebied van onderwijs en 
opleiding

• Mobiliteit van jongeren

Verwachte output
Op het niveau van personen:
• Mobiliteitskansen voor 

zowel studenten als 
beroepsbeoefenaars

Op het niveau van organisaties:
• Klein- en grootschalige 

samenwerkingsprojecten 
voor de uitwisseling van 
goede praktijken, innovatie, 
nieuwe lesprogramma’s.

Op het niveau van systemen:
• Intercollegiaal leren ("peer 

learning")
• Experimenten
• Ondersteuning van EU-

instrumenten, EU-
beleidsagenda’s

• Financiering van organisaties 
op EU-niveau

• Bewustmakingscampagnes, 
evenementen

• Dialoog tussen jongeren en 
beleidsmakers
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2.7. Erasmus + is het EU-programma op het gebied van 1) onderwijs en opleiding, 2) 
jeugd en 3) sport. De lidstaten zijn exclusief bevoegd op deze terreinen, wat betekent 
dat zij bijvoorbeeld beslissen over hun onderwijsstelsel of sociaal beleid voor jongeren. 
De EU kan echter maatregelen nemen om de acties van de lidstaten te ondersteunen, 
te coördineren of aan te vullen. Het Erasmus+-programma werd in 2014 in het leven 
geroepen als opvolger van Erasmus, het mobiliteitsprogramma voor studenten dat in 
1987 van start is gegaan, en zes andere programma’s op bovengenoemde terreinen, 
zoals Leonardo da Vinci, Comenius en Jeugd in actie. In het kader van Erasmus+ werd 
over zeven jaar (2014-2020) ongeveer 14,9 miljard EUR aan financiering ter 
beschikking gesteld.  

2.8. De algemene doelstelling van het programma is zodanig geformuleerd dat 
wordt verwezen naar een reeks doelstellingen en strategieën op hoog niveau waaraan 
Erasmus+ moet bijdragen. De 13 specifieke doelstellingen bestrijken alle drie de 
terreinen. De meeste acties voor onderwijs en opleiding en jeugd vallen onder een van 
de volgende kernacties: kernactie 1: individuele leermobiliteit; kernactie 2: 
samenwerking met het oog op innovatie en uitwisseling van goede praktijken; 
kernactie 3: ondersteuning van beleidshervormingen.  

55



 

 

Beoordeling van de prestaties van 
Erasmus+ op basis van gepubliceerde 
informatie over prestaties 

Algemene opmerkingen 

2.9. In Figuur 2.4 wordt ons overzicht gepresenteerd van alle Erasmus+-indicatoren 
die in de programmaverklaring aan bod komen. Figuur 2.5 stelt de indicatoren voor die 
verband houden met de algemene doelstelling. Onze specifieke overzichten voor elke 
geselecteerde specifieke doelstelling worden gepresenteerd in de figuren 2.6, 2.7, 2.8 
en 2.9. In het Verslag betreffende de prestaties van 20191 bespraken we enkele 
algemene voorbehouden die van toepassing zijn bij de interpretatie van deze 
indicatoren. Onze beoordeling of een bepaalde indicator “op schema” ligt, houdt met 
name verband met de waarschijnlijkheid dat het streefdoel ervan zal worden gehaald. 
In deze beoordeling wordt geen rekening gehouden met de vraag of en hoe nauw een 
bepaalde indicator verband houdt met de acties en doelstellingen van Erasmus+, en 
ook niet met de vraag of het doel dat voor de indicator is gesteld, voldoende ambitieus 
is. Daarom is het slechts een eerste stap in de analyse van de prestaties van het 
programma. We hebben niet gecontroleerd hoe betrouwbaar de onderliggende 
gegevens zijn, (maar dit behandelden we wel in het Verslag betreffende de prestaties 
van 20192). 

                                                      
1 Verslag betreffende de prestaties van de EU-begroting van 2019, paragraaf 1.24. 

2 Verslag betreffende de prestaties van de EU-begroting van 2019, de paragrafen 1.13-1.23. 
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Figuur 2.4 — Overzicht van alle Erasmus+-indicatoren in de 
programmaverklaring 

 
Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022. 

2.10. De algemene doelstelling van Erasmus+ bestaat erin een bijdrage te leveren 
tot het bereiken van het volgende: “de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, 
inclusief de kerndoelstelling inzake onderwijs; de doelstellingen van het strategisch 
kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding 
(“ET 2020”), met inbegrip van de bijbehorende ijkpunten; duurzame ontwikkeling van 
partnerlanden op het gebied van hoger onderwijs; de algemene doelstellingen van het 
nieuwe kader voor Europese samenwerking in jeugdzaken (2010-2018); de beoogde 
ontwikkeling van een Europese dimensie op sportgebied en met name de 
breedtesport, overeenkomstig het werkplan van de Unie voor sport; de bevordering 
van Europese waarden overeenkomstig artikel 2 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie”3. De bijbehorende indicatoren worden weergegeven in figuur 2.5. 

                                                      
3 Artikel 4 van Verordening (EU) nr. 1288/2013. 

Doelstelling 
(*) Totaal

Alle Alle Alle

AD 1 15 11 5 6 4 1 1 2
SD 1 3 2 1 1 1 1
SD 2 2 1 1 1 1
SD 3 2 2 2
SD 4 3 3 2 1
SD 5 2 2 1 1
SD 6 1 1 1
SD 7 3 1 1 2 2
SD 8 1 1 1
SD 9 1 1 1

SD 10 1 1 1
SD 11 1 1 1
SD 12 1 1 1
SD 13 2 1 1 1 1

Totaal 38 21 12 2 7 13 11 1 1 4 1 1 2

Output Resultaat Impact

Onduidelijk: geen, oude of niet afdoende gegevensJa Nee

Ligt de indicator op schema om zijn streefdoel te halen (rekening houdend met eventuele mijlpalen en de 
vooruitgang tot nu toe)?

LEGENDA

(*) Zie bijlage 2.1 voor de volledige l i jst van doelstell ingen.
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Figuur 2.5 — Overzicht van indicatoren die verband houden met de 
algemene doelstelling

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022. 

Bijzonderheden over geselecteerde afzonderlijke indicatoren

Samenvatting van alle indicatoren

Op schema?

Ja 5 1 1 6

Nee 1 1

Onduidelijk 1 6 1 2 8

TOTAAL 11 4 15

Output Resultaten Impact TOTAAL

Mijlpaal
71 % (2016)

Mijlpaal
73 % (2016)

Mijlpaal
75 % (2016)

Mijlpaal
60 % (2016)

Mijlpaal
84 % (2019)

2013

2013

2013

2013

2013

2020

2020

2020

2020

2020

100 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

Indicator Vooruitgang in de richting van het streefdoel 

Door het programma ondersteund personeel uit 
het hoger onderwijs

Door het programma ondersteund personeel uit 
het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

Door het programma ondersteund 
schoolpersoneel

Door het programma ondersteunde jonge 
medewerkers

Door het programma ondersteunde volwassen 
medewerkers

Output

Output

Output

Output

Output

Kwantitatief Kwalitatief Geen of onduidelijk streefdoel

LEGENDA

Zie de punten 15-23 van het aanhangsel voor een gedetailleerde toelichting op dit overzicht en onze methodologie.

Onduidelijk: geen, oude of niet afdoende gegevensJa Nee

Ligt de indicator op schema om zijn streefdoel te halen (rekening houdend met eventuele mijlpalen en de vooruitgang tot nu toe)?

Komt de beoordeling door de Commissie van de vooruitgang ruwweg overeen met de onze?

Soort streefdoel

Ja Nee
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2.11. De algemene doelstelling omvat zeven indicatoren die zijn vastgesteld in de 
Erasmus+-verordening, hoewel sommige van deze indicatoren meer dan één aspect 
meten. Daarom zijn er in totaal 15 verschillende indicatoren. Een voorbeeld is de 
indicator in figuur 2.5, waarmee het aantal in het kader van het programma 
ondersteunde personeelsleden in vijf verschillende categorieën wordt geregistreerd. 
Dit is een typische outputindicator, hoewel de Commissie deze in de 
programmaverklaring als resultaatindicator classificeert. Wij zijn van mening dat het 
vastgestelde streefdoel is bereikt. 

Een populair programma dat met name individuele deelnemers ten 
goede komt 

2.12. Erasmus+ wordt door de belanghebbenden en de bevolking gewaardeerd als 
een nuttig programma waarvan de doelstellingen worden bereikt4. Uit de tussentijdse 
evaluatie van de Commissie bleek echter dat sommige belangrijke maatschappelijke 
uitdagingen slechts in geringe mate worden aangepakt met de geanalyseerde 
projecten5. Over het algemeen maken deelnemers aan Erasmus+- acties melding van 
positieve effecten op hun vaardigheden en competenties (studenten) en op 
persoonlijke en professionele groei (beroepsbeoefenaars). Het programma heeft een 
concreet effect op organisaties, aangezien het leidt tot sterkere en bredere 
internationale netwerken, hoewel er minder aanwijzingen zijn voor fundamentele 
veranderingen in institutionele of pedagogische praktijken6. 

2.13. De aantrekkingskracht van Erasmus+ blijkt duidelijk uit de overinschrijving, 
maar dit heeft als keerzijde dat zelfs aanvragen van goede kwaliteit worden afgewezen 
omdat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn7. 

                                                      
4 Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 

Europees Parlement, blz. 73. 

5 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), blz. 11. 

6 Ibid., blz. 14. 

7 Ibid., blz. 16. 
Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Europees Parlement, blz. 9. 
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De schaal en reikwijdte van Erasmus + leveren toegevoegde waarde op 

2.14. Erasmus+ verenigt 33 programmalanden en landen van over de hele wereld 
die als partnerlanden in aanmerking komen. Het Verenigd Koninkrijk nam tot 
eind 2020 als programmaland deel aan Erasmus+ (zie kader 2.1). Door dit niveau van 
internationale samenwerking levert het programma een duidelijke toegevoegde 
waarde op, aangezien het door geen enkel programma op nationaal niveau op 
vergelijkbare terreinen wordt geëvenaard. Naast het geografische toepassingsgebied 
van het programma bieden ook de schaal, de processen en de grensoverschrijdende 
samenwerking een toegevoegde waarde8. Uit de financiële bijdragen van een aantal 
derde landen in ruil voor intensievere deelname aan het programma blijkt eveneens 
de toegevoegde waarde ervan (zie kader 2.2). De algemene positieve meerwaarde 
wordt nog eens onderstreept door onze eigen controlewerkzaamheden9 en de mening 
van belanghebbenden10. 

                                                      
8 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 

evaluation report (Volume 1). 

9 Speciaal verslag nr. 22/2018: “Mobiliteit in het kader van Erasmus+: miljoenen deelnemers 
en Europese meerwaarde in veel opzichten, maar de prestatiemeting moet verder worden 
verbeterd”. 

10 Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Europees Parlement, blz. 9. 

60

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3d783015-228d-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3d783015-228d-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-en
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=46686
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=IPOL_STU(2018)617482
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=IPOL_STU(2018)617482


 

 

Kader 2.1 

Erasmus+ en de brexit 

Sinds 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) geen lidstaat van de EU meer. 
Het terugtrekkingsakkoord11 tussen de EU en het VK voorzag echter in een 
overgangsperiode die op 31 december 2020 afliep. Het VK bleef daarom tot die 
datum als programmaland deelnemen aan Erasmus+. Daarna werd het een niet-
geassocieerd derde land. 

Het VK speelde een belangrijke rol als land van bestemming voor mobiliteit in het 
kader van Erasmus+; het aantal deelnemers dat naar het VK ging, lag hoger dan 
het aantal deelnemers in tegengestelde richting. Voorbeeld: in het kader van 
overeenkomsten die zijn gesloten binnen het “oproepjaar” 2018 werden er 
18 099 perioden van mobiliteit vanuit het VK naar andere programmalanden 
geregistreerd voor studenten uit het hoger onderwijs, tegenover 29 797 perioden 
van mobiliteit in omgekeerde richting12. 

2.15. De doelmatigheid van Erasmus+ is verbeterd door de vereenvoudiging 
ervan13 ten opzichte van voorgaande programma’s14, wat over het algemeen wordt 
gewaardeerd door belanghebbenden. Zij zien echter nog steeds ruimte voor 
verbetering door bijvoorbeeld het aantal IT-instrumenten te verminderen, de 
programmagids begrijpelijker te maken15 en de aanvraagprocedure te 
vereenvoudigen16. 

                                                      
11 Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 

Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. 

12 Bijlage met statistieken bij Erasmus+-programma — Jaarverslag 2019, blz. 38 en 39. 

13 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), blz. 12. 

14 Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Europees Parlement, blz. 10, 31 en 113. 

15 Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Europees Parlement, blz. 75. 

16 Ibid., blz. 79. 
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Kader 2.2 

Onze analyse van financiële bijdragen van derde landen 

In onze Analyse nr. 03/202117 hebben we de financiële bijdragen van derde landen 
aan de EU en de lidstaten onder de loep genomen. We onderzochten 
verschillende soorten bijdragen en met name die welke voor twee programma’s 
waren bestemd: Horizon 2020 en Erasmus+. 

De bijdragen van derde landen aan Erasmus+ zijn de op één na hoogste voor een 
afzonderlijk programma, na Horizon 2020, en bedroegen in totaal ongeveer 
227,9 miljoen EUR in 2020. Tien derde landen dragen financieel bij aan Erasmus+: 

o de niet tot de EU behorende landen van de Europese Economische Ruimte 
(IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) hebben in 2020 ongeveer 
75,5 miljoen EUR bijgedragen aan Erasmus+, waardoor zij als 
programmalanden konden deelnemen;  

o nog eens zeven niet-EU-landen droegen in 2020 152,4 miljoen EUR bij. 
Noord-Macedonië, Turkije en Servië hebben de status van programmaland. 
Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo* en Montenegro zijn partnerlanden 
en kunnen deelnemen aan bepaalde Erasmus+-activiteiten.  

Onze analyse wees uit dat er belangrijke uitdagingen bestaan in verband met het 
beheer van bijdragen van derde landen, waarvan vele ook relevant zijn voor 
Erasmus+: 

o als de bestaande formules voor de berekening van de bijdragen van 
toepassing blijven, worden derde landen mogelijk verzocht hogere bijdragen 
te betalen na de terugtrekking van het VK uit de EU; 

o De bijdragen aan Erasmus+ worden berekend op basis van een formule die 
door de Commissie wordt gebruikt. Voor kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaat-lidstaten worden de daaruit voortvloeiende bijdragen echter per 
geval aangepast.  

*Deze benaming laat de standpunten over de status onverlet en is in 
overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het 
advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring 
van Kosovo. 

                                                      
17 Analyse nr. 03/2021. 
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De opzet van het programma is vereenvoudigd, maar aspecten van 
gendergelijkheid worden niet aangepakt 

2.16. Door de voorgaande programma’s te combineren in één programma is er 
een sterkere interactie tussen de verschillende activiteiten op basis van consistente 
doelstellingen en worden overlappingen grotendeels vermeden. Hierdoor is ook de 
opzet van het programma vereenvoudigd. Erasmus+ is over het algemeen 
complementair met andere EU-programma’s op beleidsterreinen zoals cohesie, 
onderzoek en innovatie, en gezondheid, hoewel er volgens de tussentijdse evaluatie 
van de Commissie weinig is dat wijst op duidelijke synergieën met deze 
programma’s18. 

2.17. In ons Speciaal verslag nr. 10/202119 analyseerden we de maatregelen van de 
Commissie in verband met gendermainstreaming in de EU-begroting en beoordeelden 
we Erasmus+ in dit verband. We concludeerden dat de Commissie bij Erasmus+ niet in 
alle opzichten rekening had gehouden met gendergelijkheid en we uitten kritiek op het 
niveau van genderanalyse in de effectbeoordeling20. In een studie van de Commissie 
over hoger onderwijs werd gewezen op een genderkloof; er nemen meer vrouwen dan 
mannen deel aan Erasmus+, terwijl dit niet kan worden verklaard door verschillen in de 
algemene participatiegraad in het hoger onderwijs21. We constateerden ook dat de 
programmaverklaring voor Erasmus+ geen financiële raming bevatte van de bijdrage 
van het programma aan gendergelijkheid22. 

Mobiliteit op het gebied van onderwijs en opleiding 

2.18. Figuur 2.6 biedt een overzicht van de indicatoren van de 
programmaverklaring die verband houden met specifieke doelstelling 1: mobiliteit op 
het gebied van onderwijs en opleiding. 

                                                      
18 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 

evaluation report (Volume 1), blz. 12. 

19 Speciaal verslag nr. 10/2021: “Gendermainstreaming in de EU-begroting: tijd om de daad 
bij het woord te voegen”. 

20 Ibid., paragrafen 94-100. 

21 Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, Europese Commissie, blz. 42. 

22 Speciaal verslag nr. 10/2021, paragraaf 69. 
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Figuur 2.6 — Overzicht van de indicatoren die verband houden met 
“mobiliteit op het gebied van onderwijs en opleiding”

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022. 

2.19. In het kader van specifieke doelstelling 1, die erin bestaat de mobiliteit op
het gebied van onderwijs en opleiding te bevorderen, wordt de mobiliteit van 
individuele studenten, stagiairs en personeelsleden gefinancierd. Aan deze doelstelling 
is veruit de meeste financiering toegewezen; voor 2020 is 1 630,7 miljoen EUR 
begroot, d.w.z. 54,1 % van het totaal voor het programma. Deze doelstelling had ook 
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intermediairs (zoals banken of verstrekkers van studentenleningen) te stimuleren om 
door de EU gegarandeerde leningen te verstrekken aan studenten die een 
masteropleiding in het buitenland willen volgen. 

2.20. Uit de programmaverklaring blijkt dat het Erasmus+-streefdoel voor 
deelname net niet wordt gehaald voor studenten uit het hoger onderwijs, maar wel 
wordt bereikt voor degenen die beroepsonderwijs of een beroepsopleiding volgen (zie 
figuur 2.6). Dit is te verklaren door de COVID-19-pandemie. Wij zijn het er niet mee 
eens dat de Commissie deze indicator classificeert als een resultaatindicator in de 
programmaverklaring, en beschouwen deze eerder als een maatstaf voor output. 

De belangstelling voor mobiliteit neemt toe 

2.21. Hoewel financiering het belangrijkste obstakel blijft voor personen die aan 
mobiliteitsprogramma’s deelnemen, is de belangstelling voor deze mogelijkheid 
jaarlijks met 10 % toegenomen sinds de start van Erasmus+ in 2014, waarbij de 
meerderheid van de deelnemers uit het hoger onderwijs komt23. De gevolgen van de 
COVID-19-pandemie en het daaruit voortvloeiende reisverbod zijn van invloed geweest 
op fysieke mobiliteit (zie kader 2.3). Er werd minder gebruikgemaakt van de 
leninggarantiefaciliteit voor masterstudenten dan verwacht24. Het doel was om tegen 
2020 3 miljard EUR aan leningen te verstrekken aan 200 000 masterstudenten, maar 
eind 2017 hadden slechts 358 van dergelijke studenten een lening gekregen. Daarom 
besloot de Commissie de desbetreffende middelen te herschikken25. 

                                                      
23 Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 

Europees Parlement, blz. 23. 

24 Speciaal verslag nr. 22/2018; 
COM(2018) 50 final, Europese Commissie, blz. 4. 

25 Speciaal verslag nr. 22/2018, paragraaf 118. 
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Kader 2.3 

Impact van de COVID-19-pandemie 

De COVID-19-uitbraak had vanaf maart 2020 grote ontwrichtende effecten in 
Europa en negatieve gevolgen voor veel Erasmus+-activiteiten, met name de 
activiteiten voor individuele mobiliteit die worden gefinancierd in het kader van 
de specifieke doelstellingen 1 en 7, die wij voor dit verslag hebben geselecteerd. 
Door reisbeperkingen konden veel geplande mobiliteitsactiviteiten niet 
plaatsvinden.  

Uit een eerste analyse door DG EAC van het aantal activiteiten voor individuele 
mobiliteit blijkt dat er in 2020 ongeveer 500 000 minder hebben plaatsgevonden 
dan het gemiddelde van 2016-2019, een daling van ongeveer 60 %. 

Door de lockdownmaatregelen konden de fysieke onderwijs-, opleidings- en 
jongerenactiviteiten bovendien niet plaatsvinden, waaronder activiteiten voor het 
opbouwen van een netwerk en sociale contacten, die vaak een meerwaarde 
bieden wat betreft opgedane ervaring. 

Wat Erasmus+ betreft, heeft de Europese Commissie op verschillende manieren 
op de COVID-19-pandemie gereageerd, bijvoorbeeld door de termijnen te 
verlengen zodat organisaties mobiliteitsactiviteiten konden uitstellen en door 
richtsnoeren te verstrekken aan deelnemers en begunstigden. Bovendien werden 
twee buitengewone oproepen gedaan om de paraatheid voor digitaal onderwijs 
en creatieve vaardigheden te ondersteunen. Er werden ook enquêtes gehouden 
om de standpunten van deelnemers aan mobiliteitsprogramma’s en instellingen 
voor hoger onderwijs te verzamelen over de impact van COVID-19 op hun 
activiteiten. 

Mobiliteit biedt een Europese meerwaarde in veel opzichten 

2.22. Er is duidelijk bewijs dat deelnemers aan mobiliteitsprojecten tevreden zijn 
met het programma en dat zij hun vaardigheden kunnen verbeteren26. Alle studenten 
uit het hoger onderwijs krijgen een formele erkenning van hun deelname aan een 
mobiliteitsproject en, nog belangrijker, 80 % krijgt volledige academische erkenning 
van hun leerresultaten. Het Europees systeem voor het overdragen en verzamelen van 

                                                      
26 Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 

Europees Parlement, blz. 23. 
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studiepunten (European Credit Transfer and Accumulation System — ECTS)27 heeft dit 
mogelijk gemaakt. 

2.23. De relevantie van het programma is duidelijk en het effect op studenten uit 
het hoger onderwijs, met name studenten uit landen met langdurige 
jeugdwerkloosheid in Zuid-Europa en uit partnerlanden, is positief28. Mobiliteit heeft 
een sterk langetermijneffect op de toekomstige loopbaan van de begunstigden 
doordat de vaardigheden en inzetbaarheid erdoor worden vergroot, met name in de 
sector beroepsonderwijs en -opleiding29, en stelt de meeste van deze studenten in 
staat een baan te vinden. Mobiliteit heeft ook een aanzienlijke impact op 
universiteiten en hun personeel. Bij onze eerdere werkzaamheden wezen we op de 
vele vormen van toegevoegde waarde die het programma oplevert (zie kader 2.4). 

Kader 2.4 

Erasmus+ biedt meer dan de toegevoegde waarde waarin de 
verordening voorziet 

In ons speciaal verslag over mobiliteit in het kader van Erasmus+30 hebben we nog 
andere manieren vastgesteld waarop mobiliteit Europese meerwaarde biedt die 
verder gaat dan wat met de Erasmus+-verordening werd beoogd, zoals: 

o mobiliteit en leren in het buitenland versterken de Europese identiteit van 
de deelnemers. Dit zou niet worden bereikt door afzonderlijk optredende 
landen; 

o een handvestensysteem, vergelijkbaar met een kwaliteitsgarantie, dat de 
reputatie en aantrekkelijkheid van instellingen bevordert;  

o mobiliteit heeft bijgedragen tot de totstandbrenging van een netwerk van 
samenwerking en harmonisatie van universitaire curricula en 
leerprogramma’s; 

o een strategische benadering van mobiliteit die bijdraagt tot de 
betrokkenheid van het bestuur bij de doelstellingen van projecten en het 
behoud van banden en kennis op langere termijn; 

                                                      
27 Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, Europese Commissie, blz. 11. 

28 Ibid., blz. 17. 

29 Speciaal verslag nr. 22/2018, paragraaf 22. 

30 Speciaal verslag nr. 22/2018. 
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o het effect van de mobiliteit van leerkrachten, die in hun thuisinstellingen de 
ervaring toepassen die zij tijdens hun mobiliteitsperiode hebben opgedaan; 

o mobiliteit bevordert meertaligheid, een van de specifieke doelstellingen van 
het programma. Taalvaardigheden dragen bij tot de mobiliteit, inzetbaarheid 
en persoonlijke ontwikkeling van Europese burgers; 

o Erasmus+ draagt bij tot grensoverschrijdende en internationale mobiliteit, 
een belangrijk onderdeel van de onderwijsstrategie in de meeste landen; 

o door de leermobiliteit tussen programmalanden en partnerlanden te 
bevorderen, draagt Erasmus+ bij aan zachte diplomatie en vormt het een 
onderdeel van het nabuurschaps- en ontwikkelingsbeleid van de EU;  

o de integratie van beroepsonderwijs en -opleiding brengt Erasmus+ dichter bij 
meer verschillende groepen burgers. Het programma vormt een aanvulling 
op de beperkte nationale middelen voor mobiliteit in het beroepsonderwijs 
en de beroepsopleiding en draagt door zijn bekendheid en reputatie bij tot 
het vergroten van de aandacht voor en het aanzien van beroepsonderwijs 
en -opleiding. 

Samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding  

2.24. Figuur 2.7 biedt een overzicht van de indicatoren van de 
programmaverklaring die verband houden met specifieke doelstelling 2: samenwerking 
op het gebied van onderwijs en opleiding. 
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Figuur 2.7 — Overzicht van de indicatoren die verband houden met 
“samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding”

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022. 

2.25. Specifieke doelstelling 2 op het gebied van onderwijs en opleiding is gericht
op samenwerking tussen begunstigde organisaties met het oog op 
kwaliteitsverbeteringen, de succesvolle ontwikkeling van innovatieve benaderingen 
van onderwijs en opleiding en de bevordering van internationalisering op dit gebied. 
Deze doelstelling is goed voor een aanzienlijk deel van de begroting: voor 2020 is 
782,4 miljoen EUR toegewezen, ofwel 26,0 % van het totaal voor het programma. Bijna 
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alle projecten die in het kader van deze doelstelling worden gefinancierd, hebben de 
vorm van partnerschappen tussen organisaties, zoals instellingen voor hoger onderwijs 
en/of bedrijven, uit drie of meer programmalanden. 

2.26. Aan deze specifieke doelstelling zijn twee indicatoren verbonden inzake 
Euroguidance (zie figuur 2.7), een netwerk en een website ter ondersteuning van 
professionals op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid. Een gebrek aan 
gegevens sinds 2016 maakt het onmogelijk om te bepalen of deze indicatoren op 
schema liggen. Wij zijn van mening dat indicatoren die de doelstelling beter meten, 
bevorderlijk zouden zijn geweest voor deze specifieke doelstelling. 

De activiteiten en de impact ervan verschillen per regio en per instelling 

2.27. De impact van samenwerkingsacties kan variëren naar gelang van de 
betrokken Europese regio31. In de studie werd verder gewezen op kenmerken zoals de 
sterke concurrentie om samenwerkingsacties. Landen en instellingen met meer 
ervaring of middelen hebben een voordeel en hebben meer kans om begunstigden te 
worden. Grotere instellingen bouwen ook voort op bestaande contacten32. 

2.28. Erasmus+-samenwerkingsprojecten dragen bij tot de ontwikkeling en 
versterking van de samenwerking tussen begunstigde organisaties. In het geval van 
samenwerkingsprojecten in het hoger onderwijs rapporteerden ongeveer 9 op 
10 instellingen dat Erasmus+ zeer belangrijk of essentieel is voor hen. De redenen voor 
internationalisering verschillen per instelling en per regio en het gebruik van het 
programma hangt af van de strategische doelstellingen die de deelnemers willen 
bereiken, zoals het aantrekken van personeel uit het buitenland of het erbij betrekken 
van werkgevers33.  

Laag innovatieniveau in het kader van strategische partnerschappen 

2.29. De met Erasmus+ gefinancierde acties ter verbetering van de samenwerking 
moeten leiden tot innovatieve praktijken op organisatorisch, lokaal, regionaal, 

                                                      
31 Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, Europese Commissie, blz. 7. 

32 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), blz. 135 en 164. 

33 Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, Europese Commissie, blz. 7. 
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nationaal of Europees niveau34. Het programma heeft ertoe geleid dat meer dan 
36 000 scholen tussen 2014 en 2020 deelnamen aan strategische partnerschappen35. 
Uit de tussentijdse evaluatie is echter gebleken dat het in het kader van de 
strategische partnerschappen bereikte innovatieniveau relatief laag is in vergelijking 
met eerdere acties36. Het innovatieniveau van gefinancierde projecten is vaak niet 
hoog genoeg om buiten de begunstigde organisatie enig effect te sorteren37. 

Virtuele formats maken besparingen mogelijk 

2.30. Volgens onderzoek van het Europees Parlement38 kunnen virtuele formats 
een doeltreffende optie zijn om uitdagingen in verband met interculturele 
samenwerking en transversale of zachte vaardigheden aan te pakken. Het toenemende 
aantal open leermiddelen, zoals “open onlinecursussen voor een groot publiek”, 
vergemakkelijkt de toegang tot internationalisering39. Bovendien maken de door 
nieuwe technologieën geboden mogelijkheden bijvoorbeeld besparingen op reistijd en 
kosten mogelijk, alsook emissiereducties, conform de doelstellingen van de Green 
Deal40. 

Extern optreden op het gebied van onderwijs en opleiding 

2.31. Figuur 2.8 biedt een overzicht van de indicatoren van de 
programmaverklaring die verband houden met specifieke doelstelling 4: extern 
optreden op het gebied van onderwijs en opleiding. 

                                                      
34 Kernactie 2:Samenwerking tussen organisaties en instellingen, Europese Commissie. 

35 Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie, Europese Commissie, blz. 604. 

36 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), blz. 18. 

37 Ibid., blz. 514. 

38 Research for CULT Committee - Virtual formats versus physical mobility - Concomitant 
expertise for INI report, Europees Parlement, blz. 4. 

39 Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, Europese Commissie, blz. 180. 

40 Research for CULT Committee - Virtual formats versus physical mobility - Concomitant 
expertise for INI report, Europees Parlement, blz. 1. 
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Figuur 2.8 — Overzicht van de indicatoren die verband houden met 
“extern optreden op het gebied van onderwijs en opleiding”

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022. 
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wordt ondersteund. In budgettair opzicht is dit de op twee na grootste specifieke 
doelstelling; voor 2020 is 233,8 miljoen EUR toegewezen, goed voor 7,8 % van de 
begroting voor Erasmus+. 

2.33. Uit de indicatoren in figuur 2.8 blijkt dat deze specifieke doelstelling op 
schema ligt wat betreft het aantal studenten en personeelsleden dat van en naar 
partnerlanden gaat. Wij beschouwen dit als een maatstaf voor output en niet voor 
resultaten, zoals de programmaverklaring suggereert. 

Zachte diplomatie door mondiaal bereik 

2.34. De opname van een specifieke doelstelling voor partnerlanden zorgt ervoor 
dat Erasmus+ bijdraagt aan het mondiale bereik van de EU, met name door de 
wederzijdse erkenning van kwalificaties door EU- en partnerlanden te 
vergemakkelijken41. In ons speciaal verslag over mobiliteit in het kader van Erasmus+42 
werd ook gewezen op de zachte diplomatie die via het programma wordt uitgeoefend 
(zie kader 2.4). 

Mobiliteit van jongeren 

2.35. Figuur 2.9 biedt een overzicht van de indicatoren van de 
programmaverklaring die verband houden met specifieke doelstelling 7: mobiliteit van 
jongeren. 

                                                      
41 COM(2018) 50 final, Europese Commissie, blz. 3. 

42 Speciaal verslag nr. 22/2018, paragraaf 46.  
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Figuur 2.9 — Overzicht van indicatoren die verband houden met 
“mobiliteit van jongeren”

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022. 
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programma ondersteunde mobiliteitsacties

Indicator Vooruitgang in de richting van het streefdoel 

Resultaat

Output
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de deelnemers te vergroten en waarden zoals inclusie, solidariteit en vriendschap te 
bevorderen. Deze doelstelling op het gebied van jongeren is vergelijkbaar met 
specifieke doelstelling 1 op het gebied van onderwijs en opleiding. Er is echter een 
verschil in budgettair opzicht, aangezien er voor 2020 slechts 91,8 miljoen EUR is 
toegewezen aan specifieke doelstelling 7, ofwel 3 % van het totaalbedrag voor het 
programma. 

2.37. De eerste indicator in figuur 2.9 heeft betrekking op de toename van de door 
de deelnemers opgegeven sleutelcompetenties en ligt op schema. Wij beschouwen dit 
als een resultaatindicator, terwijl de Commissie deze als impactindicator classificeert. 
De tweede geselecteerde indicator meet het aantal jongeren dat betrokken is bij 
ondersteunde mobiliteitsacties en ligt ook op schema. Wij beschouwen dit als een 
maatstaf voor output, in tegenstelling tot de classificatie als resultaatindicator door de 
Commissie. We hebben deze indicator beoordeeld door naar de gecumuleerde 
prestaties in de periode 2014-2020 te kijken, en niet alleen naar de resultaten voor 
2020, zoals het geval is in de programmaverklaring.  

Positieve effecten op deelnemers en verbeterde interne samenhang 

2.38. In de tussentijdse evaluatie van de Commissie werd de steun van Erasmus+ 
op het gebied van jeugd als doeltreffend beoordeeld43. Daarbij werden vooral 
positieve resultaten voor de deelnemers geconstateerd, zoals een duidelijk effect op 
de beheersing van vreemde talen, een verbetering van sleutelcompetenties en een 
matige invloed op het vasthouden van studenten bij onderwijs en opleiding. Het effect 
op de inzetbaarheid in de jeugdsector was niet duidelijk44, hoewel bij enquêtes onder 
deelnemers 69 % van hen aangaf dat zij na hun mobiliteitsperiode beter inzetbaar 
waren. 

2.39. De toegevoegde waarde van het programma op het gebied van jongeren is 
groot, met name gezien de weinige nationale financieringsprogramma’s op dit 
gebied45. De integratie van jeugdzaken in Erasmus+ heeft de interne samenhang 
verbeterd, wat betekent dat de jongerenactiviteiten een betere aanvulling vormen op 
en beter passen bij de twee andere gebieden van het programma. Belanghebbenden 
ter plaatse hebben in hun rapportage aan verschillende nationale agentschappen 

                                                      
43 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 

evaluation report (Volume 1), blz. 339. 

44 Ibid., blz. 340. 

45 Ibid., blz. 481. 
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echter aangegeven dat deze integratie ertoe heeft geleid dat het programma minder 
goed is afgestemd op de praktijk van jeugdwerk in vergelijking met het vorige 
jongerenprogramma46. Het gebruik van Erasmus als “merknaam” heeft ook de 
zichtbaarheid vergroot47. 

Kleine begroting en sterke concurrentie om projecten 

2.40. De financiering voor jongeren is aanzienlijk lager dan voor onderwijs en 
opleiding, en met name voor hoger onderwijs. De concurrentie om projecten is relatief 
hoog48 en het programma wordt geschikter gevonden voor grotere organisaties die 
actief zijn in het jongerenwerk omdat zij doorgaans over de kennis en middelen 
beschikken om succesvolle aanvragen te kunnen indienen49. 

                                                      
46 Ibid., blz. 159. 

47 Ibid., blz. 39. 

48 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), blz. 137. 

49 Ibid., blz. 95. 

76

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3d783015-228d-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3d783015-228d-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-en


 

 

Conclusies 
2.41. Over het geheel genomen wordt het Erasmus+-programma gekenmerkt door 
een grote EU-meerwaarde (zie paragraaf 2.14). De vereenvoudiging ervan ten tijde van 
de invoering wordt gewaardeerd, maar er is ruimte voor verdere verbetering (zie 
paragraaf 2.15). Erasmus+ brengt de voorgaande programma’s samen onder één 
noemer, wat de opzet van het programma eenvoudiger maakt en de samenhang ten 
goede komt (zie paragraaf 2.16). Er is ruimte voor verbetering wat de aanpak van 
gendergelijkheid betreft, zowel in de programmering als in de verslaglegging (zie 
paragraaf 2.17). Erasmus+ wordt door zowel het publiek als de belanghebbenden 
gewaardeerd (zie paragraaf 2.12). De populariteit van het programma blijkt uit de 
overinschrijving, maar dit heeft als keerzijde dat niet alle voorstellen kunnen worden 
gefinancierd (zie paragraaf 2.13). 

2.42. Erasmus+ heeft 13 specifieke doelstellingen en we onderzochten de vier 
doelstellingen waarvoor de meeste middelen zijn uitgetrokken: 

o mobiliteit op het gebied van onderwijs en opleiding, die onder specifieke 
doelstelling 1 valt, krijgt de meeste financiering toegewezen (zie paragraaf 2.19) 
en het aantal deelnemers is toegenomen (zie paragraaf 2.21). De beperkingen 
inzake reizen en fysiek onderwijs die werden opgelegd als reactie op de COVID-
19-pandemie hebben in 2020 echter tot een duidelijke daling van het aantal 
mobiliteitsactiviteiten geleid (zie kader 2.3). De in het kader van het programma 
ondersteunde mobiliteit biedt tal van andere soorten toegevoegde waarde dan 
die welke werden beoogd in de Erasmus+-verordening (zie paragraaf 2.23 en 
kader 2.4); 

o in het kader van specifieke doelstelling 2 wordt ondersteuning geboden voor 
samenwerkingsacties op het gebied van onderwijs en opleiding en deze 
doelstelling wordt als zeer belangrijk beschouwd door de begunstigde 
organisaties, waardoor er sterk wordt geconcurreerd om financiering (zie de 
paragrafen 2.27 en 2.28). Met acties worden innovatieve praktijken ondersteund 
(zie paragraaf 2.30), maar deze hebben zelden een innovatief effect buiten de 
begunstigde organisaties (zie paragraaf 2.29); 

o specifieke doelstelling 4 is gericht op extern optreden op het gebied van 
onderwijs en opleiding. Erasmus+ draagt bij tot het mondiale bereik van de EU en 
is een instrument voor zachte diplomatie (zie paragraaf 2.34); 
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o mobiliteit van jongeren valt onder specifieke doelstelling 7. De acties op dit 
gebied hebben grotendeels positieve effecten op deelnemers (zie paragraaf 2.38) 
en een hoge toegevoegde waarde (zie paragraaf 2.39).  

78



Bijlagen 

Bijlage 2.1 — Doelstellingen van Erasmus+ 

Algemene doelstelling 

Doelstelling Volledige naam Korte naam 
(en afkorting) 

Vertegenwoordigd 
in onze steekproef 

Algemene 
doelstelling 1 

Het programma levert een 
bijdrage tot het bereiken van 
[1] de doelstellingen van de
Europa 2020-strategie,
inclusief de kerndoelstelling
inzake onderwijs; [2] de
doelstellingen van het
strategisch kader voor
Europese samenwerking op
het gebied van onderwijs en
opleiding (“ET 2020”), met
inbegrip van de
bijbehorende ijkpunten;
[3] duurzame ontwikkeling
van partnerlanden op het
gebied van hoger onderwijs;
[4] de algemene
doelstellingen van het
nieuwe kader voor Europese
samenwerking in jeugdzaken
(2010-2018); [5] de beoogde
ontwikkeling van een
Europese dimensie op
sportgebied en met name de
breedtesport,
overeenkomstig het
werkplan van de Unie voor
sport; en [6] de
bevordering van Europese
waarden overeenkomstig
artikel 2 van het Verdrag
betreffende de Europese
Unie.
(nummers toegevoegd door
de ERK)

Bijdragen aan 
de EU-
doelstellingen 
op het gebied 
van onderwijs, 
opleiding, 
jeugd en sport 
(AD1) 

Ja 
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Specifieke doelstellingen 

Doelstelling Volledige naam Korte naam 
(en afkorting) 

Vertegenwoordigd 
in onze steekproef 

Gebied: onderwijs en opleiding 

Specifieke 
doelstelling 1 

verhoging van het niveau 
van de kerncompetenties 
en vaardigheden, met name 
wat betreft hun relevantie 
voor de arbeidsmarkt en 
hun bijdrage tot een 
hechtere samenleving, met 
name door de 
mogelijkheden voor 
leermobiliteit te verruimen 
en de samenwerking tussen 
de onderwijs- en 
opleidingswereld en het 
beroepsleven te 
intensiveren 

Mobiliteit op 
het gebied van 
onderwijs en 
opleiding (SD1) 

Ja 

Specifieke 
doelstelling 2 

bevordering van 
kwaliteitsverbeteringen, 
excellentie op het gebied 
van innovatie en 
internationalisering op het 
niveau van onderwijs- en 
opleidingsinstellingen, met 
name door nauwere 
transnationale 
samenwerking tussen 
aanbieders van onderwijs 
en opleidingen en andere 
belanghebbenden 

Samenwerking 
op het gebied 
van onderwijs 
en opleiding 
(SD2) 

Ja 
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Specifieke doelstellingen 

Doelstelling Volledige naam Korte naam 
(en afkorting) 

Vertegenwoordigd 
in onze steekproef 

Specifieke 
doelstelling 3 

bevordering van het 
ontstaan en ruimere 
bekendheid van een 
Europese ruimte voor een 
leven lang leren bedoeld 
om beleidshervormingen op 
nationaal niveau aan te 
vullen en om de 
modernisering van 
onderwijs- en 
opleidingsstelsels te 
ondersteunen, met name 
door sterkere 
beleidssamenwerking, 
verbetering van het gebruik 
van instrumenten van de 
Unie voor transparantie en 
erkenning en de 
verspreiding van goede 
praktijken 

Hervormingen 
van het 
onderwijs- en 
opleidingsbeleid 
(SD3) 

Nee 
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Specifieke doelstellingen 

Doelstelling Volledige naam Korte naam 
(en afkorting) 

Vertegenwoordigd 
in onze steekproef 

Specifieke 
doelstelling 4 

versterking van de 
internationale dimensie van 
onderwijs en opleiding, met 
name door samenwerking 
tussen instellingen in de 
Unie en in partnerlanden op 
het gebied van 
beroepsonderwijs en 
beroepsopleiding en in het 
hoger onderwijs, door de 
aantrekkelijkheid van de 
Europese instellingen voor 
hoger onderwijs te 
vergroten en door 
ondersteuning van de 
externe actie van de Unie, 
inclusief haar 
ontwikkelingsdoelstellingen, 
door de mobiliteit en de 
samenwerking tussen de 
instellingen voor hoger 
onderwijs in de Unie en in 
partnerlanden te 
bevorderen en door 
doelgerichte opbouw van 
capaciteit in partnerlanden 

Extern optreden 
op het gebied 
van onderwijs 
en opleiding 
(SD4) 

Ja 

Specifieke 
doelstelling 5 

verbetering van het 
onderwijzen en leren van 
talen en bevordering van de 
grote taalverscheidenheid 
van de Unie en het 
intercultureel bewustzijn 

Onderwijzen en 
leren van talen 
en 
intercultureel 
bewustzijn 
(SD5) 

Nee 

Specifieke 
doelstelling 6 

stimulering van excellentie 
in onderwijs en onderzoek 
op het gebied van Europese 
integratie door middel van 
de Jean Monnet-activiteiten 
in de hele wereld 

Jean Monnet-
activiteiten 
(SD6) 

Nee 
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Specifieke doelstellingen 

Doelstelling Volledige naam Korte naam 
(en afkorting) 

Vertegenwoordigd 
in onze steekproef 

Gebied: jeugd 

Specifieke 
doelstelling 7 

verhoging van het niveau 
van de kerncompetenties 
en vaardigheden van 
jongeren, waaronder 
kansarme jongeren, 
bevordering van de 
participatie in de 
democratie in Europa en de 
arbeidsmarkt, van actief 
burgerschap, van 
interculturele dialoog, van 
sociale inclusie en 
solidariteit, met name door 
de mogelijkheden voor 
leermobiliteit voor 
jongeren, mensen die actief 
zijn in jeugdwerk en 
jeugdorganisaties en 
jeugdleiders te verruimen 
en door sterkere 
koppelingen tussen 
jeugdzaken en de 
arbeidsmarkt te leggen 

Mobiliteit van 
jongeren (SD7) Ja 

Specifieke 
doelstelling 8 

bevordering van 
kwaliteitsverbetering in het 
jeugdwerk, met name door 
nauwere samenwerking 
tussen organisaties op het 
gebied van jeugd en/of 
andere belanghebbenden 

Samenwerking 
op het gebied 
van jeugdzaken 
(SD8) 

Nee 
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Specifieke doelstellingen 

Doelstelling Volledige naam Korte naam 
(en afkorting) 

Vertegenwoordigd 
in onze steekproef 

Specifieke 
doelstelling 9 

aanvulling van 
beleidshervormingen op 
lokaal, regionaal en 
nationaal niveau en 
ondersteuning van 
ontwikkeling van een op 
kennis gebaseerd en 
empirisch onderbouwd 
jeugdbeleid en erkenning 
van niet-formeel en 
informeel leren, met name 
door sterkere 
beleidssamenwerking, een 
beter gebruik van de 
instrumenten van de Unie 
voor transparantie en 
erkenning en de 
verspreiding van goede 
praktijken 

Hervorming van 
het jeugdbeleid 
(SD9) 

Nee 

Specifieke 
doelstelling 10 

versterking van de 
internationale dimensie van 
jongerenactiviteiten en de 
rol van jeugdwerkers en 
jeugdorganisaties ter 
ondersteuning van jongeren 
als aanvulling op de externe 
actie van de Unie, met 
name door bevordering van 
mobiliteit en samenwerking 
tussen belanghebbenden in 
de Unie en in partnerlanden 
en internationale 
organisaties en door 
doelgerichte 
capaciteitsopbouw in 
partnerlanden 

Extern optreden 
op het gebied 
van jeugd 
(SD10) 

Nee 
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Specifieke doelstellingen 

Doelstelling Volledige naam Korte naam 
(en afkorting) 

Vertegenwoordigd 
in onze steekproef 

Gebied: sport 

Specifieke 
doelstelling 11 

aanpakken van 
grensoverschrijdende 
bedreigingen van de 
integriteit van sport, zoals 
doping, wedstrijdvervalsing 
en geweld, alsook alle 
vormen van intolerantie en 
discriminatie 

Integriteit van 
de sport (SD11) Nee 

Specifieke 
doelstelling 12 

bevordering en 
ondersteuning van goed 
bestuur op sportgebied en 
dubbele loopbanen van 
sporters 

Goed bestuur 
op sportgebied 
en dubbele 
loopbanen 
(SD12) 

Nee 

Specifieke 
doelstelling 13 

bevordering van 
vrijwilligerswerk in de sport, 
samen met sociale 
integratie, gelijke kansen en 
het besef van het belang 
van 
gezondheidsbevorderende 
lichaamsbeweging door een 
grotere deelname aan en 
gelijke toegang tot sport 
voor iedereen 

Inclusie en 
gelijkheid via 
sport (SD13) 

Nee 

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022. 
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Hoofdstuk 3 

Economische, sociale en territoriale cohesie 
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Inleiding 

Korte beschrijving van “Economische, sociale en territoriale 
cohesie” 

3.1. Het doel van het cohesiebeleid van de EU is de economische en sociale cohesie 
te versterken door de verschillen in ontwikkelingsniveau tussen regio’s te verkleinen1. 
Er zijn vier belangrijke uitgavenprogramma’s, die allemaal onder rubriek 1b van het 
meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020 vallen: 

o Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) versterkt de economische, 
sociale en territoriale cohesie in de EU door onevenwichtigheden tussen de regio’s 
te verhelpen door middel van investeringen in essentiële prioritaire gebieden2. 

o Het Cohesiefonds (CF) vermindert de economische en sociale tekorten in de EU en 
stabiliseert de economie van lidstaten waarvan het bruto nationaal inkomen per 
inwoner minder dan 90 % van het EU-gemiddelde bedraagt3. 

o Het Europees Sociaal Fonds (ESF) bevordert werkgelegenheid en sociale inclusie 
door kansarmen in de samenleving te integreren en te zorgen voor eerlijkere 
levenskansen4. 

o Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) ondersteunt 
acties van de lidstaten om voedselhulp en fundamentele materiële bijstand te 
verlenen aan degenen die daar het meest behoefte aan hebben in de 
gemeenschap5. 

3.2. De totale geplande uitgaven in het kader van deze rubriek in het 
MKF 2014-2020 bedragen 371 miljard EUR, waarvan 194,8 miljard EUR tegen 
eind 2020 was uitbetaald (zie figuur 3.1). 

                                                      
1 Artikel 174 van het EU-Verdrag. 

2 Verordening (EU) nr. 1301/2013. 

3 Verordening (EU) nr. 1300/2013. 

4 Verordening (EU) nr. 1304/2013. 

5 Verordening (EU) nr. 223/2014. 
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Figuur 3.1 — “Economische, sociale en territoriale cohesie”: in 
2014-2020 verrichte betalingen voor vastleggingen van de periode 

Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie. 

3.3. Het cohesiebeleid wordt uitgevoerd door beheersautoriteiten in de lidstaten
via ongeveer 390 operationele programma’s (OP’s), onder toezicht en begeleiding van 
de Commissie. 

3.4. De doelstellingen van het cohesiebeleid worden sterk beïnvloed door een
breed scala aan externe factoren. De aard van het cohesiebeleid brengt ook met zich 
mee dat er tijd verstrijkt tussen de programmering, de selectie van concrete acties, de 
uitvoering ervan en het moment waarop de resultaten en zelfs de output tot stand 
komen (zie ook figuur 3.3). 

Reikwijdte en aanpak 

3.5. Dit jaar selecteerden we voor de prestatie-analyse het ESF, dat goed is voor
25,9 % van alle betalingen in het kader van het cohesiebeleid voor de periode 
2014-2020 die eind 2020 waren verricht6 (zie figuur 3.1). Ons doel was vast te stellen 

6 COM(2021) 301 final, AMPR 2020. 

Andere programma's 
3,4 (1,7 %)

Cohesiefonds 
39,6 (20,3 %)

Europees Sociaal Fonds (ESF)
50,4 (25,9 %)

Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO)
101,4 (52,1 %)

Cohesie
194,8
25,4 %

(in miljard EUR)

766,9
miljard EUR

i) als aandeel van alle MFK-
rubrieken

ii) uitgesplitst per individueel
programma
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hoeveel relevante informatie over prestaties beschikbaar was en op basis daarvan te 
beoordelen hoe goed de uitgavenprogramma’s van de EU hadden gepresteerd. In het 
Verslag betreffende de prestaties van 2019 hebben we het EFRO en het CF behandeld, 
die goed waren voor 72,4 % van de totale betalingen aan het einde van 2019. 

3.6. Wij hebben dit hoofdstuk opgesteld aan de hand van de informatie over de 
prestaties van de Commissie, die voornamelijk bestond uit het jaarlijks beheers- en 
prestatieverslag 2020 (Annual Management and Performance Report, AMPR), de 
programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022, en belangrijke evaluaties van 
de Commissie, alsmede het zevende cohesieverslag. Figuur 3.2 bevat een overzicht 
van de evaluaties en andere verslagen van de Commissie die wij hebben bestudeerd. 
Wij gingen na hoe plausibel deze informatie was en zetten de informatie af tegen onze 
eigen bevindingen, maar de betrouwbaarheid ervan controleerden we niet. We 
hebben ook gebruikgemaakt van onze eigen recente controles en andere verslagen en 
studies. In het aanhangsel wordt onze methodologie nader beschreven. 

3.7. In haar programmaverklaring over het MFK 2014-2020 legde de Commissie de 
nadruk op vijf specifieke doelstellingen (SD's) voor het ESF (zie bijlage 3.1). Wij 
presenteren onze beoordeling van de SD's in drie delen: 

o duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit (SD1 
en SD5, overeenkomend met thematische doelstelling (TD) 8); 

o sociale inclusie, bestrijding van armoede en discriminatie (SD2, overeenkomend 
met TD9);  

o onderwijs, opleiding en beroepsopleiding voor vaardigheden en een leven lang 
leren (SD3, overeenkomend met TD10). 

In het eerste deel behandelden we de prestaties van concrete acties die gericht zijn op 
de behoeften van jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding 
volgen (Not in Education, Employment or Training, NEET-jongeren). Het terugdringen 
van het aantal NEET-jongeren is de thematische doelstelling van het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (Youth Employment Initiative, YEI). Concrete acties 
die gericht zijn op de behoeften van jongeren op het gebied van werk worden 
gefinancierd uit zowel het ESF als het YEI. De EU startte het YEI in 2013 om steun te 
verlenen aan jongeren die woonden in regio's waar de jeugdwerkloosheid meer dan 
25 % bedroeg. Onze beoordeling heeft geen betrekking op SD4 “Vergroting van de 
institutionele capaciteit van overheidsinstanties en belanghebbenden”. 
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Figuur 3.2 – Tijdschema voor de belangrijkste evaluaties en andere 
verslagen, en bestreken perioden 

Bron: ERK. 

Het doel en beoogd functioneren van het ESF 

3.8. Figuur 3.3 geeft een overzicht van het model voor interventielogica van het ESF
en beschrijft de wijze waarop de vijf SD’s voorzien in de behoeften alsmede de 
verwachte output en uitkomsten van ESF-maatregelen. 

3.9. De Commissie en de lidstaten delen de verantwoordelijkheid voor het beheer
van het ESF. Investeringsprioriteiten worden vastgesteld in de ESF-verordening en 
geselecteerd door de lidstaten in het kader van OP’s die met de Commissie zijn 
overeengekomen. De uitvoering valt onder de verantwoordelijkheid van de nationale 
en regionale overheden, die concrete acties selecteren voor financiering. In de meeste 
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gevallen ontvangen via OP’s ondersteunde activiteiten naast financiering van de EU 
ook nationale publieke of particuliere financiering. 

3.10. Net als bij andere programma’s monitort de Commissie de uitvoering en de 
prestaties van het ESF en het YEI door middel van een reeks indicatoren en een aantal 
specifieke evaluaties gedurende de MFK-periode. 
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Figuur 3.3 — Overzicht van het ESF 

Bron: ERK, AMPR 2020 en evaluatie achteraf van de ESF-programma’s 2007-2013 van de Europese 

Commissie. 
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Beoordeling van de prestaties van het 
ESF op basis van gepubliceerde 
informatie over prestaties 

Algemene opmerkingen over het prestatiekader van het ESF 

3.11. Het Europees Parlement7, de Commissie8 en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité9 hebben de meerwaarde van het cohesiebeleid benadrukt wat betreft 
het mobiliseren en coördineren van nationale en regionale organisaties en het 
aanmoedigen van deze organisaties om te werken aan de verwezenlijking van EU-
prioriteiten. 

Het prestatiekader is goed ontwikkeld  

3.12. De prestatiekaders van de OP’s omvatten mijlpalen en streefdoelen voor elke 
prioritaire as van deze ESF- en YEI-OP’s10. De regels vereisen monitoring van ESF- en 
YEI-OP’s aan de hand van drie soorten indicatoren11: a) financiële indicatoren 
betreffende de toegewezen uitgaven; b) outputindicatoren betreffende de gesteunde 
concrete acties; en c) resultaatindicatoren betreffende de SD in het kader van de 
betreffende prioriteit (ze worden alleen in voorkomende gevallen gebruikt en houden 

                                                      
7 “Bouwstenen voor een cohesiebeleid van de EU na 2020”, Resolutie van het Europees 

Parlement van 13 juni 2017 over bouwstenen voor een cohesiebeleid van de EU na 2020, 
Europees Parlement, 2017. 

8 COM(2018) 321 final, “Een moderne begroting voor een Unie die ons beschermt, sterker 
maakt, en verdedigt — Het meerjarig financieel kader 2021-2027”. 

9 “De doelmatigheid van financiering uit het ESF en het FEAD als onderdeel van de 
inspanningen van het maatschappelijk middenveld om armoede en sociale uitsluiting te 
bestrijden in het kader van de Europa 2020-strategie”, Europees Economisch en Sociaal 
Comité, 2017. 

10 Guidance for Member States on performance framework, review and reserve, Commissie, 
2018. 

11 Verordening (EU) nr. 1303/2013. 
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nauw verband met ondersteunde beleidsinterventies). Het gebruik van 
resultaatindicatoren is optioneel12. 

3.13. Indicatoren kunnen gemeenschappelijk zijn voor alle ESF- en YEI-
programma’s in de hele EU ofwel programmaspecifiek. Er zijn 32 gemeenschappelijke 
indicatoren voor het ESF (23 output- en 9 resultaatindicatoren) en 
12 gemeenschappelijke indicatoren voor het YEI (9 indicatoren van onmiddellijke 
resultaten en 3 indicatoren van resultaten op langere termijn). Voor elk OP in het 
kader van het ESF en het YEI selecteren en rapporteren de lidstaten aan de Commissie 
de relevante gemeenschappelijke indicatoren en bepalen zij programmaspecifieke 
indicatoren. In totaal betrof 28 % van de resultaatindicatoren en 32 % van de 
outputindicatoren die de lidstaten voor het ESF gebruiken gemeenschappelijke 
indicatoren13. 

3.14. De Commissie brengt jaarlijks aan het Europees Parlement en de Raad 
verslag uit over de prestaties van de fondsen (zie paragraaf 3.6). De jaarlijkse 
programmaverklaringen van de Commissie bevatten informatie over 13 van de 
44 gemeenschappelijke indicatoren van het ESF en het YEI. De Commissie brengt ook 
regelmatig verslag uit over de geboekte vooruitgang ten aanzien van alle 
gemeenschappelijke indicatoren, samen met de financiële aspecten van de 
programma’s, in haar opendataplatform14, een publiek toegankelijke databank. 

3.15. Daarnaast voeren zowel de lidstaten als de Commissie evaluaties van de 
prestaties van ESF-OP’s uit in verschillende stadia van de levenscyclus van het 
programma: 

o De Commissie verricht evaluaties voor de hele EU zowel tijdens de looptijd van het 
programma als achteraf. In 2019 beoordeelde zij tevens de prestaties aan de hand 
van de mijlpalen voor het jaar 2018 met het oog op de toewijzing van de 
prestatiereserve15. 

                                                      
12 Artikel 5, lid 5, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 215/2014 van de Commissie. 

13 “The analysis of the outcome of the negotiations concerning the Partnership Agreements 
and ESF Operational Programmes, for the programming period 2014-2020”, Europese 
Commissie, 2016. 

14 https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf 

15 COM(2021) 300, Ontwerp van algemene begroting van de EU, begrotingsjaar 2022, 
programmaverklaringen over de operationele uitgaven. 
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o De lidstaten moeten voor elk OP bij de Commissie een evaluatie vooraf indienen, 
alsook ten minste één beoordeling van de bijdrage van de fondsen aan elke 
prioriteit. 

De Commissie genereert een “prestatieverhouding” voor indicatoren 
met streefdoelen 

3.16. Volgens de Commissie stelden de lidstaten streefdoelen vast voor bijna alle 
programmaspecifieke indicatoren (98 % van de resultaat- en 95 % van de 
outputindicatoren)16. Tegelijkertijd moesten de lidstaten op uniforme wijze 
monitoringgegevens rapporteren voor alle 32 gemeenschappelijke ESF-output- en -
resultaatindicatoren voor alle investeringsprioriteiten van alle OP’s (uitgesplitst per 
soort regio). Zij konden ook streefdoelen bepalen voor deze gemeenschappelijke 
indicatoren. In alle gevallen waarin er streefdoelen waren vastgesteld, genereerde de 
Commissie een geaggregeerde “prestatieverhouding” om de vooruitgang bij de 
uitvoering van het programma te beoordelen op zowel lidstaatniveau als EU-niveau, en 
publiceerde zij deze verhouding17. Tegelijkertijd voegde zij de monitoringgegevens 
samen die door de lidstaten werden gerapporteerd voor de gemeenschappelijke 
output- en resultaatindicatoren, inclusief die waarvoor geen streefdoelen waren 
vastgesteld. 

Het prestatiekader is onvoldoende op resultaten gericht 

3.17. We meldden18 dat er voor de periode 2014-2020 een robuustere 
interventielogica voor OP’s bestond maar dat dit gepaard ging met een buitensporig 
hoog aantal indicatoren en dat de lidstaten moeite hadden om resultaatindicatoren 
vast te stellen. Ook meldden we19 dat het prestatiekader 2014-2020 in het algemeen 
voornamelijk op output was gericht en dat er geen sprake was van een significante 

                                                      
16 “Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019 submitted in 2020”, 

Europese Commissie, 2021. 

17 Ibid. 

18 Briefingdocument nr. 5/2018: “De vereenvoudiging van de uitvoering van het cohesiebeleid 
na 2020”, paragraaf 41. 

19 Speciaal verslag nr. 15/2017: “Ex-antevoorwaarden en prestatiereserve bij cohesie: 
innovatieve, maar vooralsnog geen doeltreffende instrumenten”, de paragrafen 71-76, en 
Speciaal verslag nr. 21/2018: “Selectie en monitoring van EFRO- en ESF-projecten zijn in de 
periode 2014–2020 nog steeds hoofdzakelijk outputgericht”, paragraaf 71. 
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verschuiving naar het meten van resultaten. Dit is een regelmatige bevinding in 
evaluaties van de Commissie op het gebied van het cohesiebeleid20. 

3.18. We meldden21 dat vrijwel alle door de Commissie gebruikte indicatoren voor 
de prestatiebeoordeling van OP’s van 2019 verband hielden met outputs (64 %) of 
financiële aspecten (35 %) en maar zeer zelden (1 %) met de behaalde resultaten. De 
mate waarin de prestatiereserve in 2019 werd vrijgegeven (of opnieuw werd 
toegewezen aan andere programma’s en prioriteiten) was dus eerder een indicatie van 
het vermogen van de lidstaten om EU-middelen te besteden en output te produceren 
dan om resultaten te boeken. 

3.19. Ook meldden we22 dat de vrijgave van de prestatiereserve voor de 
cohesieprogramma’s 2014-2020 voornamelijk werd bepaald door de vorderingen van 
de lidstaten bij de uitvoering, zoals die blijken uit de verwezenlijking van output en de 
mate waarin zij erin zijn geslaagd het geld te besteden (ongeveer een derde van alle 
indicatoren bestond uit financiële indicatoren). Bovendien had zonder de aanzienlijke 
bijstellingen naar beneden van de mijlpalen voor ongeveer 30 % van de indicatoren 
een veel kleiner deel van de prestatiereserve (slechts 56 %) kunnen worden 
vrijgemaakt23. 

3.20. Volgens de OESO24 scoort het EU-systeem van budgettering voor prestaties 
en resultaten hoog, maar lijkt de prestatiemonitoring weinig directe impact te hebben 
op de manier waarop middelen van jaar tot jaar worden gebruikt. De bevoegdheid van 
de Commissie om betalingen aan lidstaten op te schorten als er significante 
tekortkomingen zijn in de kwaliteit en betrouwbaarheid van de monitoringsystemen, 
wordt door de OESO gezien als een laatste redmiddel in plaats van een routinematig 
instrument voor beheerscontrole en aanpassing van programma's. 

                                                      
20 SWD(2018) 289 final, bijlage 3, Effectbeoordeling bij het voorstel voor een verordening van 

het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds Plus. 

21 Speciaal verslag nr. 15/2017, paragraaf 74. 

22 Speciaal verslag nr. 24/2021: “Resultaatgerichte financiering in het cohesiebeleid: 
nastrevenswaardige ambities, maar nog steeds belemmeringen in de periode 2014-2020”, 
paragraaf 122. 

23 Ibid., paragraaf 120. 

24 OESO, 2017, “Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in 
the context of EU budget focused on results” van Ronnie Downes, Delphine Moretti en 
Scherie Nicol, OECD Journal on Budgeting, vol. 2017/1. 
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Evaluaties bestrijken de meeste gebieden van het ESF, maar er zijn meer 
methodologische inspanningen nodig om de impact van 
beleidsmaatregelen te beoordelen  

3.21. De evaluatie achteraf door de Commissie van de periode 2007-201325 was 
bedoeld om de algehele impact van het ESF te beoordelen. Er werd echter geen 
conclusie getrokken over de verwezenlijking van doelstellingen of streefdoelen, 
aangezien de resultaten op basis van de beschikbare informatie niet voor de hele EU 
konden worden geaggregeerd. We hebben zelf melding gemaakt26 van diverse 
problemen in verband met gegevensbeperking als gevolg van de gebrekkige 
programmaopzet, de ontoereikende definitie van indicatoren, een gebrek aan 
gegevens en aan streefdoelen, enz. De analyse van de doelmatigheid in de evaluatie 
was beperkt tot een vergelijking van de kosten per deelnemer tussen verschillende 
soorten ESF-interventies in alle lidstaten. De Raad voor regelgevingstoetsing (RTT) 
concludeerde27 dat de evaluatie ernstige beperkingen ten aanzien van de gegevens 
kende, geen toereikende analyse van het nulscenario omvatte en een beperkte 
reikwijdte had. Volgens de RTT leverde de evaluatie geen sterk, sluitend bewijs inzake 
de prestaties en vormde deze geen voldoende solide basis voor de opzet van 
toekomstige programma’s. 

3.22. In 2019 heeft de Commissie thematische evaluaties uitgevoerd met het oog 
op de onderhandelingen over de programma’s voor 2021-2027. In de periode 
2014-2020 werd van de lidstaten verwacht dat zij ten minste één effectbeoordeling 
zouden uitvoeren voor elke prioritaire as van hun OP’s, waarbij de Commissie toezicht 
hield op alle evaluatieplannen. De DG’s REGIO en EMPL van de Commissie hebben een 
gezamenlijke helpdesk opgezet om te assisteren bij de evaluaties. De lidstaten planden 
420 ESF- en YEI-evaluaties en nog eens 1 519 evaluaties van meerfondsenprogramma’s 
die een ESF- en YEI-element bevatten. In februari 2021 hadden zij 745 evaluaties van 
programma’s voor de periode 2014-2020 afgerond28. Het merendeel van de geplande 
evaluaties zal pas na het einde van de uitvoeringsperiode worden afgerond29, 

                                                      
25 SWD(2016) 452 final, Commissie, “Ex-post evaluation of the 2007-2013 ESF programmes”. 

26 Speciaal verslag nr. 16/2018: “Toetsing achteraf van EU-wetgeving: een goed opgezet, maar 
onvolledig systeem”, de paragrafen 51-56. 

27 Raad voor regelgevingstoetsing, advies, “DG EMPL – Ex-post evaluation of the 
2007-2013 European Social Fund programmes”, 2016. 

28 COM(2021) 301 final, AMPR 2020. 

29 COM(2019) 627 final, “Strategisch verslag 2019 over de uitvoering van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen”. 
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voornamelijk omdat de programmeringsperioden elkaar overlappen en het meerdere 
jaren kan duren voordat de resultaten — en zelfs de output —zichtbaar worden. Deze 
evaluaties zullen dus niet tijdig beschikbaar zijn om als input te dienen voor het 
ontwerp van de programma’s voor de periode 2021-2027; zij kunnen echter nuttig zijn 
voor de tussentijdse evaluatie van 2025. 

3.23. Van de 124 evaluaties van het ESF, het YEI en meerdere fondsen die in 2018 
werden gepubliceerd30, was 23 % bedoeld om de uitkomsten en resultaten van de 
interventie te beoordelen. In een studie uit 2020 merkte het Europees Parlement31 op 
dat er zelden gebruik werd gemaakt van meer geavanceerde methoden, zoals analyses 
van het nulscenario, op theorie gebaseerde benaderingen en kosten-batenanalyse. De 
conclusie van de studie luidde dat, ondanks de geboekte vooruitgang, de algehele 
kwaliteit van de evaluaties middelmatig bleef en dat het moeilijk was om de 
bevindingen van evaluaties in de beleidscyclus te verwerken als gevolg van strenge 
vereisten (bijv. qua timing of dekking), een gebrek aan capaciteit in de lidstaten en een 
zwakke “evaluatiecultuur”. 

3.24. We hebben ook eerder opgemerkt32 dat noch de lidstaten noch de 
Commissie verplicht zijn in hun evaluaties de zuinigheid van het programma te 
onderzoeken, een beginsel33 dat vereist dat EU-middelen tijdig, in passende 
hoeveelheid en kwaliteit en tegen de best mogelijke prijs beschikbaar worden gesteld. 

                                                      
30 “Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2018 submitted in 2019”, 

Commissie, 2020. 

31 “The Role of Evaluation in Cohesion Policy”, beleidsondersteunende afdeling Structuur- en 
Cohesiebeleid, directoraat-generaal Intern Beleid, Europees Parlement, 2020. 

32 Advies nr. 1/2017 over het voorstel tot herziening van het Financieel Reglement (PB C 91 
van 23.3.2017), paragraaf 88, punt c), en Advies nr. 6/2018 over het voorstel van de 
Commissie van 29 mei 2018 voor een verordening houdende gemeenschappelijke 
bepalingen, COM(2018) 375 final, paragraaf 67. 

33 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 
2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van 
de Unie. 
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Algemene opmerkingen over de prestaties van het ESF 

3.25. In figuur 3.4 is ons overzicht opgenomen van de 13 gemeenschappelijke ESF-
indicatoren waarover de Commissie verslag heeft uitgebracht in de 
programmaverklaring voor de ontwerpbegroting 2022. Figuur 3.5 en figuur 3.7 
bevatten onze specifieke overzichten van de indicatoren. In het Verslag betreffende de 
prestaties van 201934 bespraken we enkele algemene voorbehouden die van 
toepassing zijn bij de interpretatie van deze indicatoren. Onze beoordeling of een 
bepaalde indicator “op schema” ligt, houdt met name verband met de 
waarschijnlijkheid dat het streefdoel ervan zal worden gehaald. In deze beoordeling 
wordt niet rechtstreeks rekening gehouden met de vraag of en hoe nauw een 
bepaalde indicator verband houdt met de acties en doelstellingen van het ESF, en ook 
niet met de vraag of het doel dat voor de indicator is gesteld, voldoende ambitieus is. 
Daarom is het slechts een eerste stap in de analyse van de prestaties van het 
programma. We hebben niet gecontroleerd hoe betrouwbaar de onderliggende 
gegevens zijn (maar dit behandelden we wel in het Verslag betreffende de prestaties 
van 201935). 

Uit indicatoren blijkt dat de lidstaten goede vooruitgang boeken ten 
opzichte van de streefcijfers 

3.26. De indicatoren weerspiegelen de eind 2019 door de lidstaten gerapporteerde 
gegevens. Wij zijn van mening dat 12 van de 13 indicatoren op schema liggen om de 
bijbehorende streefdoelen te halen (zie het aanhangsel met betrekking tot de 
methodologie). In de programmaverklaring voor de ontwerpbegroting 2021 verlaagde 
de Commissie de streefwaarden voor zeven indicatoren echter met 12,1 % tot 52,1 % 
ten opzichte van de voorgaande programmaverklaring. In feite liggen vijf daarvan nu 
slechts als gevolg van de verlaging op schema. Eén indicator ligt ondanks de verlaging 
nog steeds niet op schema. Zeven van de dertien indicatoren zouden dus niet op 
schema liggen als de streefwaarden niet waren gewijzigd. Volgens de Commissie was 
de herziening nodig vanwege methodologische veranderingen ten opzichte van de 
voorgaande periode. 

                                                      
34 Verslag van 2020 van de Europese Rekenkamer betreffende de prestaties van de EU-

begroting — Stand van zaken eind 2019, paragraaf 1.24. 

35 Ibid., de paragrafen 1.13-1.23. 
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Figuur 3.4 — Overzicht van alle in de programmaverklaring opgenomen 
ESF-indicatoren  

 
Bron: ERK, op basis van de programmaverklaring voor de ontwerpbegroting 2022. 

De Commissie gaf 85 % van de prestatiereserve voor ESF-programma's 
vrij 

3.27. De Commissie meldde dat het projectselectiepercentage eind 2020 was 
gestegen tot 99 %36. Niettemin blijven het percentage ESF-betalingen en het aantal 
deelnemers in de periode 2014-2020 nog steeds achter bij de overeenkomstige fase 
van de voorgaande programmeringsperiode. Uit de gegevens van de Commissie37 
bleek een absorptiepercentage (tussentijdse betalingen ten opzichte van toewijzingen 
voor 2014-2020) van 43 %, 13 procentpunt lager dan in de periode 2007-2013. Een 
belangrijke reden hiervoor was het lagere niveau van de door de eindbegunstigden 
gedeclareerde uitgaven. In 202038 meldde DG EMPL dat 86 % van de OP’s die het had 
beoordeeld over het algemeen goed of aanvaardbaar presteerde, maar dat 25 % van 
de OP’s matig of slechter presteerde wat betreft zowel het aantal geselecteerde 
concrete acties als de omvang van de gedeclareerde subsidiabele uitgaven. 

                                                      
36 COM(2021) 300. 

37 Ibid. 

38 DG EMPL, Jaarlijks activiteitenverslag 2020, Commissie, 2021. 

Doelstelling (*) Totaal
Alle Alle Alle

SD1 2 1 1 1 1
SD2 3 2 2 1 1
SD3 2 1 1 1 1
SD4 1 1 1
SD5 5 2 2 3 2 1

Totaal 13 7 7 6 5 1

Output Resultaat Impact

Onduidelijk: geen, oude of niet afdoende gegevensJa Nee

Ligt de indicator op schema om zijn streefdoel te halen (rekening houdend met eventuele mijlpalen en de 
vooruitgang tot nu toe)?

LEGENDA

(*) Zie bijlage 3.1 voor de volledige l i jst van doelstell ingen.
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3.28. De Commissie rapporteerde in 202039 dat voor driekwart van de prioriteiten 
van het ESF-programma de mijlpalen waren bereikt; op basis hiervan heeft zij 85 % van 
de aan het ESF gerelateerde prestatiereserve van 5 miljard EUR voor de periode 
2014-2020 vrijgegeven. 

3.29. Gezien de bijstellingen naar beneden van de mijlpalen en streefdoelen in de 
jaren voorafgaand aan de prestatiebeoordeling (zie de paragrafen 3.19 en 3.26), in 
combinatie met de tekortkomingen in de resultaatindicatoren (zie paragraaf 3.18), zijn 
wij echter van mening dat dit geen overtuigend bewijs is van bevredigende 
programmaprestaties. 

Het ESF+-voorstel voor de periode 2021-2027 is gericht op verdere 
vereenvoudiging en synergieën 

3.30. De macro-economische effecten van de huidige investeringen in het kader 
van het ESF 2014-2020, geraamd aan de hand van het Rhomolo-model van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek40, duidden op een permanent positief 
effect op het totale bbp van de EU-28 van 0,1 % (ongeveer 13 miljard EUR) in 2024 en 
0,15 % (ongeveer 25 miljard EUR) tegen 2030. 

3.31. De evaluatie achteraf van het ESF en de vier thematische evaluaties in de 
periode 2014-2020 wezen allemaal op de noodzaak om het financieringslandschap en 
de uitvoering van het fonds te vereenvoudigen41. In de periode 2014-2020 werden de 
ESF- en YEI-doelstellingen (zie figuur 3.3) ook deels nagestreefd met andere fondsen 
(voornamelijk het FEAD, het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale 
innovatie, en het EU-gezondheidsprogramma). Verschillen in de regels voor het 
gebruik van deze fondsen leidden tot risico’s van overlapping en beperkte synergieën. 
Om deze risico’s aan te pakken, heeft de Commissie voor de periode 2021-2027 
voorgesteld alle relevante fondsen samen te voegen tot één enkel “ESF+”-programma 
en zo de financieringsaanpak te stroomlijnen en synergieën te versterken42. 

                                                      
39 Berekeningen op basis van Speciaal verslag nr. 24/2021, figuur 6 van de preliminaire 

opmerkingen. 

40 SWD(2018) 289 final. 

41 Zie ook SWD(2018) 289 final en COM(2021) 300. 

42 SWD(2018) 289 final. 
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3.32. De behoefte aan een geïntegreerde financieringsaanpak bleek ook uit een 
academische evaluatie uit 201943, waarin werd vastgesteld dat de resultaten 
uiteenliepen tussen de verschillende EU-landen en -regio’s. In een andere studie44 
werd benadrukt dat de analyse van de factoren die bepalend zijn voor het succes of 
het mislukken van het beleid verder moet worden verbeterd en dat de netto-impact 
ervan duidelijk moet worden vastgesteld door de feitelijke resultaten te vergelijken 
met wat er met de begunstigden zou zijn gebeurd zonder een interventie. 

3.33. Tot slot werd in een studie45 over het in kaart brengen van landspecifieke 
aanbevelingen (LSA’s), die deel uitmaken van het proces van het Europees semester, 
gewezen op de mogelijkheden tot een betere afstemming op de programma-
uitvoering in de lidstaten. Zo worden LSA’s vaak ruim geformuleerd, zonder 
uitvoeringsstreefdoelen en mijlpalen, en wordt de bijdrage van OP’s niet systematisch 
gemonitord. Toch werd in de studie ook vermeld dat ex-antevoorwaarden en door ESI-
fondsen gefinancierde administratieve capaciteitsopbouw nuttig zijn geweest om 
structurele hervormingen te stimuleren. 

Werkgelegenheid, arbeidsmobiliteit en NEET-jongeren 

3.34. Een van de doelstellingen van het ESF is duurzame en kwalitatief 
hoogstaande werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit te bevorderen en aldus bij te 
dragen tot het Europa 2020-kerndoel om de arbeidsparticipatie van de bevolking in de 
leeftijdsgroep 20-64 jaar tegen 2020 tot ten minste 75 % te verhogen. 

3.35. Figuur 3.5 biedt een overzicht van de indicatoren van de 
programmaverklaringen voor de werkgelegenheidsdoelstelling en twee SD’s van het 
ESF en het YEI: a) bevordering van duurzame en kwalitatief hoogstaande 
werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit en b) bevordering van 
specifieke steun voor NEET-jongeren. 

                                                      
43 Darvas, Z. et al, 2019, “How to improve European Union cohesion policy for the next 

decade”, Bruegel, Policy Contribution nr. 8, mei 2019. 

44 Crescenzi, R., Giua M., 2017, “Different approaches to the analysis of EU Cohesion Policy, 
Leveraging complementarities for evidence-based policy learning”, in Bachtler, J. et al, EU 
cohesion policy, Routledge, Oxon. 

45 Ciffolilli, A. et al, 2018, “Support of ESI Funds to the implementation of the Country Specific 
Recommendations and to structural reforms in Member States”, gepubliceerd door 
DG EMPL. 
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3.36. Na beoordeling van de informatie in de programmaverklaring voor de 
ontwerpbegroting 2022 zijn wij van mening dat zes van de zeven indicatoren op 
schema liggen om hun streefdoelen te halen. 

3.37. In het geval van vier YEI-indicatoren werden de streefdoelen aanvankelijk 
vastgesteld voor 2018, maar vervolgens verzet naar 2020, samen met opeenvolgende 
financieringsaanvullingen en een verlenging van de programmeringsperiode. Zonder 
deze aanpassing zouden deze YEI-indicatoren niet op schema liggen. 
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Figuur 3.5.a) — Overzicht van de indicatoren in verband met 
werkgelegenheid 

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaring voor de ontwerpbegroting 2022. 

Samenvatting van alle indicatoren

Op schema?

Ja 1 1 1 2

Nee

Onduidelijk 1 1

TOTAAL

Output Resultaat Impact TOTAAL

1 1 2

Bijzonderheden over afzonderlijke indicatoren

Kwantitatief Kwalitatief Geen of onduidelijk streefdoel

LEGENDA

Zie punt 15-23 van het aanhangsel voor een gedetailleerde toelichting op dit overzicht en onze methodologie.

Onduidelijk: geen, oude of niet afdoende gegevensJa Nee

Ligt de indicator op schema om zijn streefdoel te halen (rekening houdend met eventuele mijlpalen en de vooruitgang tot nu toe)?

Komt de beoordeling door de Commissie van de vooruitgang ruwweg overeen met de onze?

Soort streefdoel

Ja Nee

Mijlpaal
84 % (2018)

Mijlpaal
100 % (2018)

2013

2013

2023

2023

81 % (2019)

92 % (2019)

Deelnemers die in het kader van deze 
thematische doelstelling gebruikmaken van het 

ESF

(Werkloze of inactieve) deelnemers die na de 
deelname werk hebben

Indicator Vooruitgang in de richting van het streefdoel 

Output

Resultaat
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Figuur 3.5.b) — Overzicht van de indicatoren in verband met NEET-
jongeren 

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaring voor de ontwerpbegroting 2022. 

Samenvatting van alle indicatoren

Op schema?

Ja 2 1 2 4

Nee 1 1

Onduidelijk 1 1

TOTAAL

Output Resultaat Impact TOTAAL

2 3 5

Kwantitatief Kwalitatief Geen of onduidelijk streefdoel

LEGENDA

Zie punt 15-23 van het aanhangsel voor een gedetailleerde toelichting op dit overzicht en onze methodologie.

Onduidelijk: geen, oude of niet afdoende gegevensJa Nee

Ligt de indicator op schema om zijn streefdoel te halen (rekening houdend met eventuele mijlpalen en de vooruitgang tot nu toe)?

Komt de beoordeling door de Commissie van de vooruitgang ruwweg overeen met de onze?

Soort streefdoel

Ja Nee

Bijzonderheden over afzonderlijke indicatoren

Mijlpaal
76 % (2018)

Mijlpaal
36 % (2016)

Mijlpaal
32 % (2016)

Mijlpaal
41 % (2016)

Mijlpaal
41 % (2016)

2013

2013

2013

2013

2013

2023

2020

2020

2020

2020

81 % (2019)

80 % (2019)

100 % (2019)

68 % (2019)

94 % (2019)

Indicator Vooruitgang in de richting van het streefdoel 

De aantallen deelnemers tussen 15 en 24 jaar die 
gebruikmaken van het ESF

De aantallen werkloze deelnemers die de door het 
YEI gesteunde actie voltooid hebben

De aantallen werkloze deelnemers die na de 
deelname aan de door het YEI gesteunde actie 
onderwijs of opleiding volgen, een kwalificatie 

behalen of werk hebben gevonden

De aantallen inactieve deelnemers die na de 
deelname aan de door het YEI gesteunde actie 
onderwijs of opleiding volgen, een kwalificatie 

behalen of werk hebben gevonden

De aantallen inactieve en geen onderwijs of 
opleiding volgende deelnemers die de door het YEI 

gesteunde actie voltooid hebben

Output

Output

Resultaat

Resultaat

Resultaat
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De uitvoering verloopt trager dan gepland, waarbij er aanzienlijke 
verschillen zijn tussen de lidstaten  

3.38. Voor de periode 2014-2020 bedroegen de ESF- en nationale toewijzingen 
voor de werkgelegenheidsdoelstelling 39,8 miljard EUR; eind 2019 was 83 % van de 
middelen vastgelegd46. Volgens het opendataplatform47 hadden de lidstaten per 
juni 2021 gemiddeld 54 % van de beschikbare financiering uitgegeven, variërend van 
24 % in Malta tot 90 % in Cyprus. 

3.39. De YEI- en nationale toewijzingen bedroegen eind 2019 10,4 miljard EUR. Op 
acht na hadden alle lidstaten alle middelen volledig vastgelegd48. Volgens het 
opendataplatform49 hadden de lidstaten per juni 2021 gemiddeld 66 % van de 
beschikbare financiering uitgegeven, variërend van 2 % in Roemenië tot 100 % in 
Letland en Litouwen. 

3.40. In april 2020 bevestigde een studie van de Commissie50 dat de uitvoering van 
het YEI vordert maar trager verloopt dan gepland. Het YEI werd opgezet als een 
noodmaatregel tegen jeugdwerkloosheid en is gericht op individuele personen, terwijl 
het ESF ook kan bijdragen aan structurele maatregelen, zoals institutionele capaciteit 
en systeemondersteuning (zie ook paragraaf 3.37). 

3.41. De Commissie51 en de lidstaten52 hebben gemeld dat verbeterde sociaal-
economische omstandigheden, programmerings- en monitoringvereisten, de 

                                                      
46 “Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2018 submitted in 2019”, 

Commissie, 2020. 

47 Opendataplatform, laatste update van de Commissie van 6.6.2021, gegevens geraadpleegd 
op 29.6.2021. 

48 “Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2018 submitted in 2019”, 
Commissie, 2020. 

49 Opendataplatform, laatste update van de Commissie van 6.6.2021, gegevens geraadpleegd 
op 29.6.2021 

50 “Study for the Evaluation of ESF Support to Youth Employment”, eindverslag, Commissie, 
2020. 

51 “Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility”, eindverslag, 
Commissie, 2020. 

52 “Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2018 submitted in 2019”, 
Commissie. 
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administratieve lasten voor de begunstigden en tekortschietende bestuurlijke 
capaciteit allemaal gevolgen hebben gehad voor de uitvoering van concrete acties in 
het kader van het YEI. Ook wij hebben gemeld53 dat gebrekkige administratieve en 
monitoringregelingen van de lidstaten van invloed waren op de uitvoering van het YEI. 

De arbeidsparticipatie is gestegen maar blijft, hoofdzakelijk vanwege de 
COVID-19-pandemie, toch nog achter bij het Europa 2020-doel 

3.42. In een eerder verslag54 merkten we op dat er positieve vooruitgang werd 
geboekt in de richting van het Europa 2020-doel en dat het waarschijnlijk volledig zou 
worden behaald. Uiteindelijk was dit echter niet het geval, hoofdzakelijk vanwege de 
pandemie. 

In 2019 bereikte de arbeidsparticipatie in de EU-27 in de leeftijdsgroep van 20-64 jaar 
volgens Eurostat een hoogtepunt (73,1 %) sinds de Europa 2020-strategie in 2010 van 
start ging55. Het is het jaar daarop licht gedaald tot 72,4 %56 — wat achterbleef bij het 
Europa 2020-doel van 75 %. De Commissie rapporteerde57 duidelijke verschillen tussen 
de lidstaten in de arbeidsparticipatie voor deze leeftijdsgroep, variërend van 80,4 % in 
Zweden tot 61,2 % in Griekenland. 

3.43. De arbeidsparticipatiekloof tussen mannen en vrouwen is de afgelopen tien 
jaar afgenomen doordat meer vrouwen de arbeidsmarkt hebben betreden58: het 
verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen daalde van 13,5 % in 2010 

                                                      
53 Speciaal verslag nr. 5/2017: “Jeugdwerkloosheid — heeft het EU-beleid een verschil 

gemaakt? Een evaluatie van de jongerengarantie en het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief”, de paragrafen 139, 145 en 179. 

54 Speciaal verslag nr. 16/2020: “Het Europees Semester: Landspecifieke aanbevelingen 
hebben betrekking op belangrijke kwesties, maar moeten beter worden uitgevoerd”, 
paragraaf 21. 

55 Eurostat, persbericht nr. 64/2020, Commissie. 

56 “Employment and Social Developments in Europe, Quarterly Review”, maart 2021, 
Commissie. 

57 Jaarlijks activiteitenverslag 2020 van DG EMPL, Commissie, 2021. 

58 “Employment and Social Developments in Europe, Quarterly Review”, september 2021, 
Commissie. 
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tot 11,3 % in 2021. De arbeidsparticipatie van vrouwen was het hoogst in Zweden 
(78,3 %) en het laagst in Italië (52,7 %) en Griekenland (51,8 %)59. 

3.44. De Commissie heeft gemeld dat de lidstaten zich, gezien de hoge 
werkloosheidscijfers aan het begin van de periode, richtten op de meest voorkomende 
en wijdstverbreide behoeften60. Er werd weinig financiering toegewezen aan andere 
structurele maatregelen zoals gendergelijkheid, actief ouder worden en de 
modernisering van de arbeidsmarktinstellingen (respectievelijk 5 %, 2 % en 3 %), en de 
uitvoering verliep traag. De conclusie van de studie was dat de gerichtheid op deze 
investeringsprioriteiten te laag was gezien de uitdagingen die moesten worden 
aangepakt. 

3.45. Uit onze analyse van de door de lidstaten gerapporteerde gegevens61 bleek 
de volgende verdeling naar status van de deelnemers bij concrete acties in het kader 
van het ESF voor werkgelegenheid: werklozen 40 %, werkenden 26 %, langdurig 
werklozen 22 %, inactieven 12 %. De deelname was dus het hoogst onder personen die 
ofwel actief waren, ofwel werkloos waren maar wel dichter bij de arbeidsmarkt 
stonden. 

3.46. In 2020 was ongeveer 33 % van de werklozen in de EU langdurig werkloos62. 
In 2016 heeft de Raad aanbevolen63 de geregistreerde langdurig werklozen grondige 
individuele beoordelingen en begeleiding aan te bieden voordat zij 18 maanden 
werkloos waren. In 2019 meldde de Commissie64 dat de lidstaten in overeenstemming 
met de aanbeveling maatregelen hebben getroffen, maar dat het nog te vroeg was om 

                                                      
59 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_-

_annual_statistics#Female_employment_rate_increases_over_time. Gegevens 
geraadpleegd op 25.6.2021, Commissie. 

60 “Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility”, eindverslag, 
Commissie, 2020. 

61 Gegevens die door de lidstaten zijn gerapporteerd in het jaarlijks uitvoeringsverslag 2019, 
verslag opgevraagd via Launchpad in april 2021, Commissie. 

62 “Employment and Social Developments in Europe, Quarterly Review”, maart 2021, 
Commissie. 

63 Aanbeveling van de Raad, 2016/C 67/01, betreffende de integratie van langdurig werklozen 
op de arbeidsmarkt. 

64 COM(2019) 169 final, Verslag van de Commissie aan de Raad, Evaluatie van de aanbeveling 
van de Raad betreffende de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt. 
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het volledige effect te beoordelen. Tegelijkertijd bleef het percentage langdurig 
werklozen dat een baan vond, ondanks de verbetering van de arbeidsparticipatie laag. 
Wij verrichten momenteel een controle inzake langdurige werkloosheid, waarvan we 
de resultaten eind 2021 willen publiceren. 

Het NEET-percentage is gedaald, maar de deelname aan concrete acties 
in het kader van het YEI is hoger bij degenen die dichter bij de 
arbeidsmarkt staan 

3.47. Uit een studie van de Commissie van 202065 bleek dat het NEET-percentage 
(het percentage werkloze en inactieve NEET-jongeren in de jongerenpopulatie) in de 
EU tussen 2014 en 2018 is gedaald van 12,5 % tot 10,4 %. Het percentage inactieve 
NEET-jongeren bleef echter constant op 6 %. Hieruit blijkt dat het moeilijk is dit deel 
van de NEET-populatie te bereiken en te mobiliseren. We hebben eerder verslag 
uitgebracht66 over lidstaten die geen adequate strategieën met duidelijke mijlpalen en 
doelstellingen hebben ontwikkeld om alle NEET-jongeren te bereiken. Bovendien is de 
opzet van YEI-OP’s uitgehold door slechte informatie over de NEET-populatie, zodat in 
de OP’s mogelijk niet wordt bepaald bij welke doelgroepen de behoefte het grootst is 
of waarom de in de OP’s voorgestelde maatregelen het meest geschikt zijn. 

3.48. In 2020 heeft de Raad een nieuwe aanbeveling over de jongerengarantie67 
gedaan, waarin hij de lidstaten verplichtte om hun inspanningen op te voeren om 
kwetsbare jongeren in de hele EU te bereiken door betere traceersystemen en betere 
systemen voor vroegtijdige waarschuwing, en om de kwaliteit van het aanbod te 
verbeteren. 

                                                      
65 “Study for the Evaluation of ESF Support to Youth Employment”, eindverslag, Commissie, 

2020. 

66 Speciaal verslag nr. 5/2017, de paragrafen 61-72, 109 en 165. 

67 Aanbeveling van de Raad, 2020/C 372/01, inzake Een brug naar banen — Versterking van 
de jongerengarantie en tot vervanging van de Aanbeveling van de Raad van 22 april 2013 
tot invoering van een jongerengarantie. 
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Additionaliteit en de gerichtheid op arbeidsmobiliteit zijn nieuwe 
uitdagingen 

3.49.  In twee studies van de Commissie uit 202068 werd geconcludeerd dat de 
ESF- en YEI-financiering een aanzienlijke EU-meerwaarde te zien gaf. In ons verslag 
over de jongerengarantie en het YEI69 meldden we echter dat het risico bestaat dat 
YEI-/ESF-middelen niet resulteren in een nettostijging in de voor NEET’s beschikbare 
financiering, aangezien sommige concrete acties die voorheen uit nationale 
begrotingen werden bekostigd, nu door de EU zouden worden gefinancierd. In 
dezelfde studies van de Commissie worden vergelijkbare zorgen over de additionaliteit 
geuit vanwege een al te grote afhankelijkheid van ESF-financiering. 

3.50. In het jaarverslag 2020 van de Commissie over mobiliteit binnen de EU70 
werd vastgesteld dat de mobiliteit binnen de EU-27 met 3 % bleef groeien (ongeveer 
hetzelfde percentage als in de periode 2014-2018). Wij hebben echter gemeld71 dat de 
programmering van acties op het gebied van arbeidsmobiliteit in het kader van het ESF 
niet noodzakelijkerwijs een prioriteit is voor de lidstaten. Dit werd onlangs bevestigd in 
een studie van de Commissie72, waarin melding werd gemaakt van lage ESF-uitgaven 
voor geografische arbeidsmobiliteit en weinig bewijs door het ontbreken van 
specifieke indicatoren. 

Armoede en sociale inclusie 

3.51. Met het ESF worden ook nationale inspanningen aangevuld om het 
Europa 2020-kerndoel van armoedebestrijding te verwezenlijken. Het bevordert 
sociale inclusie en bestrijdt armoede en discriminatie doordat het gericht is op een 
reeks groepen, waaronder laaggeschoolde volwassenen, langdurig werklozen, 
ouderen, mensen met een handicap, gemarginaliseerde gemeenschappen en mensen 
met een migratie- of buitenlandse achtergrond. Om ervoor te zorgen dat er voldoende 

                                                      
68 “Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility”, Commissie, 

2020, en “Study for the Evaluation of ESF Support to Youth Employment”, Commissie, 2020. 

69 Speciaal verslag nr. 5/2017, paragraaf 176. 

70 “Annual Report on Intra-EU Labour Mobility 2020”, Commissie, 2021. 

71 Speciaal verslag nr. 6/2018: “Vrij verkeer van werknemers — de fundamentele vrijheid is 
gewaarborgd, maar de mobiliteit van werknemers zou gebaat zijn bij een doelgerichter 
inzet van EU-middelen”, paragraaf 42. 

72 “Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility”, Commissie, 
2020. 
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middelen beschikbaar zijn, zijn de lidstaten op grond van de ESF-verordening verplicht 
om ten minste 20 % van de totale ESF-financiering aan deze thematische doelstelling 
toe te wijzen. 

3.52. Figuur 3.6 biedt een overzicht van de indicatoren waarover in het kader van 
deze specifieke doelstelling verslag wordt uitgebracht in de programmaverklaring van 
de Commissie voor de ontwerpbegroting 2022. Na beoordeling van de 
programmaverklaring zijn wij van mening dat alle drie de indicatoren op schema liggen 
om hun streefdoelen te halen. 
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Figuur 3.6 — Overzicht van de indicatoren die verband houden met 
armoede en sociale inclusie 

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaring voor de ontwerpbegroting voor 2022. 
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Nee
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TOTAAL 2 1 3
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Onduidelijk: geen, oude of niet afdoende gegevensJa Nee
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2013 2023

100 % (2019)

Indicator Vooruitgang in de richting van het streefdoel 

Deelnemers die behoren tot een kansarme 
groep en die door het ESF worden bereikt

Inactieve deelnemers die na de deelname op 
zoek gaan naar werk

Deelnemers ouder dan 54 jaar

Output

Resultaat

Output

Geen uitgangswaarde

Streefdoel onder 
uitgangswaarde
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Het is onwaarschijnlijk dat het Europa 2020-doel inzake 
armoedebestrijding zal worden gehaald 

3.53. De ESF-en nationale toewijzingen73 op dit gebied bedragen 33,3 miljard EUR, 
ongeveer 27 % van de totale ESF-begroting, wat ruim boven het in de verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen vastgelegde vereiste van 20 % ligt. 

3.54. In een verslag uit 2020 concludeerden we74 dat het onwaarschijnlijk was dat 
het Europa 2020-doel om 20 miljoen mensen een uitweg te bieden uit de armoede zou 
worden bereikt. Volgens de meest recente beschikbare gegevens, die dateren van vóór 
de COVID-19-crisis75, liepen 104 miljoen mensen het risico op armoede of sociale 
uitsluiting in de EU-27-landen zoals bedoeld in de Europa 2020-strategie (met inbegrip 
van het VK en zonder Kroatië). Vanwege het risico op economische terugslag door de 
pandemie verwacht de Commissie76 dat het aantal mensen dat het risico loopt in 
armoede te vervallen, opnieuw zal toenemen in plaats van verder afnemen, en dat het 
Europa 2020-doel niet zal worden gehaald77. 

Beperkingen in de beschikbare monitoringgegevens zijn van invloed op 
de beoordeling van de beleidsimpact op specifieke doelgroepen 

3.55. De ESF-monitoring is gericht op de belangrijkste uitkomsten van het beleid. 
Het beoordelen van de doeltreffendheid van ESF-financiering voor de periode 
2014-2020 voor specifieke doelgroepen is moeilijk vanwege het gebrek aan 
monitoringgegevens, zoals is opgemerkt in een aantal van onze verslagen (zie 
kader 3.1) en in diverse evaluaties van de Commissie78. Dit komt doordat de meeste 
maatregelen breed van aard zijn (d.w.z. deelnemers kunnen tot verschillende groepen 

                                                      
73 “Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019 submitted in 2020”, 

Commissie, 2021. 

74 Speciaal verslag nr. 20/2020: “Bestrijding van kinderarmoede – Betere gerichtheid van de 
steun van de Commissie vereist”, de paragrafen 48-50. 

75 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/ILC_PEPS01 

76 “Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019 submitted in 2020”, 
Commissie, 2021. 

77 DG EMPL, Jaarlijks activiteitenverslag 2020, Commissie, 2021. 

78 “Study supporting the 2020 evaluation of promoting social inclusion, combatting poverty 
and any discrimination by the European Social Fund (Thematic Objective 09)”, Commissie, 
2020; SWD(2016) 452 final en prestatie- en thematische verslagen over het ESF: “The ESF 
support to social innovation”, Commissie, 2018. 
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kansarmen behoren) en er geen wettelijke verplichting bestaat om de resultaten uit te 
splitsen naar de belangrijkste kenmerken van de deelnemers. In het kader van het 
ESF/YEI worden de Roma en migranten bijvoorbeeld opgenomen in de doelgroep 
“migranten, deelnemers met een buitenlandse achtergrond, minderheden” (bij de 
verslaglegging over outputs) en ook onder “kansarme deelnemers” (bij de 
verslaglegging over resultaten). Daarom kunnen de beschikbare indicatoren geen 
informatie verschaffen over de uitkomsten van maatregelen die specifiek voor de 
Roma of migranten bedoeld zijn. 

Kader 3.1 

Door de ERK gerapporteerde beperkingen in de beschikbaarheid van 
monitoringgegevens over armoedebestrijding  

o De uitgaven voor de integratie van migranten waren onbekend doordat 
specifieke gegevens niet werden geregistreerd. Het ESF-wetgevingskader 
voor de periode 2014-2020 verplichtte de lidstaten niet om specifiek de 
uitkomsten (resultaten en impact) van maatregelen voor de integratie van 
migranten te monitoren79. 

o In verschillende lidstaten werd in de strategieën voor integratie van de Roma 
niet gespecificeerd hoeveel financiële steun op nationaal en EU-niveau 
beschikbaar was voor maatregelen ter ondersteuning van de inclusie van de 
Roma. We vonden het moeilijk om de voortgang van de projecten voor de 
integratie van de Roma te monitoren, voornamelijk vanwege tekortkomingen 
met betrekking tot de beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens80. 

o Het was niet mogelijk om het succes van de maatregelen voor sociale inclusie 
te monitoren vanwege een gebrek aan kwantitatieve gegevens, en daarom 
kon de bijdrage van EU-financiering aan de sociale inclusie van de meest 
behoeftigen niet worden gemeten81. 

                                                      
79 Briefingdocument nr. 4/2018 over de integratie van migranten van buiten de EU, 

paragraaf 46. 

80 Speciaal verslag nr. 14/2016: “EU-beleidsinitiatieven en financiële steun voor de integratie 
van de Roma: het afgelopen decennium is er aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar ter 
plaatse zijn extra inspanningen nodig”, de paragrafen 47, 51 en 133. 

81 Speciaal verslag nr. 5/2019: “FEAD-Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen: 
waardevolle steun, maar de bijdrage van het fonds aan terugdringing van armoede is nog 
niet vastgesteld”, de paragrafen 56 en 60. 
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o Omdat er in de periode 2014-2020 geen specifieke investeringsprioriteit of 
relevante indicator voor kinderarmoede was, beschikte de Commissie niet 
over informatie betreffende de mate waarin EU-middelen werden gebruikt 
om kinderarmoede rechtstreeks aan te pakken of de resultaten die op dit 
gebied waren behaald82. De ESF+- verordening voor 2021-2027 bepaalt dat 
op nationaal niveau passende middelen moeten worden uitgetrokken voor 
de aanpak van kinderarmoede. 

3.56. In een studie uit 201983 wees de Commissie erop dat de monitoringgegevens 
over sociale inclusie niet consistent waren tussen de lidstaten. Bovendien waren de 
gemeenschappelijke resultaatindicatoren van het ESF gericht op “concrete” 
werkgelegenheidsuitkomsten, zoals het zoeken naar werk of nieuwe kwalificaties, in 
plaats van op “zachte” uitkomsten, zoals het opheffen van nadelen, beter welzijn, 
gedragsveranderingen of een hogere motivatie. Hoewel deze moeilijk te 
standaardiseren en meestal kwalitatief zijn, zijn zachtere uitkomsten ook zeer 
belangrijk voor de monitoring van concrete acties op het gebied van sociale inclusie. 
Ten slotte heeft de Commissie, naar aanleiding van een aanbeveling in de evaluatie 
achteraf van het ESF 2007-201384, vier gemeenschappelijke indicatoren van resultaten 
op langere termijn ingevoerd waarmee de resultaten zes maanden na een interventie 
worden gemeten (bijv. deelnemers waarvan de arbeidsmarktsituatie zes maanden 
later is verbeterd). 

Hoewel ESF-maatregelen voor sociale inclusie zijn afgestemd op het 
beleidskader, blijven complementariteit van fondsen, doelgerichtheid en 
duurzaamheid een uitdaging 

3.57. De door het ESF gefinancierde maatregelen voor sociale inclusie in de 
lidstaten zijn afgestemd op zowel het algemene beleidskader van de EU als de LSA’s85. 
Niettemin heeft de Commissie problemen bevestigd die we zelf hebben aangekaart 

                                                      
82 Speciaal verslag nr. 20/2020: “Bestrijding van kinderarmoede – Betere gerichtheid van de 

steun van de Commissie vereist”, de paragrafen 71-74. 

83 Studie over TD9, Commissie, 2020. 

84 SWD(2016) 452 final. 

85 Studie over TD9, Commissie, 2020. 
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met betrekking tot synergieën86 en het risico van overlapping met andere EU-
fondsen87. 

3.58. Gerichtheid op de meest behoeftigen vormt nog steeds een grote uitdaging. 
In haar evaluatie van 202088 concludeerde de Commissie dat er geen eenduidige 
aanwijzingen zijn dat ESF-steun voor sociale inclusie de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen bereikt. Er werd gewezen op het risico dat programma’s vooral 
gericht zijn op de minder kwetsbare groepen omdat hun behoeften minder complex 
zijn. In ons verslag over Europese hulp aan de meest behoeftigen hebben we de 
Commissie ook aanbevolen de nadruk te leggen op een gerichtere besteding van EU-
middelen in het kader van het ESF+89. 

3.59. Tot slot is een belangrijke uitdaging in een aantal OP’s de afhankelijkheid van 
projecten, projectontwikkelaars en eindbegunstigden van de toekomstige voortzetting 
van EU-steun, wat vragen doet rijzen over de duurzaamheid van projecten90. Uit een 
studie van de Commissie van 2018 over de integratie van de Roma91 bleek dat in de 
landen waar de meeste Roma wonen, veel programma’s en projecten sterk afhankelijk 
waren van EU-financiering omdat de cofinanciering uit de nationale begrotingen 
bescheiden was (ongeveer 20 %). 

Onderwijs en opleiding 

3.60. Investeren in onderwijs en opleiding voor iedereen is een belangrijke 
prioriteit voor de EU. De totale ESF- en nationale toewijzingen voor onderwijs en 
opleiding bedragen 37,8 miljard EUR. De doelen van de Europa 2020-strategie 
omvatten het terugbrengen van het percentage voortijdige schoolverlaters (die geen 
onderwijs of opleiding afronden) tot minder dan 10 % en het verhogen van het 

                                                      
86 Prestatie- en thematische verslagen over het ESF: “The ESF support to social innovation”, 

eindverslag, Commissie, 2018. 

87 Studie over TD9, Commissie, 2020. 

88 Ibid. 

89 Speciaal verslag nr. 5/2019, aanbeveling 1. 

90 “Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2018 submitted in 2019”, 
Commissie, 2020. 

91 SWD(2018) 480 final, “Evaluation of the EU Framework for National Roma Integration 
Strategies up to 2020”. 
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aandeel van de bevolking in de leeftijdsgroep 30-34 jaar dat tertiair of gelijkwaardig 
onderwijs heeft voltooid tot ten minste 40 %92. 

3.61. Figuur 3.7 biedt een overzicht van de indicatoren waarover in het kader van 
deze specifieke doelstelling verslag wordt uitgebracht in de programmaverklaring voor 
de ontwerpbegroting 2022. Die informatie geeft aan dat beide indicatoren op schema 
liggen om hun doelstellingen te halen.  

                                                      
92 “Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019 submitted in 2020”, 

Commissie, 2021. 
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Figuur 3.7 — Overzicht van de indicatoren die verband houden met 

onderwijs en opleiding 

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaring voor de ontwerpbegroting voor 2022. 

Samenvatting van alle indicatoren
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Ja 1 1 1 2

Nee

Onduidelijk 1 1

TOTAAL 1 1 2
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Zie punt 15-23 van het aanhangsel voor een gedetailleerde toelichting op dit overzicht en onze methodologie.

Onduidelijk: geen, oude of niet afdoende gegevensJa Nee

Ligt de indicator op schema om zijn streefdoel te halen (rekening houdend met eventuele mijlpalen en de vooruitgang tot nu toe)?

Komt de beoordeling door de Commissie van de vooruitgang ruwweg overeen met de onze?

Soort streefdoel

Ja Nee

Bijzonderheden over afzonderlijke indicatoren

Mijlpaal
88 % (2018)

2013 2023
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Deelnemers die in het kader van deze 

thematische doelstelling gebruikmaken van 
het ESF
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deze thematische doelstelling een kwalificatie 

behalen

Indicator Vooruitgang in de richting van het streefdoel 

Output

Resultaat Geen uitgangswaarde
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De vooruitgang bij de verwezenlijking van de kerndoelen van de 
Europa 2020-strategie ligt over het algemeen op schema, maar verschilt 
per lidstaat  

3.62. Over het algemeen ligt de EU op schema wat betreft de verwezenlijking van 
de kerndoelen van de Europa 2020-strategie op dit gebied (zie tabel 3.1), maar de 
vooruitgang verschilt aanzienlijk tussen landen en regio’s. Er is een aanzienlijke 
genderkloof voor beide doelen, waarbij mannen het minder goed doen dan vrouwen93. 

Tabel 3.1 — Kerndoelen van de Europa 2020-strategie op het gebied van 
onderwijs 

Kerndoel van de EU 2005 2013 2018 Opmerkingen 

Voortijdige 
schoolverlaters 
< 10 % a) 

15,7 % 11,9 % 10,6 % 
Elf lidstaten hadden het EU-
kerndoel eind 2019 nog niet 
gehaald 

Tertiair 
opleidingsniveau 
> 40 % b) 

28,0 % 37,1 % 40,7 % 
Negen lidstaten hadden het 
EU-kerndoel eind 2019 nog 
niet gehaald 

Bron: ERK, op basis van de Europese Commissie, 2020, “Study for the evaluation of ESF support to 
education and training (Thematic Objective 10)”, juli 2020, en “Final ESF synthesis report of annual 
implementation reports 2019 submitted in 2020”. 

a) De indicator voor voortijdige schoolverlaters wordt uitgedrukt als het percentage 
personen in de leeftijdsgroep van 18-24 jaar dat hoogstens lager secundair 
onderwijs heeft voltooid en geen verder onderwijs of opleiding volgt. 

b) De indicator voor tertiair onderwijs meet het aandeel van de bevolking in de 
leeftijdsgroep van 30-34 jaar dat met succes tertiair onderwijs heeft voltooid. 

3.63. Het ESF maakt gemiddeld slechts ongeveer 1 % van de onderwijsbegrotingen 
van de lidstaten uit en draagt dus weinig bij aan de Europa 2020-doelen. Er bestaan 
echter aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten, want het ESF-aandeel bedraagt in 
ten minste vier lidstaten meer dan 3 %94. In een controle door het Contactcomité van 
de hoge controle-instanties van de EU is geconcludeerd dat het, gezien het gewicht 

                                                      
93 “Study for the evaluation of ESF support to education and training (Thematic Objective 

10)”, eindverslag, Europese Commissie, 2020. 

94 Ibid. 
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van andere factoren, moeilijk is om de bijdrage van het ESF aan de onderwijsdoelen te 
meten. Het Comité heeft de lidstaten aanbevolen de interventielogica van de ESF-
financiering te versterken door de verbanden tussen actie en resultaten verder te 
verduidelijken95. 

Hoewel de monitoring is verbeterd, belemmeren gegevensbeperkingen 
nog steeds de beoordeling van de resultaten 

3.64. In de studie van de Commissie van 202096 werd geconcludeerd dat 
beperkingen in de monitoringgegevens problemen hadden opgeleverd bij het 
beoordelen van de resultaten binnen en tussen de lidstaten naar doelstelling en naar 
groep deelnemers. 

3.65. In ons speciaal verslag over de onderwijsdoelstellingen van de EU97 merkten 
we verbeteringen op in het monitoringkader voor de periode 2014-2020, met name de 
invoering van gemeenschappelijke resultaatindicatoren. Slechts in een derde van de 
door ons onderzochte OP’s voor 2014-2020 werden echter referentiewaarden en 
streefdoelen vastgesteld voor de drie onderwijsdoelstellingen die het nauwst verband 
houden met werkgelegenheid — beroepsonderwijs en -opleiding, een leven lang leren 
en tertiair onderwijs. 

OP’s zijn afgestemd op de onderwijsdoelstellingen van de EU 

3.66. Bij onze controle op het gebied van onderwijs98 constateerden we dat de 
door ons onderzochte OP’s aansloten op de onderwijsdoelstellingen van de EU. Uit de 
controle bleek dat de OP’s over het algemeen een bevredigende beschrijving gaven 
van de situatie vóór de uitvoering ervan en dat duidelijk werd aangegeven in welke 

                                                      
95 Hoge controle-instanties van de lidstaten van de Europese Unie en de ERK, 2017, “Report to 

the Contact Committee of the heads of the Supreme Audit Institutions of the Member 
States of the European Union and the European Court of Auditors on the parallel audit on 
Contribution of the Structural Funds to the Europe 2020 Strategy in the areas of 
Employment and/or Education”. 

96 Studie over TD10, Commissie, 2020. 

97 Speciaal verslag nr. 16/2016: “Onderwijsdoelstellingen van de EU: programma’s zijn op 
elkaar afgestemd, maar er zijn tekortkomingen in de prestatiemeting”, de paragrafen 65, 
69-73 en 80. 

98 Ibid., de paragrafen 66 en 67. 
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behoeften moest worden voorzien. In de OP’s werden ook manieren voorgesteld om 
de doelstellingen te verwezenlijken en richtsnoeren vastgesteld voor de selectie van 
concrete acties en, in voorkomend geval, de identificatie van de belangrijkste 
doelgroepen, gebieden en soorten begunstigden. De parallelle controle van 2017 door 
het Contactcomité van de hoge controle-instanties van de EU99 bevestigde ook dat, 
ondanks kleine tekortkomingen, OP’s duidelijk waren afgestemd op de nationale 
behoeften en de aanbevelingen van de Raad. 

3.67. In een studie van de Commissie100 werd geconcludeerd dat de ESF-steun voor 
onderwijs en opleiding in overeenstemming was met andere thematische 
doelstellingen van het ESF (wat betekent dat elkaar wederzijds versterkende 
complementariteiten tot stand zijn gebracht waardoor vooruitgang is geboekt in de 
richting van de aangegeven doelstellingen). De situatie met betrekking tot de 
samenhang met andere EU-fondsen op het gebied van onderwijs en opleiding was 
echter minder eenduidig: de synergieën met het EFRO waren bijvoorbeeld goed, maar 
dit gold minder voor die met het Fonds voor asiel, migratie en integratie en de Marie 
Skłodowska-Curie-acties. Dit hield niet zozeer verband met wetgeving als wel met 
uitdagingen bij het combineren van verschillende financieringsinstrumenten in de 
praktijk. 

3.68. In onze analyse inzake digitale vaardigheden101 hebben we gemeld dat de 
Commissie een internationaal erkend digitalecompetentiekader had vastgesteld, de 
ontwikkeling van nationale strategieën had ondersteund en had geholpen bij het 
opzetten van vele nationale “coalities” waarbinnen digitale vaardigheden worden 
gecombineerd met banen. Projecten die specifiek gericht zijn op digitale vaardigheden 
in de lidstaten vertegenwoordigden ongeveer 2 % van de ESF-financiering. 

                                                      
99 Hoge controle-instanties van de lidstaten van de Europese Unie en de ERK, 2017, “Report to 

the Contact Committee of the heads of the Supreme Audit Institutions of the Member 
States of the European Union and the European Court of Auditors on the parallel audit on 
Contribution of the Structural Funds to the Europe 2020 Strategy in the areas of 
Employment and/or Education”. 

100 Studie over TD10, Commissie, 2020. 

101 Analyse nr. 2/2021: “EU-maatregelen voor de aanpak van zwakke digitale vaardigheden”, 
de paragrafen 57 en 60. 
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Conclusies 
3.69. De doelstellingen van het ESF zijn het scheppen van meer en betere banen en 
een sociaal inclusieve samenleving ter ondersteuning van het doel van de 
Europa 2020-strategie om slimme, duurzame en inclusieve groei in de EU tot stand te 
brengen. Bij de beoordeling van de prestaties op dit investeringsgebied moet rekening 
worden gehouden met een breed scala van externe factoren, zoals de algemene 
economische situatie, de impact van het beleid en de aanzienlijke tijd die verstrijkt 
tussen beleidsplanning, programmering, selectie van concrete acties, uitvoering en 
resultaten die met ESF-uitgaven kunnen worden bereikt (zie de paragrafen 3.1-3.10). 

3.70. Voor de periode 2014-2020 heeft de Commissie een alomvattend en 
innovatief prestatiekader opgezet voor de Europese structuur- en investeringsfondsen, 
waaronder het ESF. Het kader omvat mijlpalen en streefdoelen voor elke prioritaire as 
van de OP’s in het kader van het EFRO, het CF en het ESF. Hoewel door dit systeem 
aanzienlijk meer informatie over prestaties beschikbaar is, blijft de nadruk liggen op 
financiële input en output in plaats van op resultaten. De lidstaten hebben 
streefdoelen vastgesteld voor bijna alle programmaspecifieke indicatoren en voor 
enkele geselecteerde gemeenschappelijke indicatoren. Op basis hiervan beoordeelde 
de Commissie de vooruitgang bij de programma-uitvoering door een geaggregeerde 
“prestatieverhouding” samen te stellen voor het behalen van de streefdoelen. 
Tegelijkertijd kan de Commissie de monitoringgegevens samenvoegen die door de 
lidstaten werden gerapporteerd voor de gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren, inclusief die waarvoor geen streefdoelen waren vastgesteld. Ten 
slotte zijn de door de lidstaten gerapporteerde prestatiegegevens niet altijd volledig 
sluitend en beschikt de Commissie slechts over beperkte middelen om de juistheid 
ervan te verifiëren (zie de paragrafen 3.11-3.24). 

3.71. We onderzochten de door de lidstaten tot eind 2019 verstrekte informatie 
over de prestaties en concludeerden dat 12 van de 13 gemeenschappelijke indicatoren 
voor het ESF en het YEI waarover wordt gerapporteerd in de programmaverklaring van 
de Commissie voor de ontwerpbegroting 2022 op schema lagen om hun streefdoelen 
te halen. De resultaten verschilden aanzienlijk per lidstaat en per regio. Het is 
belangrijk op te merken dat in 2018 een aantal streefwaarden voor 
gemeenschappelijke prestatie-indicatoren van het ESF/YEI werd verlaagd. Als gevolg 
van deze aanpassingen kon de Commissie melding maken van een groter succes bij het 
behalen van de gemeenschappelijke prestatie-indicatoren. Zonder deze aanpassingen 
zouden 6 van de 13 indicatoren op schema hebben gelegen (zie de paragrafen 3.25-
3.33). 
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3.72. In de periode 2014-2020 is de arbeidsparticipatie in de EU gestegen maar 
blijft deze onder het Europa 2020-doel. Het aandeel van de ESF-financiering dat werd 
toegewezen aan maatregelen om andere structurele kwesties aan te pakken (zoals 
gendergelijkheid, actief ouder worden en de modernisering van 
arbeidsmarktinstellingen) was relatief laag en de uitvoering verliep trager dan 
verwacht. De deelname aan door het ESF gefinancierde activiteiten was bovendien het 
hoogst onder personen die ofwel actief waren, ofwel werkloos waren maar wel dichter 
bij de arbeidsmarkt stonden. Het was moeilijk om degenen te bereiken die ver van de 
arbeidsmarkt afstaan, zoals NEET-jongeren (zie de paragrafen 3.34-3.50). 

3.73. Eind 2019 was het aantal mensen in de EU dat risico op armoede of sociale 
uitsluiting loopt over het algemeen weliswaar gedaald, maar slechts ongeveer de helft 
van de lidstaten had zijn streefdoelen voor 2020 gehaald. Sindsdien zal het aantal 
mensen dat risico op armoede loopt waarschijnlijk zijn gestegen vanwege de 
economische gevolgen van de COVID-19-crisis. Het is dus onwaarschijnlijk dat het 
Europa 2020-doel inzake terugdringing van armoede en grotere sociale inclusie zal 
worden gehaald (zie de paragrafen 3.51-3.59). 

3.74. De vooruitgang bij de verwezenlijking van de kerndoelen van de 
Europa 2020-strategie inzake onderwijs en opleiding ligt over het algemeen op 
schema, maar verschilt wel per lidstaat. Net als bij de andere hoofddoelstellingen 
maakt de aanzienlijke invloed van andere factoren het moeilijk om vast te stellen 
hoeveel het ESF heeft bijgedragen aan de onderwijsdoelen (zie de paragrafen 3.60-
3.68). 

3.75. In het algemeen sluit het ESF aan bij en draagt het bij tot de Europa 2020-
strategie voor de totstandbrenging van slimme, duurzame en inclusieve groei in de EU. 
Uit de door de lidstaten en de Commissie gerapporteerde informatie over prestaties 
blijkt dat een aanzienlijk aantal EU-burgers ESF-financiering heeft ontvangen om hun 
vaardigheden, inzetbaarheid en loopbaanvooruitzichten te verbeteren. Als gevolg van 
gegevensbeperkingen en het feit dat veel concrete acties nog steeds liepen ten tijde 
van onze controle, zijn wij echter nog niet in staat een algemene conclusie te trekken 
over de werkelijke prestaties van de ESF-uitgaven in de periode 2014-2020. 
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Bijlagen 

Bijlage 3.1 — Doelstellingen van het ESF (met inbegrip van het 
YEI) 

Specifieke doelstellingen 

Doelstelling Volledige naam 

In dit 
hoofdstuk 
gebruikte 
afkorting 

Vertegenwoordigd 
in onze 

steekproef? 

Specifieke 
doelstelling 1 
(ESF) 

Bevordering van duurzame 
en kwalitatief hoogstaande 
werkgelegenheid en 
ondersteuning van 
arbeidsmobiliteit 

SD1 Ja 

Specifieke 
doelstelling 2 
(ESF) 

Bevordering van sociale 
inclusie, bestrijding van 
armoede en elke vorm van 
discriminatie 

SD2 Ja 

Specifieke 
doelstelling 3 
(ESF) 

Investering in onderwijs, 
opleiding en 
beroepsopleiding voor 
vaardigheden en een leven 
lang leren 

SD3 Ja 

Specifieke 
doelstelling 4 
(ESF) 

Vergroting van de 
institutionele capaciteit van 
overheidsinstanties en 
belanghebbenden en 
doelmatig openbaar bestuur 

SD4 Nee 

Specifieke 
doelstelling 5 
(ESF en YEI) 

Bevordering van specifieke 
steun voor NEET-jongeren 
(15-24) 

SD5 Ja 

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022. 
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Hoofdstuk 4 

Natuurlijke hulpbronnen 

127



 

Inhoud 

Paragraaf 

Inleiding 4.1.-4.13. 
Korte beschrijving van “Natuurlijke hulpbronnen” 4.1.-4.2. 

Reikwijdte en aanpak 4.3.-4.5. 

Het doel en beoogd functioneren van het EFMZV 4.6.-4.13. 

Beoordeling van de prestaties van het EFMZV op 
basis van gepubliceerde informatie over prestaties 4.14.-4.44. 
Algemene opmerkingen 4.14.-4.17. 
De informatie van de Commissie over prestaties is gericht op input, 
output en financiële bijdrage in plaats van op resultaten 4.15.-4.17. 

Bevordering van een concurrerende, ecologisch duurzame, 
economisch levensvatbare en maatschappelijk verantwoorde 
visserij en aquacultuur 4.18.-4.29. 
De economische levensvatbaarheid van de visserij neemt toe, maar de 
gegevens over aquacultuur zijn minder eenduidig 4.19.-4.24. 

De Commissie brengt verslag uit over de uitgaven van het EFMZV voor 
milieudoelstellingen, maar het verband tussen deze uitgaven en de 
belangrijkste milieu-indicatoren is niet goed omschreven 4.25.-4.29. 

Bevordering van de uitvoering van het GVB 4.30.-4.44. 
De instandhoudingsdoelstelling van het GVB zal waarschijnlijk niet 
worden gehaald 4.31.-4.40. 

Wetenschappelijk advies en gegevensverzameling zijn belangrijke 
aspecten van het visserijbeheer 4.41.-4.42. 

Het visserijcontrolesysteem wordt momenteel gemoderniseerd 4.43.-4.44. 

Conclusies 4.45.-4.51. 

Bijlagen 
Bijlage 4.1 — De doelstellingen van het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij 
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Inleiding 

Korte beschrijving van “Natuurlijke hulpbronnen” 

4.1. MFK-rubriek 2 omvat uitgaven in verband met beleid inzake duurzaam gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen en financiert het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het 
gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en milieu- en klimaatactie. 

4.2. De totale geplande uitgaven in het kader van deze rubriek in de 
periode 2014-2020 bedroegen 420 miljard EUR (in lopende prijzen), waarvan 
367 miljard EUR was uitbetaald tegen eind 2020 (zie figuur 4.1). 

Figuur 4.1 — “Natuurlijke hulpbronnen”: in 2014-2020 verrichte 
betalingen voor vastleggingen van de periode 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie. 

  

Andere programma's 
2,9 (0,8 %)

Europees Fonds voor Maritieme 
Zaken en Visserij (EFMZV) 
2,8 (0,8 %)

Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) 
63,8 (17,4 %)

Europees 
Landbouwgarantiefonds (ELGF) 
297,3 (81,0 %)

Natuurlijke hulpbronnen
366,8
47,8 %

(in miljard EUR)

766,9
miljard EUR

i) als aandeel van alle MFK-rubrieken ii) uitgesplitst per individueel programma
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Reikwijdte en aanpak  

4.3. Van de vijf programma’s in het kader van MFK-rubriek 2 selecteerden we het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV), dat goed was voor 0,8 % van 
de totale betalingen die tot eind 2020 voor deze MFK-rubriek waren gedaan. Ons doel 
was vast te stellen hoeveel relevante informatie over prestaties beschikbaar was en die 
informatie te gebruiken om, voor zover mogelijk, te beoordelen hoe goed de 
uitgavenprogramma’s van de EU hadden gepresteerd. Wij becommentariëren ook 
bepaalde aspecten van het GVB die door het EFMZV worden ondersteund. Dit volgt op 
onze behandeling van het ELGF en het Elfpo, die eind 2019 goed waren voor 98,6 % 
van de totale betalingen, in ons Verslag betreffende de prestaties van 2019. 

Figuur 4.2 – Tijdpad van de belangrijkste evaluaties en betreffende 
perioden 

 
Bron: ERK. 

4.4. Wij hebben dit hoofdstuk opgesteld met gebruikmaking van de informatie over 
de prestaties van de Commissie, die bestond uit het jaarlijks beheers- en 
prestatieverslag 2020 (Annual Management and Performance Report, AMPR), de 
programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022, het jaarlijks EFMZV-
uitvoeringsverslag en belangrijke evaluaties zoals weergegeven in figuur 4.2. Wij 
gingen na hoe plausibel deze informatie was en zetten deze af tegen onze eigen 

MFK 
2021-2027

MFK 
2014-2020

MFK 
2007-2013

Effectbeoordeling van het EFMZV

Bestreken periode Publicatie

Evaluatie achteraf van het Europees Visserijfonds

Effectbeoordeling van het EFMZVA

Tussentijdse evaluatie van het onder direct 
beheer vallende deel van het Europees Fonds 

voor maritieme zaken en visserij (EFMZV)

Evaluatie achteraf van de EFMZV-maatregelen 
die onder direct beheer worden gefinancierd

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

Synthese van de evaluaties vooraf 

Evaluatie achteraf van de EFMZV-maatregelen 
die onder gedeeld beheer worden gefinancierd
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bevindingen, maar de betrouwbaarheid ervan controleerden we niet. We hebben ook 
gebruikgemaakt van onze eigen recente controleresultaten. In het aanhangsel wordt 
de methode beschreven die is gebruikt om dit hoofdstuk voor te bereiden.  

4.5. De wetgeving tot vaststelling van elk uitgavenprogramma van de EU bevat een 
aantal doelstellingen. Het EFMZV kent zes Unieprioriteiten, die verband houden met 
vier doelstellingen, waarvan er twee worden behandeld in dit hoofdstuk (zie 
bijlage 4.1). De geselecteerde doelstellingen komen overeen met 84 % van de EFMZV-
toewijzing. 

Het doel en beoogd functioneren van het EFMZV 

4.6. Figuur 4.3 bevat een overzicht van de doelstellingen, prioriteiten en 
resultaatindicatoren van het EFMZV. 

Figuur 4.3 — Overzicht van het EFMZV 

Unieprioriteiten 
(artikel 6*) 

EFMZV-
doelstellingen  

(artikel 5*) 

Resultaatindicatoren in de 
programmaverklaring 

UP1. Bevordering van een 
ecologisch duurzame, 
hulpbronnenefficiënte, 
innovatieve, concurrerende en 
op kennis gebaseerde visserij  

UP2. Bevordering van een 
ecologisch duurzame, 
hulpbronnenefficiënte, 
innovatieve, concurrerende en 
op kennis gebaseerde 
aquacultuur 

UP5. Bevordering van afzet en 
verwerking 

a) bevordering van een 
concurrerende, ecologisch 
duurzame, economisch 
levensvatbare en 
maatschappelijk 
verantwoorde visserij en 
aquacultuur; 

Arbeidsproductiviteit (in termen van bruto toegevoegde 
waarde per werknemer) in de visserijsector van de EU 

Winstgevendheid van de EU-visserijvloot per vlootsegment 

Brandstofefficiëntie van de visvangst 

Volume van de teruggooi van commercieel geëxploiteerde 
soorten 

Waarde van de aquacultuurproductie in de EU 

Relatieve waarde of volume van de producten die door 
producentenorganisaties (PO’s) op de markt zijn gebracht 

UP3. Stimulering van de 
uitvoering van het GVB 

b) bevordering van de 
uitvoering van het GVB; 
(gegevensverzameling en 
controle) 

Aantal kennelijke inbreuken op GVB-regels door 
marktdeelnemers die zijn vastgesteld in het kader van 
plannen voor gezamenlijke inzet (Joint Deployment Plans, 
JDP’s), gedeeld door het aantal uitgevoerde inspecties 

Aantal lidstaten met een doeltreffend controlesysteem 

Aandeel of aantal bestanden dat op MDO-niveau wordt 
bevist 

Mate van adequate reacties op dataoproepen uit hoofde 
van het gegevensverzamelingskader 

Met steun uit het EFMZV gecreëerde werkgelegenheid in 
de visserij- en de aquacultuursector 

131



 

Unieprioriteiten 
(artikel 6*) 

EFMZV-
doelstellingen  

(artikel 5*) 

Resultaatindicatoren in de 
programmaverklaring 

UP4. Bevordering van de 
werkgelegenheid en de 
territoriale cohesie 

c) bevordering van een 
evenwichtige en inclusieve 
territoriale ontwikkeling van 
de visserij- en de 
aquacultuurgebieden; 
(vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling) 

Met steun uit het EFMZV behouden werkgelegenheid in de 
visserij- en de aquacultuursector 

Aantal door plaatselijke actiegroepen visserij geselecteerde 
lokale strategieën 

UP6. Bevordering van de 
uitvoering van het geïntegreerd 
maritiem beleid 

d) bevordering van de 
ontwikkeling en de 
uitvoering van het GMB van 
de Unie op een manier die 
complementair is aan het 
cohesiebeleid en aan het 
GVB.  

Het initiatief “Mariene Kennis 2020”; mate van gebruik van 
het Europees marien observatie- en datanetwerk 
(European Marine Observation and Data Network, 
EMODnet), gemeten aan de hand van het aantal gebruikers 
dat gegevens downloadt 

Maritieme bewaking: percentage beschikbare 
sectoroverschrijdende en/of grensoverschrijdende 
gegevens, als percentage van de totale informatiekloof die 
is vastgesteld in de effectbeoordeling betreffende de 
gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur 
(Common Information Sharing Environment, CISE) 

Percentage van de oppervlakte van mariene wateren die in 
stand worden gehouden door middel van ruimtelijke 
beschermingsmaatregelen in het kader van artikel 13, lid 4, 
van de kaderrichtlijn mariene strategie 

* Verordening (EU) nr. 508/2014. 

Bron: DG MARE. 

4.7. Met het EFMZV wordt het GVB ondersteund, waarvan het hoofddoel is om 
ervoor te zorgen dat de visserijsector en de aquacultuursector uit ecologisch oogpunt 
langdurig duurzaam zijn en worden beheerd op een manier die strookt met de 
doelstellingen om voordelen te realiseren op economisch en sociaal gebied en op het 
gebied van werkgelegenheid alsmede bij te dragen tot de beschikbaarheid van 
voedselvoorraden1. 

4.8. We selecteerden de specifieke EFMZV-doelstellingen 1 en 4 zoals omschreven 
in de programmaverklaring en het AMPR van de Commissie (zie bijlage 4.1) voor onze 
analyse van de informatie over prestaties.  

4.9. In het kader van de doelstelling “bevordering van de visserij en de aquacultuur” 
(SD1) wordt een concurrerende en duurzamere visserij ondersteund. Zo kan het 
EFMZV de kosten dekken van vistuig met verbeterde selectiviteit van de visgrootte om 
ongewenste vangsten te verminderen of compensatie bieden voor de definitieve 

                                                      
1 Artikel 2, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1380/2013. 
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stopzetting van visserijactiviteiten. Op het gebied van aquacultuur kan het EFMZV 
worden gebruikt om het concurrentievermogen van ondernemingen te versterken.  

4.10. De doelstelling “bevordering van het GVB” (SD4) is gericht op het beheer van 
het instandhoudingsbeleid in de visserijsector door middel van de verbetering van 
wetenschappelijke kennis en van visserijcontrole. Een van de beheersinstrumenten 
waarover de EU in het kader van het GVB beschikt om tot duurzame bevissingsniveaus 
te komen, is het stellen van grenzen aan de totaal toegestane vangst (total allowable 
catch, TAC’s) voor commerciële visbestanden. De Raad stelt op basis van het 
Commissievoorstel jaarlijks de TAC’s vast die later onder de lidstaten worden verdeeld.  

4.11. Zoals voorgeschreven in de GVB-verordening2 wordt in het voorstel van de 
Commissie inzake TAC’s rekening gehouden met wetenschappelijk advies van 
adviesorganen zoals de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee 
(International Council for the Exploration of the Sea, ICES) en het Wetenschappelijk, 
Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV). Het EFMZV ondersteunt 
maatregelen ter verbetering van de verzameling en aanlevering van wetenschappelijke 
gegevens. 

4.12. De lidstaten kunnen het EFMZV ook gebruiken om het 
visserijcontrolesysteem te versterken, teneinde de naleving van de GVB-regels te 
verbeteren. 

4.13. Het EFMZV heeft een totale begroting van 6,4 miljard EUR voor de 
periode 2014-2020. Via het directoraat-generaal Maritieme Zaken en visserij 
(DG MARE) deelt de Commissie de verantwoordelijkheid voor het beheer van het 
EFMZV met de lidstaten. De lidstaten en de Europese Commissie voeren 90 % van het 
fonds onder gedeeld beheer uit, terwijl de Europese Commissie de resterende 10 % 
rechtstreeks beheert.  

                                                      
2 Artikel 6, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1380/2013. 
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Beoordeling van de prestaties van het 
EFMZV op basis van gepubliceerde 
informatie over prestaties 

Algemene opmerkingen 

4.14. In figuur 4.4 is ons overzicht opgenomen van alle EFMZV-indicatoren in de 
programmaverklaring en onze beoordeling van de vraag of deze op schema liggen. 
Voor 9 van de 21 indicatoren beschikten wij over onvoldoende gegevens om tot een 
conclusie te komen. We presenteren onze specifieke overzichten van de indicatoren 
voor de twee geselecteerde doelstellingen in figuur 4.5 en figuur 4.7. In het Verslag 
betreffende de prestaties van 20193 bespreken we enkele algemene voorbehouden 
die van toepassing zijn bij de interpretatie van deze indicatoren. De beoordeling of een 
bepaalde indicator “op schema” ligt, houdt met name verband met de 
waarschijnlijkheid dat het streefdoel dat daarvoor door de Commissie is bepaald, zal 
worden bereikt. In deze beoordeling wordt niet bekeken of en hoe nauw een bepaalde 
indicator verband houdt met het EFMZV, en evenmin of het streefdoel dat voor de 
indicator is gesteld, zinvol is. Deze vormt dus slechts een deel van een algehele 
beoordeling van de prestaties. We hebben niet gecontroleerd hoe betrouwbaar de 
onderliggende gegevens zijn, (maar dit behandelden we wel in het Verslag betreffende 
de prestaties van 20194). 

                                                      
3 Verslag betreffende de prestaties van de EU-begroting van 2019, paragraaf 1.24. 

4 Ibid., paragrafen 1.13-1.23. 
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Figuur 4.4 — Overzicht van alle EFMZV-indicatoren in de 
programmaverklaring 

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022. 

De informatie van de Commissie over prestaties is gericht op input, 
output en financiële bijdrage in plaats van op resultaten 

4.15. De belangrijkste conclusie van de effectbeoordeling van 2011 voor de
hervorming van het GVB was dat het hiermee niet was gelukt de duurzame exploitatie 
van de levende rijkdommen te waarborgen5. De Commissie stelde een aantal 
belangrijke problemen vast, waaronder een gebrek aan ecologische duurzaamheid, 
slechte economische levensvatbaarheid en sociale onzekerheden in verband met 
nieuwe uitdagingen zoals klimaatverandering en vervuiling. 

4.16. De beschrijvende informatie over de prestaties van het EFMZV in de
programmaverklaring en het AMPR van de Commissie is toegespitst op het aantal 
begunstigden en concrete acties dat door het EFMZV wordt ondersteund (output) en 
op de aan bepaalde projecten toegewezen middelen (input). De informatie is echter 
niet gericht op resultaten. De Commissie heeft geen interventielogica gepresenteerd 
om de bijdrage van het EFMZV aan de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen 
vast te stellen. Dit maakt het moeilijk om het causale verband tussen EFMZV-steun en 
een resultaat vast te stellen en om de impact van het EFMZV op de algemene 
beleidsprestaties te beoordelen.  

5 SEC(2011) 891 final, SEC(2011) 1416 final. 

Doelstelling(*) Totaal
Alle Alle Alle

SD1 8 1 1 7 2 5
SD2 4 4 3 1
SD3 3 1 1 2 2
SD4 6 1 1 2 2 3 3

Totaal 21 2 2 9 3 2 4 10 2 3 5

Output Resultaat Impact

Ja Nee

Ligt de indicator op schema om zijn streefdoel te halen (rekening houdend met eventuele mijlpalen en de 
vooruitgang tot nu toe)?

LEGENDA

(*) Zie bijlage 4.1 voor de volledige l i jst van doelstell ingen.

Onduidelijk: geen, oude of niet afdoende gegevens.
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4.17. De Commissie heeft een aanvullende set van EFMZV-specifieke indicatoren6 
ontworpen om de uitgaven in de lidstaten te monitoren. De informatie voor deze 
indicatoren is gebaseerd op de financiële gegevens in de jaarlijkse uitvoeringsverslagen 
van de lidstaten en in het jaarlijkse Infosys-verslag (dat aanvullende gegevens bevat 
over de door de lidstaten voor financiering geselecteerde concrete acties)7. Deze 
indicatoren en gegevens, die zijn samengevat in het jaarlijks EFMZV-
uitvoeringsverslag8 zijn gericht op de financiële bijdrage van het EFMZV aan de GVB-
doelstellingen en niet op resultaten. 

  

                                                      
6 Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1014/2014 van de Commissie. 

7 Artikelen 114, en 97, lid 1, punt a), van Verordening (EU) nr. 508/2014. 

8 EMFF Implementation Report, Europese Commissie, 2021. 
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Bevordering van een concurrerende, ecologisch duurzame, 
economisch levensvatbare en maatschappelijk verantwoorde 
visserij en aquacultuur 

4.18. Figuur 4.5 biedt een overzicht van de indicatoren van de
programmaverklaring die verband houden met deze doelstelling. 

Figuur 4.5 — Overzicht van de indicatoren die verband houden met de 
bevordering van een concurrerende, ecologisch duurzame, economisch 
levensvatbare en maatschappelijk verantwoorde visserij en aquacultuur 

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022. 

Samenvatting van alle indicatoren

Op schema?

Ja 1 2 2

Nee

Onduidelijk 1 1 1 5 6

TOTAAL

Output Resultaat Impact TOTAAL

1 7 8

Kwantitatief Kwalitatief Geen of onduidelijk streefdoel

LEGENDA

Zie de punten 15-23 van het aanhangsel voor een gedetailleerde toelichting op dit overzicht en onze methodologie.

Onduidelijk: geen, oude of niet afdoende gegevensJa Nee

Ligt de indicator op schema om zijn streefdoel te halen (rekening houdend met eventuele mijlpalen en de vooruitgang 
tot nu toe)?

Stemt de beoordeling van de vooruitgang door de Commissie ongeveer overeen met de onze?

Soort streefdoel

Ja Nee

Streefdoel: afname

Indicator Vooruitgang in de richting van het streefdoel 

Bijzonderheden over geselecteerde afzonderlijke indicatoren

Mijlpaal
0 % (2018)

Mijlpaal
100 % (2020)

2012

2013

2023

2023

100 % (2018)

82 % (2018)

Winstgevendheid van de EU-visserijvloot: 
Gemiddeld

Volume van de teruggooi van 
commercieel geëxploiteerde soorten

Waarde van de aquacultuurproductie in 
de EU

Impact

Impact

Impact
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De economische levensvatbaarheid van de visserij neemt toe, maar de 
gegevens over aquacultuur zijn minder eenduidig 

4.19. De EU is goed voor ongeveer 3 % van de mondiale visserij- en 
aquacultuurproductie en is de op vijf na grootste producent ter wereld9. Ongeveer 
80 % van deze productie is afkomstig van de visserij en 20 % van de aquacultuur10.  

4.20. Uit de gegevens van de Commissie blijkt dat de sector levende rijkdommen 
van de zee (waarvan visserij en aquacultuur een groot deel uitmaken) een belangrijk, 
maar klein onderdeel van de blauwe economie van de EU is. In 201811 genereerde 
deze sector, met inbegrip van de verwerking en distributie, 11 % van de bruto 
toegevoegde waarde van de blauwe economie van de EU.  

4.21. De in de programmaverklaring 2022 gebruikte indicator geeft aan dat de 
winstgevendheid van de EU-visserijvloot de afgelopen jaren is verbeterd (zie figuur 4.5 
en figuur 4.6)12. De Commissie rapporteert ook de positieve economische resultaten 
voor vloten die gericht zijn op duurzaam geëxploiteerde bestanden, waarvoor de 
winstgevendheid en de lonen zijn gestegen, en het tegenovergestelde voor vloten die 
op overbeviste bestanden vissen13. 

                                                      
9 The EU blue economy report 2021, Europese Commissie, 2021. 

10 Feiten en cijfers over het gemeenschappelijk visserijbeleid, Eurostat, 2019. 

11 The EU blue economy report 2021, Europese Commissie, 2021. 

12 COM(2021) 279 final. 

13 Ibid.; zie ook SWD(2020) 112 final.  
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Figuur 4.6 — Trends inzake inkomsten en winst  

 
Bron: Gegevens van DG MARE, ontvangen op 16.7.2021; de gegevens omvatten wel het Verenigd 
Koninkrijk, maar niet Griekenland en Kroatië. 

4.22. Wereldwijd is de aquacultuurproductie sinds 1990 verviervoudigd14. Binnen 
de EU stagneerde de productie tussen 2008 en 201815. In het AMPR 202016 meldde de 
Commissie dat het streefdoel voor 2023 van een jaarlijkse productie van 
4,89 miljard EUR in 2016 was bereikt. Uit de programmaverklaring 2022 blijkt echter 
dat de waarde van de aquacultuurproductie in 2017 en 2018 weer onder het 
streefdoel lag.  

4.23. De rechtstreekse steun uit het EFMZV aan de visserij- en de 
aquacultuursector bedraagt 3,6 miljard EUR (64 % van het totale EFMZV) voor de hele 
periode 2014-202017. De in de programmaverklaring opgenomen 
monitoringindicatoren voor het EFMZV geven de algemene trends weer, bijvoorbeeld 
de winstgevendheid van de EU-visserijvloot of de waarde van de aquacultuurproductie, 
en zijn nuttig om een algemeen beeld te geven van de situatie in de visserij- en de 
aquacultuursector. Deze indicatoren zijn afhankelijk van algemene macro-

                                                      
14 The EU Aquaculture Sector — Economic Report 2020, WTECV, 2021.  

15 Agriculture, forestry and fishery statistics, Eurostat, 2020.  

16 AMPR volume II, zie paragraaf 1.4.2. 

17 Berekeningen van de ERK, op basis van door de Europese Commissie verstrekte gegevens.  
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economische variabelen zoals brandstofprijzen, die een directer effect hebben op de 
toestand in beide sectoren. 

4.24. Specifieke indicatoren die de prestaties van de EFMZV-steun op operationeel 
niveau aantonen, zijn beschikbaar als onderdeel van het in paragraaf 4.17 beschreven 
monitoringkader. Aan de hand van deze indicatoren kan bijvoorbeeld de verandering 
in de nettowinst van de door het EFMZV gesteunde begunstigden worden 
waargenomen (in 2020 waren de behaalde resultaten al hoger dan het streefdoel voor 
2023). Zij maken het ook mogelijk het aantal aquacultuurbedrijven dat milieudiensten 
verleent (tot en met 2020 had het EFMZV steun verleend aan 1 600 van dergelijke 
bedrijven, wat overeenkomt met 19,5 % van het streefdoel voor 2023) en het aantal 
opgerichte bedrijven (486 tot en met 2020, ofwel 10,8 % van het streefdoel voor 2023) 
te zien18.  

De Commissie brengt verslag uit over de uitgaven van het EFMZV voor 
milieudoelstellingen, maar het verband tussen deze uitgaven en de 
belangrijkste milieu-indicatoren is niet goed omschreven  

4.25. Het EFMZV moet ecologisch duurzame visserij en aquacultuur bevorderen. 
Visserij vormt de belangrijkste belastende factor voor het mariene milieu19. Het doel 
van het GVB is ervoor te zorgen dat de negatieve effecten van visserijactiviteiten op 
het mariene ecosysteem tot een minimum worden beperkt en dat bij het 
visserijbeheer een ecosysteemgerichte benadering wordt gevolgd20. We hebben 
onlangs gemeld dat er weliswaar een kader voor de bescherming van het mariene 
milieu bestond, maar dat de EU-maatregelen, waaronder acties van de lidstaten, niet 
tot een herstel van de goede milieutoestand van zeeën hebben geleid21. Er blijven 
problemen bestaan, zoals de negatieve impact van bodemtrawlers op het mariene 
milieu en de bijvangst van beschermde soorten22. 

                                                      
18 Door de Europese Commissie verstrekte gegevens. 

19 Marine environmental pressures, EEA, 2018; Ecosystem Effects of Fishing in the 
Mediterranean: An Analysis of the Major Threats of Fishing Gear and Practices to 
Biodiversity and Marine HabitsFAO, 2004; Marine messages II, EEA, 2019; Global 
assessment report on biodiversity and ecosystem services, IPBES, 2019; The economics of 
Biodiversity: The Dasgupta Review, 2021. 

20 Artikel 2, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1380/2013. 

21 Speciaal verslag nr. 26/2020, paragraaf V. 

22 Assessment of the existing EU policy tools in the field of Sustainable Development Goal 
(SDG) 14 and other ocean-related Agenda 2030 targets, Europese Commissie, 2021; 
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4.26. Eind 2020 had de Commissie 20,1 miljoen EUR aan vastleggingen uit het
EFMZV geboekt voor de financiering van 1 364 concrete acties voor maatregelen om 
de impact van de visserij op het mariene milieu te beperken en de visserij aan te 
passen aan de bescherming van soorten23.  

4.27. De Commissie beschouwt teruggooi als een factor achter het gebrek aan
ecologische duurzaamheid in het GVB24. In 2011 schatte DG MARE dat jaarlijks 
ongeveer 23 % van de totale vangsten in EU-wateren werd teruggegooid. Om een 
einde te maken aan deze praktijk en vissers aan te moedigen selectiever te vissen om 
ongewenste vangsten te voorkomen, verbiedt het huidige GVB teruggooi (behoudens 
enkele afwijkingen). De bepaling op grond waarvan teruggooi verboden is, de 
aanlandingsverplichting25, werd in 2015 ingevoerd. Deze is sinds 2019 volledig van 
kracht. De EFMZV-financiering kan bijdragen tot de uitvoering van de 
aanlandingsverplichting, bijvoorbeeld door vissers te helpen selectiever vistuig te 
kopen. 

4.28. Een specifieke doelstelling van de EFMZV-verordening26 is de beperking van
de impact van de visserij op het mariene milieu, met inbegrip van, voor zover mogelijk, 
het voorkomen en beperken van ongewenste bijvangsten. In de meest recente 
publicaties wordt geconcludeerd dat teruggooi van ongewenste vangsten nog steeds 
plaatsvindt27. Uit verslagen van het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)28 is 
gebleken dat de aanlandingsverplichting in bepaalde vlootsegmenten in de Noordzee 
en de noordwestelijke wateren op grote schaal wordt geschonden. Zowel de EFMZV-
programmaverklaring als het jaarlijks EFMZV-uitvoeringsverslag29 bevat een indicator 
betreffende de omvang van teruggooi. De Commissie presenteert in de 
programmaverklaring echter geen gegevens voor deze indicator. In het jaarlijks 

Bycatch of protected and potentially vulnerable marine vertebrates – review of national 
reports under Council Regulation (EC) No. 812/2004 and other information, ICES, 2019. 

23 EMFF Implementation Report, Europese Commissie, 2021. 

24 SEC(2011) 891 final.  

25 Artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013. 

26 Artikel 6, lid 1, punt a, van Verordening (EU) nr. 508/2014. 

27 SWD(2021) 122 final; Verslag van het EP over het veiligstellen van de doelstellingen van de 
aanlandingsverplichting uit hoofde van artikel 15 van het gemeenschappelijk visserijbeleid; 
studie van het EP, getiteld EU fisheries policy – latest developments and future challenges. 

28 Nalevingsevaluatieverslagen, EFCA, 2019. 

29 EMFF Implementation Report, Europese Commissie, 2021. 
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EFMZV-uitvoeringsverslag vermeldt de Commissie enkele gegevens die zij 
onbetrouwbaar acht. 

4.29. De EU heeft zich er op internationaal niveau toe verbonden beschermde 
mariene gebieden te gebruiken om het mariene leven in stand te houden. Dit kan 
inhouden dat verschillende maatregelen worden genomen, waaronder 
visserijbeperkingen. In 2018 meldde het EEA dat de EU de Aichi-
biodiversiteitsdoelstelling om uiterlijk in 2020 ten minste 10 % van haar wateren als 
beschermd marien gebied aan te wijzen, had gehaald30. De betreffende indicator in de 
EFMZV-programmaverklaring van de Commissie bevestigt dit. In ons speciaal verslag 
over de bescherming van het mariene milieu concludeerden we dat beschermde 
mariene gebieden weinig bescherming boden voor de mariene biodiversiteit31. 

Bevordering van de uitvoering van het GVB  

4.30. Figuur 4.7 biedt een overzicht van de indicatoren van de 
programmaverklaring die verband houden met deze doelstelling. 

                                                      
30 “EU reaches the Aichi target of protecting ten percent of Europe’s seas”, , EEA, 2018. 

31 Speciaal verslag nr. 26/2020, de paragrafen 31-39. 
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Figuur 4.7 – Overzicht van de indicatoren die verband houden met de 
bevordering van de uitvoering van het GVB  

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022. 
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De instandhoudingsdoelstelling van het GVB zal waarschijnlijk niet 
worden gehaald 

4.31. Krachtens artikel 3 VWEU is de EU exclusief bevoegd voor de instandhouding 
van de biologische rijkdommen van de zee. In 2011 meldde de Commissie32 dat 78,5 % 
van de communautaire bestanden waarvoor wetenschappelijke gegevens beschikbaar 
waren, niet duurzaam werd bevist. Het duurzaam maken van de visserij, met inbegrip 
van het herstel en de instandhouding van visbestanden, is de hoofddoelstelling van het 
GVB. Eind 2020 hadden de lidstaten bijna 6 180 concrete acties geselecteerd met een 
totale EFMZV-financiering van 695 miljoen EUR en hadden ze daarvoor 
374 miljoen EUR uitgegeven33. 

4.32. Met het oog op de 
instandhoudingsdoelstelling brengt de 
Commissie verslag uit over de 
vooruitgang bij het bereiken van de 
maximale duurzame opbrengst (MDO) 
die wordt geproduceerd op of onder het 
duurzame exploitatieniveau (FMDO). 
Deze op wetenschappelijk advies 
gebaseerde veilige visserijniveaus 
moesten waar mogelijk in 2015 worden 
bereikt, en uiterlijk in 2020 voor alle 
visbestanden34. De indicator die de Commissie in de EFMZV-programmaverklaring 
gebruikt, is het “aandeel of aantal bestanden dat op MDO-niveau wordt bevist”; deze 
wordt afzonderlijk gerapporteerd voor het noordoostelijke deel van de Atlantische 
Oceaan (ICES), de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Het uitgangscijfer van 59 %, dat 
de Commissie ten onrechte voor alle zeeën heeft gebruikt, geldt in feite alleen voor 
het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan. 

4.33. In de EFMZV-programmaverklaring voor de ontwerpbegroting van 2022 
worden de werkelijke kwantitatieve resultaten inzake het bereiken van de 
instandhoudingsdoelstelling van het GVB niet weergegeven, hoewel deze informatie 
wel beschikbaar is. In het beschrijvende gedeelte verwijst de Commissie naar het hoge 
aandeel van de verwachte aanlandingen die afkomstig zijn van vangstquota die in 
overeenstemming met het FMDO zijn vastgesteld, zonder ook te wijzen op het grote 
                                                      
32 SEC(2011) 891 final, SEC(2011) 1416 final. 

33 EMFF Implementation Report, Europese Commissie, 2021. 

34 Artikel 2, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1380/2013. 

© Getty Images / Monty Rakusen. 

144

https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2011/0891/COM_SEC(2011)0891_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC1416&from=EN
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/system/files/2021-09/emff-implementation-report-2020_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0022:0061:nl:PDF


 

aandeel van de visbestanden die nog niet op een veilig niveau worden bevist. We 
constateerden dat deze nadruk op aanlandingen in plaats van op visbestanden een te 
positieve indruk geeft van de vooruitzichten om de doelstelling van visserij op MDO-
niveaus te bereiken. 

4.34. De Commissie vermeldt in de EFMZV-programmaverklaring ook dat de 
visserijdruk voor het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan op een duurzaam 
niveau is gestabiliseerd, terwijl de visserijdruk in de Middellandse Zee en de Zwarte 
Zee meer dan tweemaal hoger is dan het FMDO-streefdoel. 

4.35. In de EFMZV-programmaverklaring voor de ontwerpbegroting van 2022 
verklaart de Commissie dat zij over het geheel genomen matige vooruitgang heeft 
geboekt bij het bereiken van de instandhoudingsdoelstelling. Uit de meest recente 
officiële beoordelingen blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat de EU deze in 2020 heeft 
gehaald35. Uit recente wetenschappelijke gegevens36 blijkt dat voor het 
noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan het aandeel overbeviste bestanden, 
hoewel het de afgelopen tien jaar aanzienlijk is gedaald, bijna 40 % bedraagt. 
Bovendien werd 83 % van de beoordeelde visbestanden in de Middellandse Zee en de 
Zwarte Zee overbevist (berekening op basis van onvolledige gegevens).  

4.36. Wij onderzochten factoren die tot deze onbevredigende 
instandhoudingsresultaten hebben bijgedragen in ons recente speciaal verslag over de 
bescherming van het mariene milieu37. We constateerden dat EU-maatregelen 
weliswaar hadden geleid tot meetbare vooruitgang in de Atlantische Oceaan, waar het 
visserijbeheer gekoppeld is aan beperkingen van de toegestane vangsten, maar dat de 
Middellandse Zee aanzienlijk overbevist bleef en er geen noemenswaardige tekenen 
van vooruitgang waren.  

4.37. De Commissie is van mening38 dat overcapaciteit van de visserijvloot de 
belangrijkste oorzaak van overbevissing is. Voor te veel vlootsegmenten overschrijdt 
de vangstcapaciteit de vangstmogelijkheden. De doelstelling om de vangstcapaciteit te 
verminderen vormt daarom een ander essentieel onderdeel van het duurzame 
visserijbeheer in de EU. Eind 2020 hadden de lidstaten 24 958 concrete acties 
geselecteerd met een totale EFMZV-financiering van 206 miljoen EUR en hadden ze 

                                                      
35 “Status of marine fish and shellfish stocks in European seas”, EEA, 2021. 

36 Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, WTECV, 2021. 

37 Speciaal verslag nr. 26/2020, paragraaf 84. 

38 SEC(2011) 891 final. 
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199 miljoen EUR uitgegeven aan maatregelen waarmee de aanpassing van de 
visserijvlootcapaciteit aan de vangstmogelijkheden wordt ondersteund39.  

4.38. Uit recente gegevens40 blijkt dat de capaciteit van de EU-vloot langzaam 
afneemt (zie figuur 4.8). De “duurzame exploitatie”-indicator laat echter zien dat de 
vangstcapaciteit voor een significant aantal vlootsegmenten in de meeste lidstaten nog 
steeds niet in evenwicht is met de vangstmogelijkheden (in 2018 gold dit voor 145 van 
de 182 beoordeelde vlootsegmenten)41. 

Figuur 4.8 — Overzicht van de capaciteit van de visserijvloot van de EU 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens uit het EU-vlootregister van de Europese Commissie, december 2020. 

4.39. De capaciteit van een vissersvaartuig wordt gemeten op basis van het volume 
(brutotonnage, BT) en het motorvermogen (kW) daarvan. In ons verslag van 2017 over 

                                                      
39 EMFF Implementation Report, Europese Commissie, 2021. 

40 EU-vlootregister, gegevens van december 2020. 

41 SWD(2021) 122 final, COM(2021) 279 final. 
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EU-visserijcontrole merkten we op dat sommige lidstaten hun vlootcapaciteit niet naar 
behoren op deze twee criteria hebben gecheckt42.  

4.40. In de EFMZV-verordening is bepaald dat EFMZV-steun niet mag leiden tot 
een verhoging van de vangstcapaciteit van de EU-vloot43. De kwestie van schadelijke 
visserijsubsidies wordt aan de orde gesteld in de duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(streefdoel 14.6), waarin wordt opgeroepen om dergelijke praktijken tegen 2020 te 
beëindigen. Dit is het onderwerp van intensieve WTO-onderhandelingen. 

Wetenschappelijk advies en gegevensverzameling zijn belangrijke 
aspecten van het visserijbeheer  

4.41. Bij belangrijke besluiten in het kader van het GVB, bijvoorbeeld over 
vangstquota, moet rekening worden gehouden met wetenschappelijk advies. De 
beschikbaarheid van wetenschappelijke gegevens is dus van essentieel belang. Het 
EFMZV ondersteunt gegevensverzameling en -beheer door de lidstaten. Eind 2020 
hadden zij hiervoor 482 miljoen EUR vastgelegd en 379 miljoen EUR uitgegeven44.  

4.42. In ons speciaal verslag over de bescherming van het mariene milieu45 hebben 
wij opgemerkt dat de ICES in 2017 voor meer dan de helft van de bestanden geen 
wetenschappelijk advies kon verstrekken als gevolg van gegevensbeperkingen. In 2019 
was dit het geval voor 62 % (voor 159 van de 256 bestanden waren er beperkte 
gegevens beschikbaar46). In de Middellandse Zee en de Zwarte Zee werden in 2016 
47 visbestanden beoordeeld, maar in 2018 was slechts voor 21 bestanden informatie 
beschikbaar47.  

Het visserijcontrolesysteem wordt momenteel gemoderniseerd 

4.43. Het succes van het GVB hangt nauw samen met de doeltreffendheid van het 
visserijcontrolesysteem. In 2017 deden we verslag van problemen met het 

                                                      
42 Speciaal verslag nr. 08/2017. 

43 Artikel 5 van Verordening (EU) nr. 508/2014. 

44 EMFF Implementation Report, Europese Commissie, 2021.  

45 Speciaal verslag nr. 26/2020. 

46 Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, WTECV, 2021. 

47 SWD(2020) 112 final. 
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controlesysteem48. In 2018 stelde de Commissie een herziene 
visserijcontroleverordening voor49. Het wetgevingsvoorstel is niet door de 
medewetgevers goedgekeurd en het controlesysteem blijft tekortkomingen 
vertonen50.  

4.44. Het EFMZV voorziet in financiering ter verbetering van de doeltreffendheid 
van de nationale controlesystemen, die nodig zijn voor de handhaving van de regels. 
De EFMZV-maatregelen die aan dit proces bijdragen, zijn tot dusver de meest 
omvangrijke qua vastgelegde middelen (440 miljoen EUR tot 202051); er zijn echter 
geen indicatoren die informatie verschaffen over de bijdrage van het EFMZV aan de 
verwezenlijking van de doelstelling van een doeltreffend controlesysteem. 

  

                                                      
48 Speciaal verslag nr. 08/2017. 

49 COM(2018) 368 final. 

50 Verslag inzake de toepassing van de verordening inzake de controleregeling, Europese 
Commissie, 2021. 

51 EMFF Implementation Report, Europese Commissie, 2021. 
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Conclusies 
4.45. Met het GVB zouden uitdagingen moeten worden aangepakt zoals niet-
duurzame visserij, de achteruitgang van het mariene milieu en de transformatie van de 
visserij- en de aquacultuursector in de EU. Met het EFMZV zouden deze GVB-
doelstellingen moeten worden ondersteund. De door de Commissie opgestelde of 
verkregen informatie over prestaties moet de resultaten weergeven die met de 
EFMZV-interventie zijn bereikt, de aandacht vestigen op onbevredigende vooruitgang 
en de aanleiding vormen voor corrigerende maatregelen.  

4.46. We constateerden dat de informatie van de Commissie over prestaties 
grotendeels gericht is op de financiële bijdrage van het fonds aan de GVB-
doelstellingen, en niet op resultaten.  

4.47. De programmaverklaring en het AMPR omvatten voornamelijk algemene 
indicatoren op macroniveau. Deze zijn nuttig om een algemeen beeld te geven van de 
toestand in de visserij- en de aquacultuursector. Er is echter geen duidelijk verband 
tussen de EFMZV-bijdrage en de vermelde verwezenlijkingen (zie paragraaf 4.16). Dit 
verband is noodzakelijk om de doeltreffendheid van het EFMZV bij het verwezenlijken 
van de GVB-doelstellingen te beoordelen en begrotingsaanvragen te rechtvaardigen. 
Specifieke EFMZV-indicatoren en -gegevens, die zijn ontworpen buiten het kader van 
de programmaverklaring en het AMPR en worden samengevat in het jaarlijks EFMZV-
uitvoeringsverslag, maken een vollediger overzicht van de uitvoering van het EFMZV 
mogelijk, maar ook zij zijn meer gericht op de uitgaven dan op resultaten (zie 
paragraaf 4.17). 

4.48. We constateerden dat de Commissie in de EFMZV-programmaverklaring en 
het AMPR weinig informatie over prestaties verstrekt met betrekking tot de EFMZV-
resultaten wat betreft de ondersteuning van de milieudoelstellingen van het GVB. De 
GVB-doelstelling om in 2020 de gewenste staat van instandhouding voor alle 
visbestanden te hebben bereikt, is waarschijnlijk niet gehaald. De belangrijkste 
indicator voor het monitoren van de vooruitgang op dit gebied (bevissing op MDO-
niveau) bevat onvoldoende informatie om aan te geven hoeveel vooruitgang er is 
geboekt (zie de paragrafen 4.32-4.36). We merkten ook op dat de negatieve gevolgen 
van visserijactiviteiten voor het mariene ecosysteem blijven bestaan, dat de 
schadelijke praktijk van teruggooi van ongewenste vangsten nog steeds plaatsvindt en 
dat de meeteenheden om informatie te verstrekken over de doeltreffendheid van de 
bescherming van de mariene gebieden aanzienlijke tekortkomingen vertonen (zie de 
paragrafen 4.25-4.29). 
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4.49. De beschikbare informatie wijst erop dat de EU-visserijvloot over het 
algemeen winstgevend is en dat duurzame visserij de vissers ten goede komt. Bij het 
stimuleren van de aquacultuurproductie in de EU is minder vooruitgang geboekt, 
aangezien deze onlangs is gestagneerd (zie de paragrafen 4.20-4.24). 

4.50. Het EFMZV financiert gegevensverzameling en -beheer met het oog op de 
verstrekking van de nodige wetenschappelijke adviezen. Vanwege 
gegevensbeperkingen is er echter geen wetenschappelijk advies beschikbaar voor veel 
visbestanden, met name in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee (zie de 
paragrafen 4.41 en 4.42). 

4.51. Tot slot is het visserijcontrolesysteem van cruciaal belang voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van het GVB. De Commissie heeft corrigerende 
maatregelen genomen, die zouden kunnen leiden tot verbeteringen in nationale 
controlesystemen, maar er blijven problemen bestaan (zie paragraaf 4.43). 
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Bijlagen 

Bijlage 4.1 — De doelstellingen van het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij 

Specifieke doelstellingen 

Doelstelling Volledige naam Korte naam 
(en afkorting) 

Vertegenwoordigd 
in onze steekproef 

Specifieke 
doelstelling 1 

Bevordering van een 
concurrerende, ecologisch 
duurzame, economisch 
levensvatbare en 
maatschappelijk 
verantwoorde visserij en 
aquacultuur 

Bevordering 
van visserij en 
aquacultuur 
(SD1) 

Ja 

Specifieke 
doelstelling 2 

Bevordering van de 
ontwikkeling en de 
uitvoering van het GMB van 
de Unie op een manier die 
complementair is aan het 
cohesiebeleid en aan het 
GVB 

Bevordering 
van het GMB 
(SD2) 

Nee 

Specifieke 
doelstelling 3 

Bevordering van een 
evenwichtige en inclusieve 
territoriale ontwikkeling van 
de visserij- en de 
aquacultuurgebieden 

Bevordering 
van territoriale 
ontwikkeling 
(SD3) 

Nee 

Specifieke 
doelstelling 4 

Bevordering van de 
uitvoering van het GVB 

Stimulering 
van het GVB 
(SD4) 

Ja 

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022. 
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Hoofdstuk 5 

Veiligheid en burgerschap 
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Inhoud 

Paragraaf 

Inleiding 5.1.-5.9. 
Korte beschrijving van “Veiligheid en burgerschap” 5.1.-5.2. 

Reikwijdte en aanpak 5.3.-5.5. 

Het doel en beoogd functioneren van het ISF — Grenzen en 
visa 5.6.-5.9. 

Beoordeling van de prestaties van  
het ISF — Grenzen en visa 5.10.-5.31. 
Algemene opmerkingen 5.10.-5.17. 
Er zijn duidelijke verschillen in de uitvoering van nationale 
programma’s 5.11. 

Er zijn enkele lacunes in de informatie over de prestaties van het ISF — 
Grenzen en visa 5.12.-5.14. 

De in het AMPR gepubliceerde prestatie-indicatoren geven een 
optimistisch beeld van de prestaties van het ISF — Grenzen en visa 5.15.-5.16. 

De indicator voor de algemene doelstelling van het ISF — Grenzen en 
visa ligt op schema, maar wordt beïnvloed door verschillende externe 
factoren 5.17. 

Ondersteuning van een gemeenschappelijk visumbeleid 5.18.-5.21. 
Het ISF — Grenzen en visa heeft bijgedragen tot een efficiënte 
visumverwerking, maar schiet tekort bij het aanmoedigen van een 
consistente toepassing van het acquis door middel van opleiding 5.20.-5.21. 

Ondersteuning van geïntegreerd grensbeheer 5.22.-5.31. 
Het ISF — Grenzen en visa presteert beter bij het upgraden van IT-
systemen en -apparatuur dan bij het opleiden van grenswachters in het 
gebruik hiervan 5.23.-5.26. 

Het ISF — Grenzen en visa heeft de ontwikkeling van de noodzakelijke 
systemen voor geïntegreerd grensbeheer mogelijk gemaakt 5.27.-5.30. 

De bijdrage van het ISF — Grenzen en visa aan doeltreffend 
grensbeheer is afhankelijk van de invoering door de lidstaten van 
betrouwbare, relevante en actuele informatie in IT-systemen 5.31. 

Conclusies 5.32.-5.36. 
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Bijlagen 
Bijlage 5.1 — Doelstellingen van het Fonds voor interne 
veiligheid — Grenzen en visa 
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Inleiding 

Korte beschrijving van “Veiligheid en burgerschap” 

5.1. Rubriek 3 van het MFK betreft uitgaven die verband houden met 
beleidsterreinen die als doel hebben het concept EU-burgerschap te versterken door 
een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht zonder binnengrenzen tot stand te 
brengen. Dit betreft financiering voor: 

o asiel en migratie; 

o interne veiligheid, met inbegrip van geharmoniseerd grensbeheer, ontwikkeling 
van een gemeenschappelijk visumbeleid, samenwerking tussen 
rechtshandhavingsinstanties en versterking van de capaciteit om 
veiligheidsgerelateerde risico’s en crises te beheren; 

o migratie en veiligheid en justitiële samenwerking; 

o volksgezondheid, diergezondheid en gezondheid van planten; 

o de culturele en audiovisuele sector, en 

o justitie, consumentenrechten, gelijkheid en burgerschap. 

5.2. De totale geplande uitgaven in het kader van deze rubriek voor het 
MKF 2014-2020 bedroegen 22,4 miljard EUR, waarvan 17,5 miljard EUR tegen 
eind 2020 was uitbetaald (zie figuur 5.1). Het belangrijkste uitgaventerrein heeft 
betrekking op twee onderling verbonden beleidsterreinen, namelijk migratie en 
veiligheid. 
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Figuur 5.1 — Veiligheid en burgerschap: in 2014-2020 verrichte 
betalingen voor vastleggingen van de periode 

Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie. 

Reikwijdte en aanpak 

5.3. Van de elf programma’s in het kader van “Veiligheid en burgerschap”
selecteerden we het ISF — Grenzen en visa (Internal Security Fund — Borders and Visa, 
hierna het “ISF-BV”), dat goed is voor 8,1 % van de totale betalingen die tot eind 2020 
voor deze MFK-rubriek werden verricht. Ons doel was vast te stellen hoeveel relevante 
informatie over prestaties beschikbaar was en op basis daarvan te beoordelen hoe 
goed de uitgavenprogramma’s van de EU hadden gepresteerd. Dit hangt samen met 
onze dekking, in het Verslag betreffende de prestaties van de EU-begroting van 2019, 
van het Fonds voor asiel en migratie (Asylum and Migration Fund, AMIF), dat 
eind 2019 goed was voor 23,9 % van de totale betalingen. 

Andere programma's 
8,3 (47,7 %)

Fonds voor interne veiligheid — Politie 
(ISF-Politie) 
0,7 (4,0 %)

Creatief Europa 
1,2 (6,9 %)

Levensmiddelen en diervoeders 
1,4 (8,0 %)

Fonds voor interne veiligheid — Grenzen 
en visa (ISF-BV) 
1,4 (8,1 %)

Fonds voor asiel, migratie en integratie 
(AMIF) 
4,4 (25,3 %)







Veiligheid en burgerschap 
17,5 
2,3 %

(in miljard EUR)

766,9
miljard

EUR

i) als aandeel van alle MFK-rubrieken ii) uitgesplitst per individueel programma

156

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2019/annualreport-Performance-2019_NL.pdf


 

5.4. We stelden dit hoofdstuk op aan de hand van de informatie over de prestaties 
van de Commissie, die bestond uit het jaarlijks beheers- en prestatieverslag 2020 
(Annual Management and Performance Report, AMPR), de programmaverklaringen 
voor de ontwerpbegroting 2022, belangrijke evaluaties en andere verslagen zoals 
weergegeven in figuur 5.2. Wij gingen na hoe plausibel deze informatie was en zetten 
de informatie af tegen onze eigen bevindingen, maar de betrouwbaarheid ervan 
controleerden we niet. Ook hebben wij gebruikgemaakt van onze eigen recente 
controle- en analyseresultaten. In het aanhangsel wordt de methode die is gebruikt 
om dit hoofdstuk voor te bereiden nader beschreven. 

Figuur 5.2 – Tijdschema voor de belangrijkste evaluaties en andere 
verslagen, en bestreken perioden 

 
* SIS: Schengeninformatiesysteem, VIS: Visuminformatiesysteem, FRA: Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten, Eurosur: Europees grensbewakingssysteem. 

Bron: ERK. 

MFK 
2021-2027

MFK 
2014-2020

MFK 
2007-2013

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

Bestreken periode Publicatie

Tussentijdse evaluatie van 
het ISF 2014-2017

Effectbeoordeling van de regelgeving voor het IBMF —
Grenzen en visa, IBMF-CCE ("customs control equipment", 
douanecontroleapparatuur)

Evaluatie achteraf van het Buitengrenzenfonds (EBF) 2007-2013

Evaluatie achteraf van het 
ISF 2014-2020

Evaluatie van Eurosur*

Verslag over de werking van het 
Schengenevaluatie- en -

toezichtmechanisme

Evaluatie van het Schengeninformatiesysteem 
(SIS II) 

Verslag over het gebuik van SIS*

Effectbeoordeling voor de upgrade 
van VISA

Geschiktheidscontrole van VIS*

FRA* inzake Eurosur* & 
grondrechten
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5.5. De wetgeving tot vaststelling van elk uitgavenprogramma van de EU bevat een 
aantal doelstellingen, die hetzij als algemeen (meestal ruimer en strategischer), hetzij 
als specifiek (meestal enger en operationeler) zijn geclassificeerd. Dit hoofdstuk heeft 
betrekking op de algemene doelstelling en de twee specifieke doelstellingen met 
betrekking tot het ISF-BV. In de ISF-BV-wetgeving worden ook de operationele 
doelstellingen van de financiering uiteengezet (zie bijlage 5.1)1. 

Het doel en beoogd functioneren van het ISF — Grenzen en visa 

5.6. Uit het ISF-BV wordt (voor 2,4 miljard EUR2 aan vastleggingen voor de 
periode 2014-2020) steun verleend voor geharmoniseerde grensbeheermaatregelen 
die een uniform en hoog niveau van grenstoezicht mogelijk maken, en voor de 
ontwikkeling van een gemeenschappelijk visumbeleid3, in overeenstemming met het 
belang dat de Unie hecht aan fundamentele vrijheden en mensenrechten. In figuur 5.3 
wordt de achtergrond van het ISF-BV geschetst en wordt een conceptueel overzicht 
gegeven van de behoeften waarin het voorziet, de doelstellingen ervan en de 
verwachte outputs en resultaten. 

                                                      
1 Artikel 3 van Verordening (EU) nr. 515/2014 tot vaststelling van het instrument voor 

financiële steun voor de buitengrenzen en visa. 

2 Uitsluitend in gedeeld beheer, exclusief noodhulp (414 miljoen EUR) en acties van de Unie. 

3 Artikel 3 van Verordening (EU) nr. 515/2014. 
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Figuur 5.3 — Overzicht van het ISF-BV 

 
Bron: ERK, op basis van Verordening (EU) nr. 515/2014. 

Behoeften
• Totstandbrengen van een 

ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht zonder 
binnengrenzen

• Vrij verkeer binnen het 
grondgebied van de Unie 
voor EU-burgers en legitieme 
reizigers (die korte reizen 
maken) 

• Uniforme 
buitengrenscontrole van 
hoog niveau

Verwachte resultaten
Impact
• Vlot verloop van 

grensoverschrijdingen
• Vrij verkeer in de Unie voor 

EU-burgers en legitieme 
bezoekers

• Grotere capaciteit om het 
hoofd te bieden aan de druk 
aan de buitengrenzen

• Afgenomen illegale 
immigratie

• Steun aan migranten in 
overeenstemming met de 
verplichtingen op het gebied 
van de mensenrechten

Resultaten
• Correcte, uniforme en 

efficiënte grenscontroles
• Uniforme behandeling van 

legitieme bezoekers (kort 
verblijf) uit derde landen

• Verbeterde communicatie en 
consulaire samenwerking
tussen landen

• Renovatie en modernisering
van consulaire gebouwen en 
grensbeheerpostenProcessen

Beheersvorm
81 % in gedeeld beheer met 
lidstaten en met Schengen 
geassocieerde landen

Actoren
Commissie, Frontex, eu-LISA, 
autoriteiten van de lidstaten en 
geassocieerde landen, met 
inbegrip van consulair personeel, 
grenswachters en 
douanebeambten

Activiteiten
Opleiding, aanschaf van nieuwe, 
geactualiseerde en vervangende 
uitrusting, renovatie van 
gebouwen, investeringen in het 
updaten, uitbreiden en 
onderhouden van IT-
systemen/interoperabiliteit

Context en externe factoren
EU-context
• VWEU inzake vrijheid, 

veiligheid en recht
• EU-strategie voor de 

veiligheidsunie
• Schengenacquis en -

grenscode
LS-context
• Uiteenlopende capaciteit

voor de behandeling van 
visa, veiligheidsdreigingen en 
de toepassing van hoge 
gemeenschappelijke normen 
voor grenscontrole 

• Tijdelijke grenssluitingen
Externe factoren
• Migratiedruk, geopolitieke 

situatie
• Instrument ISF-Politie
• Veiligheidsdreigingen van 

EU- en niet-EU-onderdanen
• COVID-19

Input

• 2014-2020: 2,4 miljard EUR*
• Betaald: 50 %

• Personeel van de 
Commissie, Frontex, eu-LISA, 
consulaire diensten en 
grensbeheerdiensten van de 
deelnemende landen

• IT-systemen voor 
grensbeheer

* met uitzondering van acties 
van de Unie

Doelstellingen

• AD1: Bijdragen aan een 
hoog niveau van veiligheid
in de Unie

ISF-Grenzen:

• SD1: gemeenschappelijk 
visumbeleid

• SD2: geïntegreerd 
grensbeheer

(Zie ook bijlage 5.1)

Verwachte output
• Opleidingen op het gebied 

van visa, Schengen- en 
grenscode-acquis

• Infrastructuur, gebouwen, 
aankoop van uitrusting voor 
consulaire gebouwen en 
grensbeheerposten

• Interoperabele IT-systemen
voor geïntegreerd 
grensbeheer met 
betrouwbare, relevante en 
tijdige gegevens 

• Uitrusting en controlecentra
voor grensbewaking, ook 
voor gezamenlijke Eurosur-
& Frontex-operaties
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5.7. De meeste ISF-BV-financiering (81 %) wordt beheerd via de nationale 
programma’s van de deelnemende EU-lidstaten (alle lidstaten behalve Ierland) en de 
vier geassocieerde Schengenlanden (IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en 
Noorwegen), samen met het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken 
(DG HOME) van de Commissie. Laatstgenoemde beheert ook direct of indirect de 
resterende EU-acties en noodhulp. Figuur 5.4 geeft een overzicht van de werkelijke 
uitgaven die door landen zijn gerapporteerd in het kader van hun nationale 
programma’s voor de periode 2014-2020. 

Figuur 5.4 — Overzicht van uitgaven in het kader van nationale 
programma’s 

 
Bron: ERK, op basis van de jaarlijkse uitvoeringsverslagen 2020 van de lidstaten. 

SD1 — Operationele steun voor een gemeenschappelijk visumbeleid: verbetering van de 
capaciteit van lidstaten voor de toepassing van een gemeenschappelijk visumbeleid om het 
legitiem reizen (Schengenvisa) te vergemakkelijken, gelijke behandeling van onderdanen van 

         

2,5 %

SD1 — ND1 —Nationale capaciteit: ontwikkeling van nationale componenten van VIS en 
andere IT-instrumenten voor de afgifte van visa, renovatie van visumafdelingen, opening van 
nieuwe visumafdelingen in derde landen 

4,6 %

SD1 — ND2 — Acquis  van de Unie: opleiding op het gebied van het gemeenschappelijk 
visumbeleid, uitvoering van specifieke aanbevelingen van het Schengenevaluatiemechanisme

0,2 %

SD1 — ND3 — Vergroting van consulaire samenwerking: opzet van gemeenschappelijke 
visumaanvraagcentra, vertegenwoordigingsregelingen, ontwikkeling en modernisering van 
consulaten, uitrusting en ondersteuning van gespecialiseerde posten in derde landen, zoals 
immigratieverbindingsfunctionarissen 

0,7 %

SA1 — Consulaire samenwerking: in het kader van specifieke acties 0,3 %
SD2 — ND1 — Eurosur: invoering van Eurosur-componenten van de lidstaten (met inbegrip 
van gebouwen, uitrusting en ICT voor nationale coördinatiecentra, ontwikkeling van de 
nationale situatie, uitwisseling van informatie), investeringen in grensbewakingsuitrusting en -
systemen, met inbegrip van uitrusting die met Frontex moet worden gedeeld voor 
gezamenlijke grensoperaties

8 %

SD2 —ND2 — Informatie-uitwisseling: communicatiesystemen, opleidingen, vergaderingen 
en seminars met deskundigen en verschillende agentschappen ter verbetering van de 
samenwerking

2 %

SD2 —ND3 — Gemeenschappelijke Unienormen: opzet van veilige, interoperabele IT-
systemen voor grensbeheer zoals SIS, VIS, Etias en Eurosur, ontwikkeling en upgrade van 
infrastructuur voor grenstoezicht (zoals e-gates)  

2 %

SD2 — ND4 — Acquis  van de Unie: opleiding inzake grenzen (Schengengrenscode), 
uitvoering van specifieke aanbevelingen van het Schengenevaluatiemechanisme

1 %

SD2 — ND5 — Toekomstige uitdagingen: door het agentschap aangestuurde 
grensanalyseactiviteiten

1 %

SD2 — ND6 — Nationale capaciteit: investeringen voor de ontwikkeling en het onderhoud 
van infrastructuur bij grensdoorlaatposten

30 %

SD2 — SA2 — Frontex-uitrusting: specifieke acties van de lidstaten voor de aankoop van 
uitrusting die aan Frontex ter beschikking wordt gesteld voor gezamenlijke operaties

11 %

SD2 — Technische bijstand inzake grenzen: het bieden van technische bijstand aan lidstaten
2 %

SD2 — Operationele steun inzake grenzen: onderhoudskosten voor vaste en mobiele 
grensbewakingsuitrusting

25 %

STS — Bijzondere doorreisregeling: bijzondere doorreisregeling tussen Litouwen en Rusland
10 %

8 % 82 % 10 %

Nationale doelstellingen voor ISF-Grenzen

Door de lidstaten gedeclareerde uitgaven voor nationale programma’s (2014-2020): 1 320 miljoen EUR

% van betalingen per type uitgaven

SD1
Ondersteuning van 

een gemeen-
schappelijk 
visumbeleid

SD2
Onder-steuning 

van geïntegreerd 
grensbeheer

STS
Bijzondere 

doorreis-regeling 
(Special Transit 

Scheme)
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5.8. Voor beleidsuitvoering en ISF-BV-uitgaven is nauwe coördinatie en 
samenwerking vereist tussen de Commissie, EU-agentschappen (met name Frontex) en 
de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor douanediensten (bij het 
uitvoeren van grensgerelateerde taken), visa en immigratie- en grensbeheer. Met 
name Frontex moet worden geraadpleegd over nationale programma’s, uitgaven in 
verband met geïntegreerd grensbeheer en de aankoop van voertuigen en uitrusting 
voor gezamenlijke operaties4. 

5.9. Grenscontroles en de uitvoering van ISF-activiteiten kunnen gevolgen 
ondervinden van gebeurtenissen die buiten de controle van nationale overheden 
vallen, zoals de gevolgen van de COVID-19-pandemie op het gebied van gezondheid, 
veiligheidsproblemen in verband met terroristische dreigingen en onvoorziene 
bewegingen van migranten van buiten de EU. 

  

                                                      
4 Artikel 9, lid 2, punt f) en bijlage II, paragraaf 2, van Verordening (EU) nr. 514/2014. 
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Beoordeling van de prestaties van  
het ISF — Grenzen en visa 

Algemene opmerkingen 

5.10. In figuur 5.5 is ons overzicht opgenomen van alle indicatoren in de ISF-BV-
programmaoverzicht, figuur 5.6 toont de indicator voor de algemene doelstelling van 
het ISF-BV en de figuren 5.8 en 5.9 bevatten onze specifieke overzichten van 
indicatoren voor de twee specifieke doelstellingen van het ISF-BV. In ons Verslag 
betreffende de prestaties van de EU-begroting van 20195 bespraken we enkele 
algemene voorbehouden die van toepassing zijn bij de interpretatie van deze 
indicatoren. Onze beoordeling of een bepaalde indicator “op schema” ligt, houdt met 
name verband met de waarschijnlijkheid dat het streefdoel ervan zal worden gehaald. 
In deze beoordeling wordt geen rekening gehouden met de vraag of en hoe nauw een 
bepaalde indicator verband houdt met de acties en doelstellingen van het ISF-BV, en 
ook niet met de vraag of het doel dat voor de indicator is gesteld, voldoende ambitieus 
is. Daarom is dit slechts een eerste stap in de analyse van programmaprestaties. We 
hebben ook niet gecontroleerd hoe betrouwbaar de onderliggende gegevens zijn 
(maar dit werd wel besproken in het Verslag betreffende de prestaties van 20196). 

Figuur 5.5 — Overzicht van alle indicatoren die zijn opgenomen in het 
ISF-BV-programmaoverzicht 

 
Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022. 

                                                      
5 Verslag betreffende de prestaties van de EU-begroting van 2019, paragraaf 1.24. 

6 Ibid., paragrafen 1.13-1.23. 

Doelstelling (*) Totaal
Alle Alle Alle

AD.01 1 1 1
SD.01 5 3 1 2 2 2
SD.02 6 4 2 1 1 1 1 1 1

Totaal 12 7 3 3 1 3 2 1 2 1 1

Output Resultaat Impact

Onduidelijk: geen, oude of niet afdoende gegevens.Ja Nee

Ligt de indicator op schema om zijn streefdoel te halen (rekening houdend met eventuele mijlpalen en de 
vooruitgang tot nu toe)?

LEGENDA
(*) Zie bijlage 5.1 voor de volledige l i jst van doelstell ingen
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Er zijn duidelijke verschillen in de uitvoering van nationale programma’s 

5.11. De in het AMPR en de programmaverklaringen gepubliceerde financiële 
informatie consolideert zeer uiteenlopende toewijzings- en absorptiepercentages met 
betrekking tot de nationale programma’s van de lidstaten: 

o Op basis van de in de verordening vastgelegde toewijzingscriteria wordt 43 % 
(1 miljard EUR) van de financiering onder gedeeld beheer van het instrument 
(2,4 miljard EUR) toegewezen aan vier lidstaten (Griekenland, Italië, Spanje, 
Litouwen). 

o Tot eind 2020 was slechts 55 % van de toewijzingen aan nationale programma’s 
uitbetaald7. De uitgaven per land liepen uiteen van 18 % tot 79 % van hun 
toewijzingen. De lidstaten hebben de volgende kwesties gemeld die de opname 
van middelen vertragen8: 

o vertragingen bij aanbestedingen als gevolg van factoren zoals het beperkte 
aantal aanvragers, complexe aanbestedingsspecificaties en minimale 
technische normen, waardoor bijvoorbeeld nieuwe technische specificaties 
nodig zijn en aanbestedingen moeten worden geannuleerd; 

o rigiditeit van de wetgeving, waardoor het moeilijk werd om nationale 
toewijzingen te heroriënteren om de financiering voor projecten inzake IT-
systemen te verhogen, wat resulteerde in een lagere absorptiegraad van de 
financiering; 

o nalatigheid van sommige lidstaten met betrekking tot de coördinatie voor 
het opzetten van consulaten in niet-EU-landen (bijv. het opzetten van een 
gemeenschappelijk Schengenkantoor in een derde land); 

o andere factoren waarop de uitvoerende autoriteiten geen invloed hebben, 
waaronder COVID-19, de onderlinge afhankelijkheid van andere projecten 
die achterlopen op schema, een toename van het aantal beroepsprocedures 
op het gebied van overheidsopdrachten, en politieke en administratieve 
belemmeringen in derde landen. 

                                                      
7 Programmaoverzichten voor de ontwerpbegroting voor 2022, blz. 1006. 

8 Jaarlijkse uitvoeringsverslagen 2020 van de lidstaten. 
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Er zijn enkele lacunes in de informatie over de prestaties van het ISF — 
Grenzen en visa 

5.12. Acties op EU-niveau (“acties van de Unie”) en noodhulp, die goed zijn voor 
19 % van de toewijzingen van het ISF-BV, vallen niet onder het prestatiekader. 
Aangezien er geen wettelijke verplichting bestaat, heeft de Commissie voor deze acties 
nog geen kader voor de monitoring van prestaties ontwikkeld. Daarom is de 
geaggregeerde informatie over de prestaties voor een totaalbedrag van 
553 miljoen EUR beperkt. 

5.13. Het AMPR en de programmaverklaringen bevatten maar weinig informatie 
over de spaarzaamheid en doelmatigheid bij de uitvoering van het fonds of over de 
kosteneffectiviteit van ISF-BV-acties. 

5.14. Zeven van de twaalf (meer dan de helft) van de in het AMPR en de 
programmaverklaringen gepubliceerde ISF-BV-indicatoren zijn outputindicatoren en 
vormen dus een maatstaf voor de operationele uitvoering van het programma, die 
nauw samenhangt met het uitgavenpercentage van de begroting. Afgezien van de 
informatie in de tussentijdse evaluatie van het ISF van 2018 (zie figuur 5.2), die werd 
verricht op een moment dat de uitvoering traag verliep, is er geen verslag uitgebracht 
over de verwezenlijking van operationele doelstellingen (zie bijlage 5.1). Er verstrijkt 
onvermijdelijk tijd tussen uitgaven aan een meerjarenprogramma en het moment 
waarop resultaten worden waargenomen. Eind 2020 was 45 % van de ISF-BV-
toewijzing nog niet door de lidstaten betaald, wat betekent dat veel resultaten 
waarschijnlijk na 2020 zouden worden gerealiseerd. De lidstaten zullen tegen eind 
2023 een evaluatie achteraf bij de Commissie indienen. 

De in het AMPR gepubliceerde prestatie-indicatoren geven een 
optimistisch beeld van de prestaties van het ISF — Grenzen en visa 

5.15. De kernprestatie-indicatoren die voor publicatie in het AMPR 2020 zijn 
gekozen, tonen aan dat het ISF-BV aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt in de 
richting van zijn streefdoelen, met een verwezenlijking van meer dan 100 % (zie 
paragraaf 5.16 over de wijze waarop uitzonderlijke outputs van een beperkt aantal 
landen de algemene prestaties van SD2.2 en SD1.4 kunnen veranderen). Deze geven, 
samen met de beschrijving van de door het ISF-BV gefinancierde activiteiten, een 
optimistisch beeld van de vooruitgang. De minder hoopgevende indicatoren inzake 
opleiding van grenswachters en capaciteitsopbouw voor consulaten van de lidstaten 
worden niet vermeld. 
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5.16. Aangezien de gepubliceerde prestatie-indicatoren de door de lidstaten 
gerapporteerde resultaten aggregeren, leiden de uitzonderlijke prestaties van een 
beperkt aantal landen tot een positief totaalbeeld: 

o De gemelde ontwikkeling van 2 680 consulaten in het kader van SD1.4 (streefdoel 
voor 2020: 923) is grotendeels toe te schrijven aan vier landen die elk over meer 
dan 500 consulaten verslag uitbrengen (Duitsland, Spanje, Griekenland en Italië). 
Zonder deze landen daalt het algemene streefdoel tot 641 en neemt de 
vooruitgang tot nu toe van 290 % af tot 85 %. 

o Frankrijk heeft in het kader van SD2.2 uitzonderlijke resultaten gerapporteerd 
met betrekking tot de verbetering of ontwikkeling van de infrastructuur voor 
grenstoezicht (14 735 posten tegenover een streefdoel van 4 000), wat in hoge 
mate heeft bijgedragen tot de overprestatie van 33 516 verbeterde of 
ontwikkelde posten in vergelijking met het algemene streefdoel van 19 902. Als 
Frankrijk buiten beschouwing wordt gelaten, zou de algehele verwezenlijking 
18 781 posten bedragen tegenover een streefdoel van 15 902. 

o Indien de drie landen (Frankrijk, Slovenië en Noorwegen) die melding hebben 
gemaakt van de uitzonderlijke ontwikkeling van consulaire 
samenwerkingsactiviteiten in het kader van SD1.1, buiten beschouwing worden 
gelaten, daalt de vooruitgang tot dusver van 294 % (430; streefdoel: 146) tot 
121 %. 

o Van de 759 gerapporteerde gespecialiseerde posten voor consulaire 
medewerkers in derde landen in het kader van SD1.3 (streefdoel: 395) hadden er 
679 betrekking op alleen al vier landen (Oostenrijk, Duitsland, Griekenland en 
Nederland). Zonder deze vier landen daalt de vooruitgang tot nu toe van 192 % 
naar 28 %. 
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De indicator voor de algemene doelstelling van het ISF — Grenzen en 
visa ligt op schema, maar wordt beïnvloed door verschillende externe 
factoren 

Figuur 5.6 — Overzicht inzake de indicator die verband houdt met de 
algemene doelstelling 

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022. 

Samenvatting van alle indicatoren

Op schema?

Ja 1 1 1

Nee

Onduidelijk 1 1

TOTAAL

Output Resultaten Impact TOTAAL

1 1

Bijzonderheden over een geselecteerde afzonderlijke indicator

Geen mijlpaal

2012 2022

100 % (2020)

Indicator Vooruitgang in de richting van het streefdoel

Irreguliere migranten aangehouden aan de 
buitengrenzen van de EU

Impact

Kwantitatief Kwalitatief Geen of onduidelijk streefdoel

LEGENDA

Zie de punten 15-23 van het aanhangsel voor een gedetailleerde toelichting op dit overzicht en onze methodologie.

Onduidelijk: geen, oude of niet afdoende gegevens.Ja Nee

Ligt de indicator op schema om zijn streefdoel te halen (rekening houdend met eventuele mijlpalen en de vooruitgang tot 
nu toe)?

Komt de beoordeling door de Commissie van de vooruitgang ruwweg overeen met de onze?

Soort streefdoel

Ja Nee
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5.17. De algemene doelstelling van het ISF-BV is bij te dragen aan een hoog niveau 
van veiligheid in de Unie. De migratiecrisis heeft de buitengrenzen van de EU enorm 
onder druk gezet, waardoor sommige lidstaten ertoe worden aangezet opnieuw 
controles aan de binnengrenzen in te voeren en andere responsinitiatieven te 
intensiveren. Het ISF-BV hielp de lidstaten bij dit streven met meer middelen. Het is 
echter moeilijk om de doeltreffendheid van het programma voor de verwezenlijking 
van deze doelstelling afzonderlijk te bekijken en te beoordelen omdat deze ook door 
verschillende externe factoren wordt beïnvloed. Hetzelfde geldt voor de algemene 
impactindicator die is gedefinieerd voor de beoordeling van de algemene doelstelling 
(zie figuur 5.6). Hoewel de uitgaven en activiteiten van het ISF-BV kunnen bijdragen tot 
het aanhouden van irreguliere migranten aan de buitengrenzen van de EU, is het 
aantal migranten afhankelijk van zeer veranderlijke externe factoren die buiten de 
controle van de EU vallen. 

Ondersteuning van een gemeenschappelijk visumbeleid 

5.18. Het ISF-BV heeft tot doel de ontwikkeling van een gemeenschappelijk beleid 
aan te moedigen om reizen zonder controles binnen het Schengengebied mogelijk te 
maken voor zowel EU-onderdanen als onderdanen van derde landen die in het bezit 
zijn van een visum (zie figuur 5.7). Een overzicht van de indicatoren van het 
programmaoverzicht in verband met specifieke doelstelling 1: ”Ondersteuning van een 
gemeenschappelijk visumbeleid” is weergegeven in figuur 5.8. 
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Figuur 5.7 — Kaart van het Schengengebied 

 
Bron: ERK, gebaseerd op gegevens van het Europees Parlement — Study PE 658.699 — The State of Play 
of Schengen Governance, november 2020, blz. 16. 

EU-Schengenlanden

Niet-EU-Schengenlanden 

EU-landen die geen deel 
uitmaken van het 
Schengengebied*

* Het VK nam aan deze programma's deel totdat het vanaf 31.1.2020 niet langer lid van de EU was.
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Figuur 5.8 — Overzicht van indicatoren die verband houden met een 
gemeenschappelijk visumbeleid 

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022. 

Samenvatting van alle indicatoren

Op schema?

Ja 1 1 2 3

Nee 2 2

Onduidelijk(*) 1 1

TOTAAL

Output Resultaten Impact TOTAAL

3 2 5

Bijzonderheden over afzonderlijke indicatoren

Mijlpaal
50 % (2017)

Mijlpaal
50 % (2017)

Mijlpaal
50 % (2017)

Mijlpaal
50 % (2017)

Mijlpaal
50 % (2017)

2013

2013

2013

2013

2013

2022

2022

2022

2022

2022

100 % (2020)

38 % (2020)

7 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

Indicator Vooruitgang in de richting van het streefdoel 

Consulaire samenwerkingsactiviteiten 
ontwikkeld met ISF-steun

Personeel dat met behulp van ISF-financiering 
opleiding heeft gekregen inzake het 

gemeenschappelijk visumbeleid

Door het ISF gefinancierde opleidingen over het 
gemeenschappelijk visumbeleid

Consulaire activiteiten ontwikkeld of consulaten 
gemoderniseerd met steun van het ISF

Gespecialiseerde posten in derde landen die 
worden gesteund door het ISF

Resultaten

Output

Output

Resultaten

Output

Kwantitatief Kwalitatief Geen of onduidelijk streefdoel

LEGENDA

Zie de punten 15-23 van het aanhangsel voor een gedetailleerde toelichting op dit overzicht en onze methodologie.

Onduidelijk: geen, oude of niet afdoende gegevens.Ja Nee

Ligt de indicator op schema om zijn streefdoel te halen (rekening houdend met eventuele mijlpalen en de vooruitgang tot nu toe)?

Komt de beoordeling door de Commissie van de vooruitgang ruwweg overeen met de onze?

Soort streefdoel

Ja Nee
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5.19. Het gemeenschappelijk visumbeleid heeft alleen betrekking op visa voor kort 
verblijf. Visa voor langere tijd en verblijfsvergunningen vallen nog steeds onder de 
bevoegdheid van de lidstaat, zonder dat deze verplicht is deze informatie met andere 
landen te delen (zie paragraaf 5.31). De Schengenlanden maken bijvoorbeeld nog 
steeds gebruik van meer dan 200 verschillende soorten nationale visa en 
verblijfsvergunningen om onderdanen van derde landen toe te laten en te laten reizen 
in het Schengengebied; in ons speciaal verslag over EU-grensinformatiesystemen 
constateerden we dat alleen al in 2017 bijna 2,7 miljoen van dergelijke vergunningen 
werden afgegeven9. Het ISF-BV kan daarom alleen bijdragen aan de consistente en 
efficiënte verwerking van sommige van de vergunningen die worden gebruikt om de 
EU binnen te komen. 

Het ISF — Grenzen en visa heeft bijgedragen tot een efficiënte 
visumverwerking, maar schiet tekort bij het aanmoedigen van een 
consistente toepassing van het acquis door middel van opleiding 

5.20. Door financiering van de modernisering van 2 680 consulaten (290 % van het 
streefdoel voor 2020) heeft het ISF-BV geholpen bij het opzetten van veiligere en 
efficiëntere visumverwerkingscentra. Ondanks financiële prikkels van het ISF-BV waren 
de lidstaten aanvankelijk terughoudend om gemeenschappelijke consulaire activiteiten 
te ontplooien en visumcentra op te zetten10. Hoewel 430 gemeenschappelijke 
consulaire activiteiten zijn ontplooid (295 % van het streefdoel voor 2020), is dit 
voornamelijk toe te schrijven aan de uitzonderlijke prestaties van drie lidstaten (zie 
paragraaf 5.16). Daarnaast heeft het ISF-BV een cruciale rol gespeeld bij de 
ontwikkeling van de IT-systemen van het gemeenschappelijk visumbeleid11 (zie ook het 
deel over SD2 hieronder). 

                                                      
9 Speciaal verslag nr. 20/2019: “EU-informatiesystemen ter ondersteuning van grenstoezicht 

— een sterk instrument, maar meer aandacht nodig voor tijdige en volledige gegevens”, 
paragrafen 59-62 en 73. 

10 SWD(2018) 340 final: Interim Evaluation of the Internal Security Fund — Borders and 
Visa 2014-2017, afdeling 5.1.1, paragraaf 5. 

11 SWD(2018) 340 final: Interim Evaluation of the Internal Security Fund - Borders and Visa 
2014-2017, afdeling 5.1.1, paragraaf 1. 
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5.21. Tot dusver hebben echter 4 322 personeelsleden (38 % van het streefdoel 
voor 2020) opleiding gevolgd inzake het gemeenschappelijk visumbeleid en zijn 
12 386 opleidingsuren gegeven (7 % van het streefdoel voor 2020). Hoewel de 
uitvoeringspercentages voor opleidingen van land tot land aanzienlijk verschilden, 
bedraagt het gemiddelde slechts 3 opleidingsuren, tegenover 16 geplande uren. Een 
lage uitvoering zou het risico verhogen dat aanvragen voor Schengenvisa niet op 
geharmoniseerde wijze worden behandeld (met name bij het bepalen van de 
geldigheid van visa en bewijsstukken), waardoor onderdanen van derde landen 
verschillend worden behandeld12. 

Ondersteuning van geïntegreerd grensbeheer 

5.22. Figuur 5.9 biedt een overzicht van de indicatoren van het 
programmaoverzicht die verband houden met specifieke doelstelling 2: 
“Ondersteuning van geïntegreerd grensbeheer”. 

                                                      
12 COM(2020) 779 final: “Verslag […] over de werking van het Schengenevaluatie- en 

toezichtmechanisme”, blz. 8 en 9. 
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Figuur 5.9 — Overzicht van de indicatoren die verband houden met 
geïntegreerd grensbeheer: 

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022. 

Samenvatting van alle indicatoren

Op schema?

Ja 2 1 2

Nee 1 1 1 3

Onduidelijk 1 1 1 1

TOTAAL 4 1 1 6

Output Resultaat Impact TOTAAL

Bijzonderheden over afzonderlijke indicatoren

Mijlpaal
50 % (2017)

Mijlpaal
50 % (2017)

Mijlpaal
53 % (2017)

Geen mijlpaal

Mijlpaal
100 % (2017)

Mijlpaal
50 % (2017)

2013

2013

2013

2013

Niet gespecificeerd

2013

2022

2022

2022

2022

2022

2022

86 % (2020)

39 % (2020)

100 % (2020)

30 % (2020)

100 % (2020)

60 % (2020)

Indicator Vooruitgang in de richting van het streefdoel 

Personeel dat met steun van het ISF opleiding heeft 
gekregen inzake grensbeheer

Opleidingen op het gebied van grensbeheer met 
steun van het ISF

Infrastructuur voor grenstoezicht: ontwikkeld of 
gemoderniseerd met steun van het ISF

Nationale grensbewakingsinfrastructuur die is 
opgezet/verder is ontwikkeld in het kader van 

Eurosur

Buitengrensoverschrijdingen via door het ISF 
gefinancierde e-gates

Door de lidstaten bij het Europees situatiebeeld 
gemelde incidenten

Output

Output

Output

Output

Resultaat

Impact

Kwantitatief Kwalitatief Geen of onduidelijk streefdoel

LEGENDA

Zie de punten 15-23 van het aanhangsel voor een gedetailleerde toelichting op dit overzicht en onze methodologie.

Onduidelijk: geen, oude of niet afdoende gegevens.Ja Nee

Ligt de indicator op schema om zijn streefdoel te halen (rekening houdend met eventuele mijlpalen en de vooruitgang tot nu toe)?

Komt de beoordeling door de Commissie van de vooruitgang ruwweg overeen met de onze?

Soort streefdoel

Ja Nee
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Het ISF — Grenzen en visa presteert beter bij het upgraden van IT-
systemen en -apparatuur dan bij het opleiden van grenswachters in het 
gebruik hiervan 

5.23. De upgrade van IT-systemen, -apparatuur en -infrastructuur voor visa en 
grenscontroles heeft echte toegevoegde waarde voor de EU. Doordat upgrades de 
grenscontroles efficiënter en doeltreffender maken, kan de ervaring van legitieme 
reizigers erdoor verbeteren. Aangezien de voordelen van upgrades afhangen van de 
juiste opleiding van grenswachters13, kan ontoereikende opleiding betekenen dat het 
potentieel van deze upgrades niet ten volle wordt benut. Uit de eigen evaluatie van 
SIS II door de Commissie14 bleek dat ondanks het enorme operationele en technische 
succes van het systeem de capaciteit ervan niet volledig werd benut. 

5.24. Eind 2020 waren 33 516 posten inzake infrastructuur voor grenstoezicht en 
uitrusting ontwikkeld of verbeterd met steun van het ISF-BV — ruim boven het 
streefdoel voor 2020 van 19 902. Op datzelfde tijdstip hadden 29 903 personeelsleden 
(86 % van het streefdoel voor 2020) gemiddeld ruim vier uur opleiding over aspecten 
van grensbeheer gevolgd, waarbij de opleidingspercentages van land tot land 
aanzienlijk verschilden. Sommige lidstaten rapporteerden opleidingsuren, 
opleidingsdagen en het aantal cursussen in het kader van dezelfde indicator, zodat de 
geaggregeerde waarden niet vergelijkbaar zijn. 

5.25. Automatische grenscontrolepoorten, ook bekend als “e-gates”, verhogen de 
efficiëntie van grensoverschrijdingen (meestal op luchthavens) doordat grote aantallen 
passagiers zonder menselijke tussenkomst kunnen worden gecontroleerd, waardoor 
grenswachters waar nodig meer tijd kunnen besteden aan gedetailleerde controles. 
Hoewel de jaarcijfers voor de grensoverschrijdingen bij e-gates zijn verbeterd van 2 % 
van het streefdoel in 2015 tot 30 % in 2020, is het onwaarschijnlijk dat het streefdoel 
in 2022 zal worden gehaald. 

                                                      
13 Speciaal verslag nr. 20/2019, paragraaf 23. 

14 COM(2016) 880 final over de evaluatie van het Schengeninformatiesysteem van de tweede 
generatie (SIS II), paragrafen 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8 en 4.3.9. 
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5.26. Een duidelijk element van de toegevoegde waarde van de EU die het fonds 
biedt, is dat landen ISF-BV-financiering kunnen gebruiken om 
grensbewakingsuitrusting aan te kopen en deze voor gezamenlijke operaties ter 
beschikking van Frontex te stellen. In het programmaoverzicht 2020 worden in het 
kader van deze rubriek bedragen van 337 miljoen EUR aan vastleggingen, en 
141 miljoen EUR aan betalingen tot 2020 gerapporteerd. 

Het ISF — Grenzen en visa heeft de ontwikkeling van de noodzakelijke 
systemen voor geïntegreerd grensbeheer mogelijk gemaakt 

5.27. Het ISF-BV heeft zeer relevante steun verleend voor de ontwikkeling, het 
onderhoud, de uitbreiding en de interoperabiliteit van vier15 huidige IT-systemen voor 
grensbeheer — Eurosur, SIS II, VIS en Eurodac — en voor de systemen EES en Etias, die 
nog in ontwikkeling zijn (zie figuur 5.10). In mei 2019 werd een 
interoperabiliteitspakket goedgekeurd dat deze systemen met elkaar verbindt, hoewel 
de voltooiing van het project niet voor eind 2023 wordt verwacht. 

                                                      
15 Daarnaast bestaat het PNR-systeem (Passenger Name Register) dat persoonsgegevens van 

passagiers bevat, een door het ISF-Politie gefinancierd IT-systeem dat gekoppeld is aan de 
software van het ISF-Grenzen. 
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Figuur 5.10 — EU-informatiesystemen voor grensbeheer 

* Het PNR-systeem wordt uitsluitend door het ISF-Politie gefinancierd en komt in het hoofdstuk niet aan
de orde.

Bron: ERK. 

5.28. Deze systemen zijn van cruciaal belang om aan de hand van grenscontroles
personen te identificeren die een bedreiging vormen voor de veiligheid en 
tegelijkertijd legale reizigers in staat te stellen de grens vlot te passeren. De 
databanken worden steeds vaker geraadpleegd. Zo werd SIS II in 2019 6,7 miljard keer 
geraadpleegd, tegen 4 miljard keer in 201616. Terwijl de irreguliere 

16 Programme statements for the 2020 draft budget, blz. 344 en EU-lisa SIS II – 2019 Statistics, 
blz. 6. 

Maakt raadpleging over personen aan de 
grens mogelijk:
- informatie over vermiste of gezochte 

personen
- belangrijkste systeem van het 

Schengengebied
- gebruikt voor in-/uitreis en

strafrechtelijke procedures
- beheerd door eu-LISA

Huidige systemen

Inreis in en uitreis uit het 
Schengengebied van 
onderdanen van derde landen 
die voor een kort verblijf komen

Van de visumplicht 
vrijgestelde onderdanen 
van derde landen die voor 
een kort verblijf komen

Onderdanen van derde 
landen die in de EU 
verblijven, voor een lang 
verblijf komen of vaak de 
buitengrenzen 
overschrijden

Aan de grens

Voor de grens

- bewaking van de buitengrenzen
- kader voor informatie-

uitwisseling, situatiebeelden en
bewakingsinstrumenten

- beheerd door Frontex

- gegevens van passagiers van 
vluchten

- publieke en particuliere gebruikers
(luchtvaartmaatschappijen)

- gedecentraliseerd systeem,
beheerd door afzonderlijke landen

Toekomstige systemen

Eurodac

PNR*

Eurosur

Maakt registratie van asielzoekers & 
irreguliere migranten mogelijk:
- databank van vingerafdrukken
- gebruikt voor in-/uitreis en

strafrechtelijke procedures
- beheerd door eu-LISA

Maakt controles van visumhouders 
mogelijk:
- ondersteunt de procedure voor 

visumaanvragen
- gebruikt voor het verifiëren van 

Schengenvisa
- beheerd door eu-LISA

VIS

SIS

EES

Etias

Actualisering 
van VIS

175

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-1-web-1.4.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/SIS%20II%20-%202019%20-%20Statistics.pdf


 

grensoverschrijdingen zijn gedaald van 149 000 in 2018 tot 142 000 in 2019 en 
vervolgens tot 125 000 in 2020, is het aantal onderdanen van derde landen aan wie de 
toegang aan de buitengrenzen is geweigerd gestaag toegenomen, van 297 860 in 2015 
tot 689 065 in 201917, hetgeen erop wijst dat de grensbeheersystemen bijdragen tot 
een doeltreffende uitvoering van grenscontroles. 

5.29. Ten tijde van onze in 2019 verrichte controle van de EU-informatiesystemen 
voor grenscontrole18 merkten we op dat de door de controle bestreken landen tussen 
3 % en 29 % van hun ISF-toewijzingen besteedden aan de vijf gecontroleerde 
systemen. 

5.30. Er zijn belangrijke financiële en andere middelen uitgetrokken voor IT-
systemen voor grensbeheer. Zij zijn uit verschillende bronnen gefinancierd: nationale 
begrotingen, het ISF-BV en nationale programma’s van het ISF-Politie, en specifieke 
EU-begrotingslijnen en -agentschappen. Er is echter geen volledig overzicht van de 
totale kosten voor de EU-begroting tot op heden, aangezien de enige beschikbare 
informatie verspreid is over een aantal documenten die verschillende perioden 
bestrijken. 

De bijdrage van het ISF — Grenzen en visa aan doeltreffend grensbeheer 
is afhankelijk van de invoering door de lidstaten van betrouwbare, 
relevante en actuele informatie in IT-systemen 

5.31. Om efficiënte en doeltreffende visa- en grenscontroles mogelijk te maken, is 
het van essentieel belang dat de IT-systemen die voor grenscontroles worden gebruikt, 
correct functioneren en betrouwbare, relevante en actuele informatie gebruiken. De 
volgende kwesties kunnen de impact van de bijdrage van het ISF-BV aan doeltreffend 
grensbeheer beperken: 

o SIS II is het grootste en meestgebruikte veiligheids- en grensbeheersysteem. Het 
stelt nationale autoriteiten in staat signaleringen betreffende personen en 
voorwerpen in te voeren en te raadplegen. Hoewel het systeem grenscontroles 
doeltreffender maakt (zie paragraaf 5.28), brengen kwesties in verband met de 
kwaliteit van de gegevens19 de efficiëntie en doeltreffendheid van de controles in 

                                                      
17 Bron: Eurostat. 

18 Speciaal verslag nr. 20/2019, paragraaf 46. 

19 Ibid., paragrafen 68-72. 
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gevaar20. Bovendien zouden grenswachters SIS II systematischer kunnen 
raadplegen21: in een enquête van 2019 stelden we vast dat personeel door 
tijdsdruk gedwongen wordt om in-- en uitreisbeslissingen te nemen zonder de 
databank te raadplegen. 

o Het VIS verbindt consulaten in niet-EU-landen aan alle grensposten en de 
buitengrenzen van de Schengenstaten, zodat landen visumgegevens kunnen 
uitwisselen. Grenswachters hebben de mogelijkheid om te controleren of de 
persoon die een visum toont de rechtmatige houder hiervan is, of het visum echt 
is en of de visumhouder voldoet aan de visumvereisten. In het systeem worden 
echter alleen Schengenvisa voor kort verblijf geregistreerd (zie paragraaf 5.19) en 
er wordt geen geconsolideerd archief van alle afgegeven en gecontroleerde visa22 
bijgehouden. 

o Uit het programmaoverzicht 2020 voor Eurosur blijkt dat alle nationale en 
subnationale coördinatiecentra die op grond van de systeemregels vereist waren, 
in december 2014 operationeel waren. Uit de evaluatie van de Commissie die vier 
jaar later plaatsvond, bleek echter dat verscheidene lidstaten nog steeds niet 
volledig aan de vereisten voldeden en we constateerden dat landen niet alle 
voorschriften volledig en consistent hadden uitgevoerd23. De doeltreffendheid 
van Eurosur wordt belemmerd door landen die niet alle incidenten melden (naar 
aantal en soort informatie), de informatie niet direct bijwerken en/of niet alle 
informatie delen. Bijgevolg zal de indicator van het aantal door de landen 
gemelde incidenten waarschijnlijk te laag zijn. De Commissie heeft stappen 
ondernomen om deze kwesties aan te pakken door bindende regels vast te 
stellen met betrekking tot de verplichting van de lidstaten om verslag uit te 
brengen24. 

  

                                                      
20 COM(2016) 880 final, paragraaf 4.3.6. 

21 Speciaal verslag nr. 20/2019, paragrafen 49-54 en 91. 

22 Ibid., paragraaf 91. 

23 Speciaal verslag nr. 08/2021: “Ondersteuning van het beheer van de buitengrenzen door 
Frontex: tot nog toe onvoldoende doeltreffend”, paragraaf 29 en bijlage III. 

24 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/581 van 9 april 2021 betreffende de situatiebeelden van 
het Europees grensbewakingssysteem (Eurosur), PB L 124 van 12.4.2021, blz. 3. 
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Conclusies 
5.32. Het ISF-BV heeft aanzienlijke steun (tot dusver 1,4 miljard EUR) verleend om 
de lidstaten te helpen met de kosten en uitdagingen van het opzetten en beheren van 
een geïntegreerd kader voor grensbeheer en een gemeenschappelijk visumbeleid in 
een tijd waarin de migratiecrisis de buitengrenzen van de EU enorm onder druk heeft 
gezet. Het is onduidelijk in hoeverre het programma zijn algemene doelstelling om bij 
te dragen aan een hoog niveau van veiligheid in de EU heeft gehaald, omdat de 
indicator waarmee de vooruitgang in de richting van deze doelstelling wordt gemeten 
door verschillende externe factoren wordt beïnvloed (zie paragraaf 5.17). 

5.33. Tot eind 2020 was 55 % van de toewijzingen aan nationale programma’s 
uitbetaald. Er waren duidelijke verschillen tussen de lidstaten wat betreft de 
absorptiepercentages van ISF-BV-financiering; deze liepen uiteen van 18 % tot 79 %. 
Daarom zullen veel resultaten waarschijnlijk na 2020 worden gerealiseerd. Acties van 
de Unie en noodhulp, die goed zijn voor 19 % van de toewijzingen van het ISF-BV, 
vallen niet onder het prestatiekader (zie de paragrafen 5.11 en 5.12). 

5.34. In totaal liggen zes van de twaalf ISF-BV-indicatoren die in het AMPR en de 
programmaverklaringen zijn gepubliceerd op schema wat betreft het behalen van de 
streefdoelen ervan voor 2020. Zeven (meer dan de helft) zijn outputindicatoren en 
vormen dus een maatstaf voor de operationele uitvoering van het programma. In haar 
AMPR presenteert de Commissie de indicatoren die wijzen op een hoge mate van 
vooruitgang in de richting van de ISF-BV-streefdoelen, maar niet de minder 
hoopgevende indicatoren inzake opleiding en capaciteitsopbouw voor consulaten en 
grenswachters. Aangezien de door de lidstaten gerapporteerde resultaten 
geaggregeerd zijn in de gepubliceerde prestatie-indicatoren, geven de uitzonderlijke 
resultaten van een beperkt aantal landen bovendien een positief algemeen beeld en 
een optimistisch beeld van de tot dusver geboekte vooruitgang (zie de paragrafen 5.10 
en 5.14-5.16). 

5.35. Wat de specifieke doelstelling van steun voor een gemeenschappelijk 
visumbeleid betreft, heeft het ISF-BV geholpen om meer dan 2 620 consulaten te 
moderniseren, wat veiligere en efficiëntere visumverwerkingscentra heeft opgeleverd. 
Het heeft ook consulaire samenwerkingsactiviteiten tussen de lidstaten bevorderd, 
met inbegrip van de oprichting van gemeenschappelijke visumcentra. Het gemiddelde 
van drie opleidingsuren op het gebied van visa betekent echter dat het programma 
onvoldoende heeft bijgedragen tot de consistente toepassing van het acquis door 
middel van opleiding (zie de paragrafen 5.20 en 5.21). 

178



 

5.36. Wat steun voor geïntegreerd grensbeheer betreft, biedt het programma 
toegevoegde waarde doordat het landen in staat stelt de 
grensbewakingsinfrastructuur te verbeteren en te ontwikkelen, met inbegrip van 
belangrijke IT-systemen die voor grenscontroles worden gebruikt. Wil het grensbeheer 
echter doeltreffend zijn, dan moet de informatie in die systemen betrouwbaar, 
relevant en actueel zijn. Het is aangetoond dat de kwaliteit van de gegevens een 
terugkerend probleem is en dat de systemen regelmatiger en systematisch zouden 
kunnen worden gebruikt. Goede opleiding van grenswachters is ook van essentieel 
belang om ervoor te zorgen dat de nieuwe ontwikkelingen en instrumenten die door 
het programma worden gefinancierd ten volle worden benut. De streefdoelen voor 
opleiding zijn echter niet gehaald en de door de lidstaten gerapporteerde 
geaggregeerde cijfers zijn niet vergelijkbaar (zie de paragrafen 5.23 en 5.31). 

  

179



Bijlagen 

Bijlage 5.1 — Doelstellingen van het Fonds voor interne 
veiligheid — Grenzen en visa 

Algemene doelstelling 

Doelstelling Volledige tekst van de 
doelstelling 

Korte naam 
(en afkorting) 

Vertegenwoordigd 
in onze 

steekproef? 

Algemene 
doelstelling 1 

(…) bij te dragen aan een 
hoog niveau van veiligheid in 
de Unie en tegelijkertijd 
legaal reizen te 
vergemakkelijken door 
middel van een uniform en 
hoog niveau van controle 
aan de buitengrenzen en de 
doeltreffende behandeling 
van Schengenvisa, 
overeenkomstig de inzet van 
de Unie voor de 
fundamentele vrijheden en 
de mensenrechten 

Bijdragen aan 
een hoog 
niveau van 
veiligheid in de 
Unie (AD1) 

Ja 
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Specifieke doelstellingen

Doelstelling Volledige tekst van de 
doelstelling 

Korte naam (en 
afkorting) 

Vertegenwoordigd 
in onze 

steekproef? 

Specifieke 
doelstelling 1 

Het ondersteunen van 
een gemeenschappelijk 
visumbeleid om legaal 
reizen te 
vergemakkelijken, het 
zorgen voor een hoge 
kwaliteit van de 
dienstverlening aan 
visumaanvragers, het 
garanderen dat 
onderdanen van derde 
landen gelijk worden 
behandeld en het 
tegengaan van illegale 
migratie 

Ondersteuning van 
een 
gemeenschappelijk 
visumbeleid (SD1) 

Ja 

Specifieke 
doelstelling 2 

Het ondersteunen van 
een geïntegreerd 
grensbeheer(…) om 
ervoor te zorgen dat 
enerzijds de 
buitengrenzen zo goed 
mogelijk en op uniform 
en hoog niveau worden 
gecontroleerd (…) en dat 
anderzijds de 
overschrijdingen van de 
buitengrenzen vlot 
verlopen overeenkomstig 
het Schengenacquis, 
waarbij tegelijkertijd 
wordt gewaarborgd dat 
personen die deze nodig 
hebben toegang krijgen 
tot internationale 
bescherming, in 
overeenstemming met 
de verplichtingen van de 
lidstaten op het gebied 
van mensenrechten, 
inclusief het beginsel van 
“non-refoulement” 

Ondersteuning van 
geïntegreerd 
grensbeheer (SD2) 

Ja 
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Operationele doelstellingen voor het ISF-BV 

Doelstelling Volledige tekst van de 
doelstelling 

Korte naam 
(en afkorting) 

Vertegenwoordigd 
in onze 

steekproef? 

a) 

Het bevorderen van de 
ontwikkeling, uitvoering en 
handhaving van beleid met 
het oog op het voorkomen 
dat personen, ongeacht hun 
nationaliteit, bij het 
overschrijden van de 
binnengrenzen aan enige 
controle worden 
onderworpen en om te zorgen 
voor personencontrole en 
efficiënte bewaking bij het 
overschrijden van de 
buitengrenzen 

Ja 

b) 

Het geleidelijk opzetten van 
een geïntegreerd 
beheersysteem voor de 
buitengrenzen, gebaseerd op 
solidariteit en 
verantwoordelijkheid, met 
name door middel van: 
i) het aanscherpen van de
controles en de
bewakingssystemen aan de
buitengrenzen en een
sterkere samenwerking op het
niveau van de agentschappen
van de lidstaten tussen
grenswachten,
douanediensten, en de
instanties voor migratie, asiel
en rechtshandhaving aan de
buitengrenzen, inclusief in
zeegrensgebieden;
ii) maatregelen binnen het
grondgebied met betrekking
tot het beheer van de
buitengrenzen en de nodige
begeleidende maatregelen
voor de beveiliging van
documenten,

Ja 
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Operationele doelstellingen voor het ISF-BV 

Doelstelling Volledige tekst van de 
doelstelling 

Korte naam 
(en afkorting) 

Vertegenwoordigd 
in onze 

steekproef? 

identiteitsbeheer en de 
interoperabiliteit van 
verworven technische 
apparatuur; 
iii) maatregelen die tevens
bijdragen aan de preventie en
bestrijding van
grensoverschrijdende
criminaliteit aan de
buitengrenzen die verband
houdt met het verkeer van
personen, met inbegrip van
mensenhandel en
mensensmokkel

c) 

Het bevorderen van de 
ontwikkeling en uitvoering 
van het gemeenschappelijke 
beleid inzake visa en andere 
verblijfstitels van korte duur, 
en van verschillende vormen 
van consulaire samenwerking 
teneinde een betere 
consulaire 
vertegenwoordiging en 
geharmoniseerde praktijken 
inzake de afgifte van visa te 
waarborgen 

Ja 

d) 

Het opzetten en exploiteren 
van IT-systemen, de 
bijbehorende communicatie-
infrastructuur en uitrusting 
ter ondersteuning van het 
gemeenschappelijk 
visumbeleid, grenscontroles 
en grensbewaking aan de 
buitengrenzen, en het recht 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens volledig 
eerbiedigen 

Ja 
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Operationele doelstellingen voor het ISF-BV 

Doelstelling Volledige tekst van de 
doelstelling 

Korte naam 
(en afkorting) 

Vertegenwoordigd 
in onze 

steekproef? 

e) 

Het vergroten van de 
situatiekennis aan de 
buitengrenzen en het 
verbeteren van het 
reactievermogen van de 
lidstaten 

Ja 

f) 

Het verzekeren van de 
doeltreffende en uniforme 
toepassing van het acquis van 
de Unie inzake grenzen en 
visa, met inbegrip van de 
doeltreffende werking van het 
Schengenevaluatie- en -
toezichtmechanisme 

Ja 

g) 

Het versterken van de acties 
van de lidstaten die bijdragen 
aan de verbetering van de 
samenwerking tussen de 
lidstaten die in derde landen 
actief zijn, wat betreft de 
toestroom van onderdanen 
van derde landen naar het 
grondgebied van de lidstaten, 
met inbegrip van de preventie 
en bestrijding van illegale 
migratie, alsmede 
samenwerking met derde 
landen wat dat betreft in 
volledige samenhang met de 
doelstellingen en beginselen 
van extern optreden en 
humanitair beleid van de Unie 

Ja 

Bron: Verordening (EU) nr. 515/2014. 
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Europa als wereldspeler 
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Economische, sociale en territoriale ontwikkeling 6.40.-6.43. 
IPA II heeft bijgedragen aan de sectoren agrovoeding en 
plattelandsontwikkeling, zij het minder dan verwacht 6.41.-6.43. 

Aanpassing aan het acquis en beheer van EU-fondsen 6.44.-6.49. 
De IPA II-begunstigden hebben enige vooruitgang geboekt met de 
aanpassing, maar er is slechts beperkte informatie beschikbaar over de 
mate waarin zij voorbereid zijn om EU-middelen te beheren 6.45.-6.49. 

Conclusies 6.50.-6.55. 

Bijlagen 
Bijlage 6.1 — Doelstellingen IPA II  
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Inleiding 

Korte beschrijving van “Europa als wereldspeler” 

6.1. Rubriek 4 van het meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020, “Europa als 
wereldspeler”, omvat uitgaven voor al het externe optreden dat wordt gefinancierd uit 
de algemene begroting van de EU. Dit beleid is erop gericht om: 

— EU-waarden zoals democratie, de rechtsstaat en eerbiediging van de 
mensenrechten en fundamentele vrijheden buiten de grenzen uit te dragen; 

— grote mondiale uitdagen, zoals klimaatverandering en het verlies van 
biodiversiteit, aan te pakken; 

— de impact van de ontwikkelingssamenwerking van de EU te versterken met als 
doel armoede uit te bannen, duurzame ontwikkeling te ondersteunen en welvaart 
te bevorderen; 

— stabiliteit en veiligheid in uitbreidings- en nabuurschapslanden te bevorderen; 

— Europese solidariteit na natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen te 
bevorderen; 

— de preventie van crises en de oplossing van conflicten te verbeteren, de vrede te 
bewaren, de internationale veiligheid te versterken en internationale 
samenwerking te bevorderen; 

— de belangen van de EU en de wederzijdse belangen in het buitenland te 
stimuleren. 

6.2. De totale geplande uitgaven in het kader van deze rubriek voor het 
MKF 2014-2020 bedragen 66,3 miljard EUR, waarvan 44,2 miljard EUR tegen eind 2020 
was uitbetaald (zie figuur 6.1). 
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Figuur 6.1 — “Europa als wereldspeler”; in 2014-2020 verrichte 
betalingen voor vastleggingen van de periode 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de Europese Commissie. 

Reikwijdte en aanpak 

6.3. Van de 15 programma's in het kader van “Europa als wereldspeler” hebben wij 
er één geselecteerd: het instrument voor pretoetredingssteun II (Instrument for Pre-
accession Assistance II, IPA II), dat goed is voor 12,6 % (5,6 miljard EUR) van de totale 
betalingen die tot eind 2020 voor deze MFK-rubriek zijn verricht. Ons doel was vast te 
stellen hoeveel relevante informatie over prestaties beschikbaar was en op basis 
daarvan te beoordelen hoe goed de uitgavenprogramma’s van de EU hadden 
gepresteerd. Dit hangt samen met onze dekking, in het Verslag betreffende de 
prestaties van 2019, van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking 
en het Europees nabuurschapsinstrument, die eind 2019 goed waren voor 44,8 % van 
de totale betalingen. 







Europa als 
wereldspeler 
44,2 
(5,8 %) Andere programma's 

7,6 (17,2 %)

Instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA II) 
5,6 (12,6 %)

Europees nabuurschapsinstrument 
(ENI) 
9,8 (22,2 %)

Humanitaire hulp 
10,3 (23,3 %)

Financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking (DCI) 
10,9 (24,7 %)

(in miljard EUR)

766,9
miljard EUR

i) als aandeel van alle MFK-
rubrieken

ii) uitgesplitst per individueel 
programma
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6.4. Wij hebben dit hoofdstuk opgesteld aan de hand van de informatie over de 
prestaties van de Europese Commissie, met inbegrip van het jaarlijks beheers- en 
prestatieverslag 2020 (Annual Management and Performance Report, AMPR), de 
programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022 en het jaarlijks 
activiteitenverslag 2020 (JAV) van het directoraat-generaal Nabuurschapsbeleid en 
Uitbreidingsonderhandelingen (DG NEAR), en belangrijke evaluaties en andere 
verslagen zoals weergegeven in figuur 6.2. Onze analyse had ook betrekking op het 
jaarverslag over de uitvoering van instrumenten van de EU ter financiering van extern 
optreden. Hierin wordt verslag uitgebracht over de nakoming door de EU van 
toezeggingen op mondiaal niveau, op basis van onder meer de resultaten van 
internationale samenwerking en ontwikkeling van de EU en de indicatoren van het IPA-
prestatiekader. Wij gingen na hoe plausibel deze informatie was en zetten deze af 
tegen onze eigen bevindingen, maar de betrouwbaarheid ervan controleerden we niet. 
In dit hoofdstuk en in dit verslag in zijn geheel komt de term “resultaat” overeen met 
“uitkomst” in de woordenlijst inzake officiële ontwikkelingshulp1. 

6.5. We hebben ook gebruikgemaakt van onze eigen recente controle- en 
analyseresultaten. In het aanhangsel wordt de methode die is gebruikt om dit 
hoofdstuk voor te bereiden nader beschreven. 

                                                      
1 OESO, DAC Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management. 
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Figuur 6.2 — Tijdschema voor de belangrijkste evaluaties en andere 
verslagen, en bestreken perioden 

 
Bron: ERK. 

6.6. Elk uitgavenprogramma van de EU bevat een aantal doelstellingen die als 
algemeen of specifiek zijn geclassificeerd en die in de respectieve 
oprichtingswetgeving zijn vastgelegd2. IPA II heeft vijf doelstellingen (één algemene en 
vier specifieke doelstellingen); dit hoofdstuk heeft betrekking op vier daarvan (zie 
bijlage 6.1). 

                                                      
2 Verordening (EU) nr. 231/2014 inzake het instrument voor pretoetredingssteun (IPA II). 

MFK 
2021-2027

MFK 
2014-2020

MFK 
2007-2013

Bestreken periode Publicatie

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

Tussentijdse evaluatie IPA II

Werkdocument van de diensten van de 
Commissie, evaluatie van de uitgaven

Werkdocument van de diensten van de 
Commissie, tussentijdse evaluatie IPA II

Monitoring IPA II 

Economisch bestuur

Concurrentievermogen van kmo's

Werkdocument van de diensten van 
de Commissie, concurrentievermogen 
van kmo's + economisch bestuur

Twinning

Rechtsstaat (nabuurschap en 
uitbreiding)

Sectorale aanpak

Maatschappelijk 
middenveld

Gendergelijkheid

Lokale autoriteiten

Samenwerking van de EU 
met Servië

Werkdocument van de diensten van de 
Commissie — Effectbeoordeling IPA III
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Het doel en beoogd functioneren van IPA II 

6.7. Het toetredingsproces is gebaseerd op de vervulling van de drie reeksen 
criteria van Kopenhagen (politieke criteria, economische criteria en de bestuurlijke en 
institutionele capaciteit om de EU-wetgeving op doeltreffende wijze uit te voeren (in 
haar geheel aangeduid als het acquis)3. Aan bepaalde elementen van deze criteria 
wordt voorrang gegeven, namelijk de rechtsstaat, de grondrechten, de versterking van 
democratische instellingen, de hervorming van het openbaar bestuur en het 
economisch bestuur, een aanpak die bekendstaat als “eerst de basis”. IPA II is de 
belangrijkste bron van EU-financiering voor vijf kandidaat-lidstaten (Albanië, 
Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Turkije) en twee potentiële kandidaat-
lidstaten (Bosnië en Herzegovina, en Kosovo*4), hierna gezamenlijk “IPA II-
begunstigden” genoemd. IPA II, dat wordt beheerd door DG NEAR en het directoraat-
generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling (DG AGRI), ondersteunt de uitvoering 
van het uitbreidingsbeleid van de EU. Figuur 6.3 bevat de achtergrond van IPA II en ons 
conceptuele overzicht van de behoeften waarin het zou moeten voorzien, de beoogde 
doelstellingen ervan en de output en uitkomsten die het naar verwachting zal 
opleveren. 

                                                      
3 Conclusies van het Voorzitterschap, De Europese Raad in Kopenhagen, 21 en 22 Juni 1993. 

4 * Deze benaming laat de standpunten over de status onverlet en is in overeenstemming 
met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal 
Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. 
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Figuur 6.3 — Overzicht van IPA II 

 
Bron: ERK, op basis van IPA II-verordening 231/2014, programmaverklaringen van de Commissie, het 
AMPR en de evaluatie van IPA II (SWD(2017) 463 final). 

Behoeften
• Vrede, democratie en stabiliteit

in Europa

• Voorbereiding uitbreidingslanden 
op EU-lidmaatschap 

Verwachte uitkomsten
Impact
• Uitbreidingslanden nemen 

de EU-waarden in acht en 
hebben zich aangepast aan 
de EU-regels en -normen, 
het EU-beleid en de EU-
praktijken

• Uitbreidingslanden zijn 
voorbereid op het gebied 
van politieke en 
economische 
toetredingscriteria

• Uitbreidingslanden zijn 
voorbereid om het EU-
acquis te handhaven

Resultaten
• Uitvoering van politieke 

hervormingen

• Economische, sociale en 
territoriale ontwikkeling

• Uitvoering en handhaving 
van het acquis

• Versterking regionale 
integratie en samenwerking

Processen
Beheersvorm
In hoofdzaak direct en indirect

Actoren
EU-delegaties, verscheidene 
directoraten-generaal van de 
Commissie, EDEO, Frontex, het 
Europees Parlement, 
autoriteiten van de lidstaten, 
autoriteiten van 
uitbreidingslanden en het 
maatschappelijk middenveld

Activiteiten
• Voorbereiding van 

meerjarenplanning —
strategiedocumenten, 
landenprogramma’s

• Uitvoering van acties
waarbij gebruik wordt 
gemaakt van verschillende 
methoden

• Monitoren van en verslag 
uitbrengen over 
ontwikkelingen

Context en externe factoren
EU-context
• Uitbreidingsstrategie
• Andere 

uitgavenprogramma's van 
de EU — IcSP, EIDHR

• Relevante 
begrotingsneutrale 
beleidsinstrumenten van 
de EU: beleidsdialoog

Externe factoren
• Politieke instabiliteit
• Mate van politieke wil, 

institutionele weerstand 
tegen hervormingen

• Prioriteiten en acties van 
andere actoren

• COVID-19-pandemie en 
andere crises (migratie, 
overstromingen, enz.)

Input

• 2014-2020: 12,9 miljard EUR

• Voor 2014-2020: 99 % vastgelegd 
en 44 % uitgegeven 

• Personeel van de Commissie, de 
Europese Dienst voor extern 
optreden (EDEO) en EU-
delegaties

Doelstellingen

• AD1: ondersteuning van 
hervormingen die nodig zijn voor 
aanpassing aan de EU-regels en -
waarden, met het oog op EU-
lidmaatschap

• SD1: politieke hervormingen

• SD2: economische, sociale en 
territoriale ontwikkeling

• SD3: aanpassing aan het acquis
en beheer van EU-fondsen

• SD4: regionale integratie

(zie ook bijlage 6.1)

Verwachte output
• Uitgevoerde projecten op het 

gebied van politieke 
hervormingen

• Uitgevoerde projecten op het 
gebied van economische, 
sociale en territoriale 
ontwikkelingshervormingen

• Wetgeving die is 
aangenomen/gewijzigd in 
overeenstemming met het 
EU-acquis

• Programma’s voor 
grensoverschrijdende 
samenwerking lopen

• % van financiering 
uitgegeven 
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6.8. Het IPA is voor het eerst vastgesteld voor de 
programmeringsperiode 2007-2013 en begeleidt begunstigden (zie de kaart in 
figuur 6.4) tijdens hun Europese traject. Het verving een reeks programma’s en 
financieringsinstrumenten die daartoe vóór 2007 bestonden. IPA II bestrijkt de 
periode 2014-2020. 

Figuur 6.4 — IPA II-begunstigden 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie. 

Montenegro
Kandidaat-lidstaat
sinds 2010

Albanië
Kandidaat-lidstaat
sinds 2014

Servië
Kandidaat-lidstaat
sinds 2012

Bosnië en 
Herzegovina
Heeft in 
februari 2016 het 
EU-lidmaatschap 
aangevraagd.

Kosovo
Stabilisatie- en 
associatieovereenkom
st (SAO) met Kosovo 
in april 2016 in 
werking getreden

Noord-Macedonië
Kandidaat-lidstaat
sinds 2005

Potentiële kandidaat-
lidstaten

Kandidaat-lidstaten 
zonder lopende 
toetredingsonderhande
lingen

Kandidaat-lidstaten die 
toetredingsonderhande
lingen voeren

Turkije
Kandidaat-lidstaat
sinds 1999
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6.9. IPA II helpt begunstigden bij het vaststellen en doorvoeren van de 
hervormingen die noodzakelijk zijn voor de aanpassing van begunstigden aan EU-
normen en -beleid en het acquis. Met behulp van het instrument worden ze 
voorbereid op de toetredingsonderhandelingen met de EU, die zijn onderverdeeld in 
35 onderhandelingshoofdstukken die betrekking hebben op de verschillende terreinen 
van het acquis. Overeenkomstig de herziene uitbreidingsmethode, die in maart 2020 
door de Raad is goedgekeurd, zullen de onderhandelingshoofdstukken nu worden 
gegroepeerd in zes thematische “clusters”5. 

6.10. Eind 2020 was 97 % van de begroting van IPA II voor de periode 2014-2020 
contractueel vastgelegd, voornamelijk onder direct of indirect beheer. Gedeeld beheer, 
waarbij uitvoeringstaken aan EU-lidstaten worden gedelegeerd, wordt alleen gebruikt 
voor programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking met EU-landen (tot 4 % 
van de begroting van IPA II).  

                                                      
5 COM(2020) 57 final. 

194

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0057&from=NL


 

Beoordeling van de prestaties van 
IPA II op basis van gepubliceerde 
informatie over prestaties 

Algemene opmerkingen 

6.11. In figuur 6.5 wordt ons overzicht gepresenteerd van alle IPA II-indicatoren 
die in de programmaverklaring zijn opgenomen. De figuren 6.6, 6.7 en 6.8 bevatten 
onze specifieke overzichten van de indicatoren. In het Verslag betreffende de 
prestaties van 20196 bespraken we enkele algemene voorbehouden die van toepassing 
zijn bij de interpretatie van deze indicatoren. Onze beoordeling of een bepaalde 
indicator “op schema” ligt, houdt met name verband met de waarschijnlijkheid dat het 
streefdoel van de indicator zal worden bereikt. In deze specifieke beoordeling wordt 
geen rekening gehouden met de vraag of en hoe nauw een bepaalde indicator verband 
houdt met de acties en doelstellingen van IPA II, en ook niet met de vraag of het 
streefdoel dat voor deze indicator is vastgesteld, voldoende ambitieus is. Daarom is 
het slechts een eerste stap in de analyse van de prestaties van IPA II. We hebben niet 
gecontroleerd hoe betrouwbaar de onderliggende gegevens zijn, (maar dit 
behandelden we wel in het Verslag betreffende de prestaties van 20197). 

                                                      
6 Verslag betreffende de prestaties van de EU-begroting van 2019, paragraaf 1.24. 

7 Verslag betreffende de prestaties van de EU-begroting van 2019, de paragrafen 1.13-1.23. 
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Figuur 6.5 — Overzicht van alle IPA II-indicatoren in de 
programmaverklaring 

 
Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022. 

De meeste indicatoren liggen niet op schema of de vooruitgang ervan is 
onduidelijk 

6.12. Hoewel er een algemene doelstelling voor IPA II is (zie bijlage 6.1), bevat de 
programmaverklaring geen gerelateerde indicatoren. Van de 19 IPA II-indicatoren van 
de programmaverklaring die verband houden met de specifieke doelstellingen van het 
programma, hadden de meeste (11) betrekking op specifieke doelstelling 2, die goed is 
voor 40 % van de vastleggingen uit de begroting van IPA II. In totaal zijn elf (58 %) van 
de IPA II-indicatoren impactindicatoren en acht (42 %) outputindicatoren.  

6.13. Op basis van de in de programmaverklaring gerapporteerde informatie zijn 
wij van mening dat een kwart (vijf) van de indicatoren wel, maar de helft (negen) niet 
op schema ligt. Voor het resterende kwart (vijf indicatoren) bevat de 
programmaverklaring onvoldoende informatie om de vooruitgang duidelijk te 
beoordelen8. Dit komt of doordat er geen resultaten zijn gerapporteerd voor de 
mijlpalen (drie), of doordat er überhaupt geen mijlpalen zijn (twee). 

                                                      
8 Dit betreft de indicatoren 5 (met betrekking tot de Westelijke Balkan) en 6 in het kader van 

specifieke doelstelling 2, en de indicatoren 1 en 2 (de laatstgenoemde met betrekking tot 
de Westelijke Balkan) in het kader van specifieke doelstelling 3. 

Doelstelling 
(*) Totaal

Alle Alle Alle

SD1 3 3 3
SD2 11 4 1 3 7 3 4
SD3 3 2 1 1 1 1
SD4 2 2 2

Totaal 19 8 2 2 4 11 3 7 1

Output Resultaat Impact

Onduidelijk: geen, oude of niet afdoende gegevensJa Nee

Ligt de indicator op schema om zijn streefdoel te halen (rekening houdend met eventuele mijlpalen en de 
vooruitgang tot nu toe)?

LEGENDA

(*) Zie bijlage 6.1 voor de volledige l i jst van doelstell ingen.
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6.14. De indicatoren (17) voor de drie geselecteerde specifieke doelstellingen (de 
specifieke doelstellingen 1-3), die goed zijn voor twee derde van de IPA II-begroting, 
zijn impact- en outputindicatoren (respectievelijk 11 en 6). In de programmaverklaring 
wordt voor elke indicator een bron vermeld: voor sommige is er een duidelijke 
verwijzing naar verslagen of websites waar de informatie wordt gepubliceerd (7), maar 
in de meeste gevallen wordt alleen verwezen naar de instellingen die de gegevens 
verstrekken (10). Daarom is het niet altijd duidelijk hoe de gepresenteerde cijfers zijn 
berekend9. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk hoe de gemiddelde uitvoer/invoer voor de 
Westelijke Balkan wordt berekend.  

6.15. Dit jaar presenteerde de Commissie voor het eerst haar eigen 
voortgangsbeoordeling in de programmaverklaring. Wij beschouwen dit als een 
verbetering ten opzichte van vorige programmaverklaringen. De analyse van de 
Commissie verschilt echter soms van de onze. De Commissie is bijvoorbeeld van 
mening dat alle drie de indicatoren in het kader van specifieke doelstelling 1 matige 
vooruitgang vertonen, terwijl de voor alle drie de indicatoren gerapporteerde 
kwantitatieve informatie geen vooruitgang laat zien (zie ook de paragrafen 6.33-6.35). 

6.16. Van de 19 indicatoren in de programmaverklaring worden er 6 in het AMPR 
gepresenteerd als kernprestatie-indicatoren. Wij beschouwen deze AMPR-selectie 
echter niet als representatief voor de prestaties van IPA II. Vier van deze indicatoren 
zijn impactindicatoren en geven een indicatie van de context van IPA II in plaats van de 
prestaties daarvan. De andere twee zijn outputindicatoren, maar deze hebben 
betrekking op programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking, die niet 
representatief zijn voor de uitgaven van IPA II (zie paragraaf 6.10). Bovendien vertonen 
alle geselecteerde indicatoren vooruitgang, en de twee indicatoren waarbij de 
streefdoelen zijn bereikt, zijn allebei impactindicatoren. Daarnaast behoort geen van 
de kernprestatie-indicatoren tot specifieke doelstelling 1 inzake politieke 
hervormingen, hoewel dit een centraal element voor uitbreiding is (zie paragraaf 6.7). 

                                                      
9 Dit betreft de indicatoren 2, 3 en 4 (met betrekking tot de Westelijke Balkan) in het kader 

van specifieke doelstelling 2, en indicator 2 (met betrekking tot zowel de Westelijke Balkan 
als Turkije) in het kader van specifieke doelstelling 3. 
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De sectorale aanpak was een strategische keuze om de prestaties van 
IPA II te verbeteren, maar kon niet consequent worden toegepast 

6.17.  Het IPA is het enige instrument dat is gericht op de voorbereiding op het EU-
lidmaatschap — een langetermijnproces. De “sectorale aanpak” houdt in dat een 
samenhangend geheel van acties wordt vastgesteld om hervorming op een bepaald 
terrein of in een bepaalde “sector” tot stand te brengen, zoals de rechtsstaat, de 
rechterlijke macht of het openbaar bestuur, en deze in overeenstemming te brengen 
met de EU-normen. De aanpak omvat een analyse van de omstandigheden in die 
specifieke sector, de vereiste acties en de volgorde daarvan, en de actoren en 
instrumenten die nodig zijn om deze uit te voeren. Voor IPA II heeft de Commissie een 
strategische keuze gemaakt om deze aanpak toe te passen om te zorgen voor een 
meer coherente en duurzame aanpak voor de langere termijn, een grotere 
betrokkenheid mogelijk te maken, de samenwerking tussen donoren te 
vergemakkelijken, dubbel werk te voorkomen en meer efficiëntie en doeltreffendheid 
te bewerkstelligen10. 

6.18. In de eerste jaren dat de sectorale aanpak werd gevolgd, deden zich een 
aantal belemmeringen voor bij sommige IPA II-begunstigden. De belangrijkste daarvan 
waren: 

o gebrek aan nationale sectorale strategieën en kaders voor prestatiebeoordeling 
om prestaties te monitoren11; 

o zwakke politieke betrokkenheid, bureaucratische weerstand en geringe 
administratieve capaciteit12. 

                                                      
10 Revised indicative strategy paper for Turkey (2014-2020), blz. 5. 

11 External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014–mid 2017), 
blz. iii-iv, 38 en 39; Revised indicative strategy paper for Bosnia and Herzegovina 
(2014-2020), blz. 10, en Revised indicative strategy paper for Kosovo* (2014-2020), blz. 12. 

12 Evaluation of Sector approach under IPA II, blz. 44. 
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6.19. Bovendien heeft de sectorale aanpak voor IPA II-programmering geleid tot 
een intensievere dialoog tussen de EU en IPA II-begunstigden en tot interne 
samenhang13 binnen IPA II in die sectoren die14: 

o werden opgenomen in de “eerst de basis”-benadering (bijv. de rechterlijke 
macht), waardoor een continue stroom van bijstand werd gewaarborgd;  

o hadden geprofiteerd van sectorale begrotingssteun of meerjarenprogramma’s15 
die in voldoende mate waren gekoppeld aan specifieke faciliteiten/instrumenten 
voor capaciteitsontwikkeling16. 

6.20. Met de uitvoering van de sectorale aanpak, met name via begrotingssteun, 
werd de strategische gerichtheid van IPA II verbeterd en werd er bij dit instrument 
meer nadruk gelegd op hervormingen. Volgens de tussentijdse evaluatie liep de 
uitvoering van de sectorale aanpak echter nog steeds uiteen tussen sectoren en IPA II-
begunstigden17. 

Indirect beheer door begunstigde landen had soms een nadelige invloed 
op de operationele efficiëntie 

6.21. Zoals aangegeven in paragraaf 6.10 is de begroting van IPA II hoofdzakelijk 
onder direct en indirect beheer geplaatst. Onder direct beheer voert de Commissie de 
begroting rechtstreeks uit totdat de relevante autoriteiten van IPA II-begunstigden 
daarvoor zijn geaccrediteerd. Onder indirect beheer vertrouwt de Commissie 
begrotingsuitvoeringstaken toe aan: 

o IPA II-begunstigde landen of hun aangewezen entiteiten (bekend als indirect 
beheer met het begunstigde land (indirect management with the beneficiary 
country, IMBC)); of 

o agentschappen van de EU of een lidstaat; of 

                                                      
13 Ibid., blz. 45. 

14 Ibid., blz. viii. 

15 Ibid., blz. viii. 

16 Ibid., blz. 30; SWD(2017) 463 final, blz. 11. 

17 SWD(2017) 463 final, blz. 3. 
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o internationale organisaties. 

6.22. IMBC wordt in de eerste plaats gebruikt om de autoriteiten van de 
begunstigden voor te bereiden op het toekomstig beheer van de structuur-
/cohesiefondsen. In de tussentijdse evaluatie van IPA II, waarin de eerste jaren van 
uitvoering werden beoordeeld, werd geconcludeerd dat, hoewel door IMBC de 
betrokkenheid van de begunstigden voor het programma was vergroot, IMBC minder 
efficiënt was geweest dan direct beheer18. Als gevolg van ernstige 
efficiëntieproblemen in verband met systemische tekortkomingen en geringe 
administratieve capaciteit had de Commissie in sommige sectoren opnieuw direct 
beheer ingevoerd. In Turkije, waar de financiering van IPA I en IPA II grotendeels in het 
kader van IMBC werd uitgevoerd, hebben chronische vertragingen geleid tot een 
uitgavenachterstand van meer dan 600 miljoen EUR. In Albanië waren de IPA II-
aanbestedingsprocedures in het kader van IMBC opgeschort, wat tot vertragingen 
leidde bij de inschrijvingsprocedures19. Dergelijke inefficiënties zijn van invloed op de 
relevantie en doeltreffendheid van projecten20. 

6.23. Hoewel Servië en Montenegro ook voor IMBC in aanmerking komen, is dat 
niet het geval voor Kosovo en Bosnië en Herzegovina21. IPA II-begunstigden zijn echter 
niet altijd in IMBC geïnteresseerd. Zo gaven de Servische autoriteiten in de 
rechtsstatelijkheidssector voorkeur aan direct beheer, voornamelijk vanwege de 
discrepantie die zij hebben ervaren tussen de strenge eisen van de EU voor IMBC en de 
geringe administratieve capaciteit van de verantwoordelijke agentschappen22, die nog 
wordt verergerd door het hoge personeelsverloop23. 

                                                      
18 External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid 

2017), blz. iii, 36 en 39. 

19 SWD(2018) 151 final, blz. 83. 

20 External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – 
mid 2017), blz. ii, iii, iv en 36.  

21 Ibid., blz. 13. 

22 IPA II monitoring, reporting and performance framework, blz. 14; Thematic evaluation of 
EU support for rule of law in neighbourhood countries and candidates and potential 
candidates of enlargement (2010-2017), blz. 29 en 30. 

23 Strategic country-level evaluation of the European Union’s cooperation with Serbia over the 
period 2012-2018, blz. 61 en 62. 
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Met IPA II kon flexibel worden gereageerd om crises te helpen 
terugdringen 

6.24. IPA II helpt crises terug te dringen die mogelijke gevolgen hebben voor zijn 
algemene en specifieke doelstellingen, met name voor de economische en sociale 
ontwikkeling van IPA II-begunstigden. Zo heeft DG NEAR na de overstromingen in de 
Westelijke Balkan in 2014 IPA II-middelen (127 miljoen EUR) herschikt ten behoeve van 
een speciale maatregel inzake herstel na overstromingen en 
overstromingsrisicobeheer24. 

6.25. Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie werd bijna 900 miljoen EUR aan 
IPA-middelen geherprogrammeerd ter ondersteuning van de Westelijke Balkan25. Dit 
maakte deel uit van de 3,3 miljard EUR die de regio ook via andere EU-instrumenten 
ontving, zoals macrofinanciële bijstand, en via preferentiële leningen van de Europese 
Investeringsbank. 

Er zijn enkele lacunes in de informatie over de prestaties van IPA II 

6.26. DG NEAR publiceert gedetailleerde jaarverslagen waarin voor elke kandidaat-
lidstaat en potentiële kandidaat-lidstaat wordt ingegaan op de stand van zaken en de 
vooruitgang met betrekking tot de verschillende onderhandelingshoofdstukken en de 
naleving van de politieke en economische criteria (zie paragraaf 6.7). Hoewel deze 
verslagen, in opdracht van de Raad van de Europese Unie (“de Raad”), hun doel om 
informatie over het uitbreidingsproces te verstrekken, vervullen, zouden zij nog 
informatiever zijn indien hierin werd aangeven in welke mate vooruitgang (of het 
ontbreken daarvan) is toe te schrijven aan IPA II en in welke mate deze aan andere 
actoren of factoren is gerelateerd. 

                                                      
24 C(2014) 9797 final. 

25 Annual Activity Report 2020 DG NEAR, blz. 17. 
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6.27. Zoals in verscheidene externe evaluaties en controles door de ERK 
opgemerkt, waren er tekortkomingen in de monitoring van individuele projecten. In 
enkele gevallen was monitoring gericht op input, activiteiten en processen in plaats 
van op resultaten en impact26. Sommige van de in onze verslagen geanalyseerde 
indicatoren hadden geen uitgangswaarden of waren gebrekkig gedefinieerd27. 

6.28. De Commissie neemt externe contractanten in de arm om programma's te 
evalueren. Zij maken een externe beoordeling van de doeltreffendheid, efficiëntie, 
relevantie, samenhang en toegevoegde waarde van de programma's voor de EU. Een 
belangrijke te leveren product in het kader van deze evaluaties is een werkdocument 
van de diensten van de Commissie (staff working document, SWD) waarin de 
resultaten worden gepresenteerd. Voor zeven van de elf evaluaties die wij hebben 
geanalyseerd, waren er echter geen SWD’s, wat betekent dat het oordeel van 
DG NEAR over de conclusies van de externe beoordelaars niet werd gepubliceerd. 
Voorts merkten wij op dat de evaluatieconclusies op het gebied van economisch 
bestuur en concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen werden 
bekrachtigd in het desbetreffende SWD, terwijl geen rekening werd gehouden met 
belangrijke tekortkomingen in het evaluatieproces. We meldden soortgelijke 
tekortkomingen voor andere aandachtsgebieden in het Verslag betreffende de 
prestaties van 2019. 

6.29. In de programmaverklaring inzake IPA II worden impact- en 
outputindicatoren gepresenteerd, zonder resultaatindicatoren om deze samen te 
koppelen. Resultaatindicatoren zijn essentieel om te begrijpen hoe het programma 
heeft bijgedragen tot de vooruitgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen 
ervan. Andere verslagen van de Commissie, zoals het JAV en het jaarverslag over de 
uitvoering van instrumenten van de EU ter financiering van extern optreden, bevatten 
aanvullende indicatoren, met inbegrip van resultaatindicatoren, die mogelijk een 
completer beeld kunnen geven. Hoewel deze indicatoren waarden verstrekken voor 
DG NEAR als geheel of voor alle instrumenten voor extern optreden samen, kan de 
informatie voor sommige van deze indicatoren worden opgesplitst per instrument. Dit 
betekent dat de Commissie deze kan gebruiken om de prestaties van IPA II specifiek te 

                                                      
26 Evaluation of EU support to local authorities in enlargement and neighbourhood regions 

(2010-2018), blz. 6; Evaluation of the EU’s external action support to gender equality and 
women’s and girls’ empowerment (2010-2018), blz. 14; Thematic evaluation of EU support 
for rule of law in neighbourhood countries and candidates and potential candidates of 
enlargement (2010-2017), blz. ix en 32. 

27 Speciaal verslag nr. 07/2018, de paragrafen VIII en 39, Speciaal verslag nr. 27/2018, de 
paragrafen IX en 54. 
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beoordelen en daarover verslag uit te brengen. In het kader van de programmering 
voor IPA III (de opvolger voor de periode 2021-2027) werkt DG NEAR aan een matrix 
om alle beschikbare programma-indicatoren in onder te brengen. 

6.30. Er verstrijkt onvermijdelijk tijd tussen de uitgave van middelen aan een 
meerjarenprogramma en het moment waarop uitkomsten worden waargenomen. Op 
31 december 2020 was 56 % van de totale toewijzing van IPA II voor het 
MFK 2014-2020 nog niet betaald, wat betekent dat veel resultaten waarschijnlijk pas 
na 2020 zullen worden gerealiseerd. Net als voor alle instrumenten voor extern 
optreden moet de Commissie een definitief evaluatieverslag produceren over de 
periode 2014-2020 als onderdeel van de tussentijdse evaluatie van de volgende 
financiële periode, die uiterlijk 31 december 2024 moet hebben plaatsgevonden.  

Politieke hervormingen 

6.31. Figuur 6.6 biedt een overzicht van de indicatoren van de 
programmaverklaring die verband houden met specifieke doelstelling 1: “politieke 
hervormingen”. 
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Figuur 6.6 — Overzicht van indicatoren die verband houden met 
“politieke hervormingen” 

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022. 
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De uitvoering van politieke hervormingen verloopt over het algemeen 
traag 

6.32. Eén van de drie reeksen criteria van Kopenhagen bestaat uit politieke criteria 
(zie paragraaf 6.7). Zij zijn gericht op de rechtsstaat, grondrechten en de versterking 
van democratische instellingen en het openbaar bestuur. 

6.33. Hoewel sommige begunstigden vooruitgang hebben geboekt inzake het 
voldoen aan de politieke criteria28, zijn alle indicatoren uit de programmaverklaring29 
met betrekking tot de mate waarin IPA II-begunstigden er wat politieke hervormingen 
betreft klaar voor zijn om tot de EU toe te treden, verslechterd ten opzichte van hun 
uitgangswaarden, en geen ervan ligt op schema wat betreft het bereiken van het 
streefdoel. Aangezien alle indicatoren voor de politieke hervormingen 
impactindicatoren zijn, hangt de vooruitgang ervan echter niet alleen af van IPA II-
steun, maar ook van andere contextuele factoren, zoals de politieke wil van de 
betrokken IPA II-begunstigde, zoals de Commissie erkent in haar mededeling van 2020 
over het uitbreidingsbeleid van de EU30. 

6.34. De eerste indicator voor specifieke doelstelling 1 betreft het aantal gevallen 
waarin IPA II-begunstigden zich in een vroeg stadium van voorbereiding bevinden wat 
betreft het voldoen aan de politieke toetredingscriteria. De mijlpaal voor 2018 was een 
afname van dit aantal. Het aantal is echter toegenomen, voornamelijk als gevolg van 
de terugval van Turkije wat betreft de werking van de rechterlijke macht, de 
hervorming van het openbaar bestuur en de vrijheid van meningsuiting. Deze 
achteruitgang betekent dat, hoewel sommige IPA II-begunstigden vooruitgang hebben 
geboekt, het streefdoel dat de meeste van hen in 2020 matig zijn voorbereid, niet is 
bereikt. 

6.35. De andere twee indicatoren zijn gebaseerd op acht externe bronnen die 
meestal de perceptie van corruptie, persvrijheid, de doeltreffendheid van de overheid, 
de rechtsstaat, de kwaliteit van de regelgeving en inspraak en de 
verantwoordingsplicht meten. Zij laten tot 2019 een algemene terugval zien en 
ondanks een verbetering in 2020 blijven zij onder de niveaus van de uitgangswaarden, 
met name Turkije, en liggen zij duidelijk niet op schema wat betreft het bereiken van 
hun streefdoelen. 

                                                      
28 Jaarverslagen 2020. 

29 COM(2021) 300, blz. 1164-1165. 

30 COM(2020) 660 final. 
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6.36. Bovendien is een van de aanvankelijk vastgestelde indicatoren voor 
specifieke doelstelling 1, waarmee de betrokkenheid van het maatschappelijk 
middenveld bij hervormingsprocessen wordt gemonitord, geschrapt, ondanks het feit 
dat in de monitoringevaluatie van IPA II werd gesteld dat deze indicator zeer nuttige 
informatie kan verschaffen over de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties 
bij IPA II. 

De EU-steun is doeltreffender geweest bij het bevorderen van 
fundamentele hervormingen dan bij het waarborgen van de uitvoering 
daarvan 

6.37. IPA-steun heeft IPA II-begunstigden geholpen bij de integratie van kwesties 
met betrekking tot mensenrechten en democratie in hun nationale beleidskaders. De 
EU heeft via financiële steun, technische bijstand en beleidsdialoog bijgedragen tot 
juridische en constitutionele hervormingen31. 

6.38. De EU-steun en de beleidsdialoog hebben veel IPA II-begunstigden 
aangemoedigd toe te treden tot internationale mensenrechtenverdragen32. In 2011 
was Turkije gastland voor de conferentie die resulteerde in het Verdrag van Istanbul, 
een verdrag ter bevordering van de totstandbrenging van een pan-Europees 
rechtskader om vrouwen te beschermen tegen alle vormen van geweld en om 
dergelijk geweld te voorkomen, te vervolgen en uit te bannen. Sindsdien hebben alle 
IPA II-begunstigden, op één na, het verdrag geratificeerd. Kosovo heeft het verdrag 
vanwege zijn specifieke status nog niet formeel ondertekend, maar heeft toegezegd de 
bepalingen ervan door middel van grondwetswijzigingen toe te passen. Er moet 
worden opgemerkt dat Turkije vervolgens in juli 2021 officieel uit het Verdrag van 
Istanbul is gestapt. 

                                                      
31 Zie Thematic Evaluation of EU support for Rule of Law in neighbourhood countries and 

candidates and potential candidates of enlargement (2010-2017), blz. 40. 

32 Ibid., blz. 59. 

206

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/monitoring-and-evaluation_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/monitoring-and-evaluation_en


 

6.39. Volgens de thematische evaluatie van de rechtsstaat vereisen juridische 
hervormingen, net als constitutionele hervormingen, aanzienlijke secundaire wet- en 
regelgeving om uitvoerbaar te zijn33. In de evaluatie wordt erop gewezen dat de EU 
weliswaar via technische bijstand heeft bijgedragen aan het opstellen van wetten voor 
de hervorming van justitiële instellingen of aan capaciteitsopbouw voor instellingen, 
waaronder parlementen, maar dat de resultaten vaak traag tot stand komen. In het 
kader van de evaluatie werd het volgende geconcludeerd: in het algemeen is de EU-
steun doeltreffender bij het bevorderen van fundamentele hervormingen dan bij de 
gedetailleerde uitvoering daarvan. Hoewel de steun voor wetgevingshervormingen 
aanzienlijk is geweest, merken de belanghebbenden in de EU op dat er relatief weinig 
parallelle steun is verleend aan parlementaire instellingen ter ondersteuning van de 
doorvoering van hervormingen […]34. 

Economische, sociale en territoriale ontwikkeling 

6.40. Figuur 6.7 biedt een overzicht van de indicatoren van de 
programmaverklaring die verband houden met specifieke doelstelling 2: 
“economische, sociale en territoriale ontwikkeling”. 

                                                      
33 Ibid., blz. 38. 

34 Ibid., blz. 38. 
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Figuur 6.7 — Overzicht van de indicatoren die verband houden met 
“economische, sociale en territoriale ontwikkeling” 

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022. 
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IPA II heeft bijgedragen aan de sectoren agrovoeding en 
plattelandsontwikkeling, zij het minder dan verwacht 

6.41. Van de elf indicatoren voor “economische, sociale en territoriale 
ontwikkeling” vertonen op één na alle indicatoren vooruitgang ten opzichte van hun 
respectieve uitgangswaarden. Vier indicatoren (minder dan de helft) liggen echter 
duidelijk op schema wat betreft het bereiken van hun streefdoelen. Deze indicatoren 
verschaffen voornamelijk informatie over de economische context waarin IPA II 
werkzaam is en over de wijze waarop IPA II bijdraagt tot de sectoren agrovoeding en 
plattelandsontwikkeling. Er zijn geen indicatoren die specifiek de bijdrage van IPA II 
aan sociale en territoriale ontwikkeling meten. 

6.42. Het merendeel (zeven) van de elf indicatoren doet verslag over de impact 
van IPA II. Drie ervan liggen op schema wat betreft het bereiken van hun streefdoel. De 
rest ligt echter niet op schema vanwege de verslechterende economische context. De 
eerste indicator monitort de mate van voorbereiding ten aanzien van economische 
criteria, die ook tot de “fundamentele” gebieden behoren (zie paragraaf 6.7). Deze is 
stabiel gebleven, aangezien Bosnië en Herzegovina en Kosovo zich nog steeds in een 
vroeg stadium van voorbereiding bevinden wat betreft een functionerende 
markteconomie en concurrentievermogen. 

6.43. De overige indicatoren (vier) monitoren output van IPA II. Deze hebben 
betrekking op agrovoeding en plattelandsontwikkeling, beide belangrijke gebieden 
voor de ontwikkeling van IPA II-begunstigden, met name in de Westelijke Balkan. Zij 
hebben allemaal vooruitgang geboekt, maar tot dusver is slechts bij één ervan het 
streefdoel bereikt. 

Aanpassing aan het acquis en beheer van EU-fondsen 

6.44. Figuur 6.8 biedt een overzicht van de indicatoren van de 
programmaverklaring die verband houden met specifieke doelstelling 3: “aanpassing 
aan het acquis en beheer van EU-fondsen”. 
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Figuur 6.8 – Overzicht van de indicatoren die verband houden met de 
“aanpassing aan het acquis en het beheer van EU-fondsen” 

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022. 

Samenvatting van alle indicatoren
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Soort streefdoel
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Indicator Vooruitgang in de richting van het streefdoel 
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68 % (2020)
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Bijzonderheden over afzonderlijke indicatoren

Mate van voorbereiding van uitbreidingslanden 
ten aanzien van aanpassing aan het acquis
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normen in de agrovoedingssector hebben 

aangepast: Turkije
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Output
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De IPA II-begunstigden hebben enige vooruitgang geboekt met de 
aanpassing, maar er is slechts beperkte informatie beschikbaar over de 
mate waarin zij voorbereid zijn om EU-middelen te beheren 

6.45. Bij een van de drie indicatoren in het kader van deze specifieke doelstelling is 
het streefdoel bereikt Voor de andere twee is het wegens het ontbreken van 
uitgangswaarden en/of streefwaarden niet mogelijk te concluderen of zij op schema 
liggen wat betreft het bereiken van hun streefdoelen. 

6.46. De eerste indicator, betreffende de mate waarin IPA II-begunstigden zijn 
voorbereid inzake aanpassing aan het acquis, verwijst naar het aantal hoofdstukken in 
het kader waarvan zij zich in een vroeg stadium van voorbereiding bevinden. De 
programmaverklaring bevat noch een mijlpaal, noch een streefdoel voor deze 
indicator. De uitgangswaarde van 2015 was vijftig hoofdstukken en hoewel dit aantal 
tegen 2017 met bijna de helft was afgenomen, is het sindsdien toegenomen tot dertig 
(stand van zaken in 2019). Dit is voornamelijk toe te schrijven aan Bosnië en 
Herzegovina en Kosovo, die zich nog in een vroeg stadium van voorbereiding bevinden 
in respectievelijk 14 en 7 hoofdstukken.  

6.47. Figuur 6.9 toont de beoordeling door de Commissie van de mate waarin IPA 
II-begunstigden zijn voorbereid inzake alle onderhandelingshoofdstukken, al zijn alleen 
Montenegro, Servië en Turkije officiële toetredingsonderhandelingen begonnen. Dit 
niveau van voorbereiding is niet alleen afhankelijk van IPA II-steun, maar ook van een 
aantal externe factoren, met name de politieke wil van de begunstigden zelf. De 
onderhandelingen over een hoofdstuk kunnen ook door de Raad worden opgeschort 
of eenzijdig door een lidstaat worden geblokkeerd. 

211



 

Figuur 6.9 — Niveau van voorbereiding inzake de hoofdstukken van het 
EU-acquis in 2020 

 
Bron: ERK, op basis van verslagen van 2020 uit het uitbreidingspakket van de Commissie. 

Albanië

Bosnië en Herzegovina
Kosovo

Montenegro

Servië

Noord-
Macedonië

Turkije*

1: vrij verkeer van goederen
2: vrij verkeer van werknemers
3: recht van vestiging en vrij verrichten van diensten
4: vrij verkeer van kapitaal
5: overheidsopdrachten
6: vennootschapsrecht
7: recht inzake intellectuele eigendom
8: mededingingsbeleid
9: financiële diensten
10: informatiemaatschappij en media
11: landbouw en plattelandsontwikkeling
12: voedselveiligheid, veterinair en fytosanitair beleid
13: visserij
14: vervoersbeleid
15: energie
16: belastingen
17: economisch en monetair beleid
18: statistiek
19: sociaal beleid en werkgelegenheid
20: ondernemingen- en industriebeleid
21: trans-Europese netwerken
22: regionaal beleid en coördinatie van structurele middelen
23: rechterlijke macht en fundamentele rechten
24: recht, vrijheid en veiligheid
25: wetenschap en onderzoek
26: onderwijs en cultuur
27: milieu
28: consumentenbescherming en bescherming van de gezondheid
29: douane-unie
30: externe betrekkingen
31: buitenlands-, veiligheids- en defensiebeleid
32: financiële controle
33: financiële en budgettaire bepalingen
34: instellingen
35: overige vraagstukken

Hoofdstukken van het acquis: 

Beoordeling voorbereiding: 
Niet beoordeeld
Vroeg stadium
Vroeg stadium/enige voorbereiding
Enige voorbereiding

Enige/matige voorbereiding
Matig 
Matig/goed
Goed
Vergevorderd stadium

* Zoals vermeld in de conclusies van de Raad van 
juni 2018 over de uitbreiding en het stabilisatie- en 
associatieproces kunnen momenteel geen 
hoofdstukken worden geopend of afgesloten. 
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6.48. De andere twee indicatoren hebben betrekking op het aantal economische 
entiteiten dat zich aan de EU-normen aanpast in de agrovoedingssector in 
respectievelijk de Westelijke Balkan en Turkije. Hun streefjaar is 2023. Op basis van de 
resultaten van 2020 is het streefdoel dat is verbonden aan de indicator voor Turkije al 
bereikt. Aangezien er voor de beoordeling van de vooruitgang geen referentiejaar is 
vastgesteld, is het onduidelijk of het bijbehorende streefdoel voor de indicator voor de 
Westelijke Balkan kan worden bereikt. 

6.49. Specifieke doelstelling 3 heeft ook betrekking op het voorbereiden van IPA II-
begunstigden op het beheer van het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling, de Europese structuur- en investeringsfondsen en het 
Cohesiefonds. De programmaverklaring en het AMPR bevatten echter geen 
indicatoren waarmee verslag wordt uitgebracht over de mate waarin de 
uitbreidingslanden zijn voorbereid op het beheer van deze fondsen. 
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Conclusies 
6.50. In de periode 2014-2020 is 5,6 miljard EUR uitbetaald voor de begeleiding 
van IPA II-begunstigden tijdens hun Europese traject. De indicatoren waarover de 
Commissie verslag heeft uitgebracht in de programmaverklaring, wijzen op bescheiden 
prestaties voor IPA II: wij zijn van mening dat een kwart van de indicatoren (vijf) wel, 
maar de helft (negen) niet op schema ligt wat betreft het bereiken van de 
streefdoelen. Voor het resterende kwart (vijf indicatoren) is er onvoldoende informatie 
om de vooruitgang duidelijk te beoordelen. In overeenstemming met de 
rechtsgrondslag van IPA II meten de meeste indicatoren (elf) de impact en kunnen zij 
dus worden beïnvloed door externe factoren die geen verband houden met de 
prestaties van het programma. Het AMPR bevat een selectie van deze indicatoren, die 
wij niet volledig representatief achten voor de activiteiten of prestaties van IPA II (zie 
de paragrafen 6.11-6.16). 

6.51. De Commissie heeft een strategische keuze gemaakt om de sectorale aanpak 
toe te passen bij de uitvoering van IPA II. Hierdoor kon zij een coherentere reeks 
maatregelen vaststellen ter bevordering van hervormingen en een intensievere 
dialoog tussen de EU en de IPA II-begunstigden. De aanpak werd echter niet 
consequent toegepast door alle IPA II-begunstigden als gevolg van een gebrek aan 
nationale sectorale strategieën, zwakke politieke betrokkenheid, bureaucratische 
weerstand en in sommige gevallen een geringe administratieve capaciteit. Bijgevolg 
zijn de voordelen van de sectorale aanpak nog niet volledig gerealiseerd (zie de 
paragrafen 6.17-6.20). 

6.52. Door aanzienlijke financiële hertoewijzingen voor speciale maatregelen en 
nieuwe projecten werd met IPA II flexibel en snel gereageerd om de negatieve 
gevolgen van onvoorziene crises te helpen terugdringen. Het gebruik van IMBC heeft in 
sommige gevallen echter tot vertragingen en achterstanden geleid, waardoor de 
uitgaven van het programma minder efficiënt zijn geworden dan bij direct beheer het 
geval zou zijn geweest. Bovendien beperkten sommige informatielacunes de tijdige 
beschikbaarheid van relevante informatie over de prestaties van IPA II (zie de 
paragrafen 6.21-6.30). 
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6.53. Hoewel sommige IPA II-begunstigden vooruitgang hebben geboekt, zijn alle 
indicatoren uit de programmaverklaring met betrekking tot politieke hervormingen 
verslechterd ten opzichte van hun uitgangswaarden, en geen ervan ligt op schema wat 
betreft het bereiken van het streefdoel. De belangrijkste reden voor de trage 
vooruitgang is in bepaalde gevallen onvoldoende politieke wil, maar er zijn ook 
aanwijzingen dat de EU-steun doeltreffender is geweest bij het bevorderen van deze 
hervormingen dan bij het waarborgen van de uitvoering ervan (zie de paragrafen 6.31-
6.39). 

6.54. IPA II heeft bijgedragen tot modernisering in de sectoren agrovoeding en 
plattelandsontwikkeling. De algemene vooruitgang van de economische, sociale en 
territoriale ontwikkeling van de IPA II-begunstigden verloopt echter trager dan 
verwacht. Zeven van de elf indicatoren die de vooruitgang op dit gebied meten, liggen 
of niet op schema om hun streefdoelen te bereiken, of het is onduidelijk of deze 
bereikt zullen worden (zie de paragrafen 6.40-6.43). 

6.55. Tot slot is een andere IPA II-doelstelling om de IPA II-begunstigden te helpen 
zich aan het EU-acquis aan te passen. Over het algemeen hebben zij zich in grotere 
mate aangepast. Aangezien in de meest recente programmaverklaring echter geen 
streefdoel is opgenomen voor de indicator waarmee de vooruitgang op dit gebied 
wordt gemeten, is het moeilijk te beoordelen of het tempo van de aanpassing volstaat. 
Hetzelfde geldt voor de doelstelling van IPA II om begunstigden voor te bereiden op 
het beheer van EU-fondsen, die niet is gekoppeld aan overeenkomstige indicatoren 
(zie de paragrafen 6.44-6.49). 
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Bijlagen 

Bijlage 6.1 — Doelstellingen IPA II 

Algemene doelstelling 

Doelstelling Volledige naam Korte naam 
(en afkorting) 

Vertegenwoordigd 
in onze steekproef 

Algemene 
doelstelling 1 

Het instrument voor 
pretoetredingssteun 
(“IPA II”) moet (potentiële) 
kandidaat-lidstaten 
ondersteunen bij de 
bepaling en uitvoering van 
de politieke, institutionele, 
wettelijke, administratieve, 
sociale en economische 
hervormingen die voor de in 
bijlage I vermelde 
begunstigden nodig zijn om 
te voldoen aan de waarden 
van de Unie, en om zich 
geleidelijk aan te passen aan 
de regels, de normen, het 
beleid en de praktijken van 
de Unie met het oog op het 
lidmaatschap van de Unie. 
Door middel van dergelijke 
steun moet IPA II bijdragen 
aan stabiliteit, veiligheid en 
welvaart in de begunstigde 
landen. 

Lidmaatschap 
van de Unie 
(AD1) 

Ja 

Specifieke doelstellingen 

Doelstelling Volledige naam Korte naam 
(en afkorting) 

Vertegenwoordigd 
in onze steekproef 

Specifieke 
doelstelling 1 

Steun voor politieke 
hervormingen 

Politieke 
hervormingen 
(SD1) 

Ja 
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Specifieke doelstellingen 

Doelstelling Volledige naam Korte naam 
(en afkorting) 

Vertegenwoordigd 
in onze steekproef 

Specifieke 
doelstelling 2 

Steun voor economische, 
sociale en territoriale 
ontwikkeling met het oog op 
slimme, duurzame en 
inclusieve groei 

Economische, 
sociale en 
territoriale 
ontwikkeling 
(SD2) 

Ja 

Specifieke 
doelstelling 3 

Versterking van het 
vermogen van de in bijlage I 
van de IPA II-verordening 
vermelde begunstigden om 
te voldoen aan de 
verplichtingen die 
voortvloeien uit het 
lidmaatschap van de Unie, 
door steun te verlenen aan 
de geleidelijke aanpassing 
aan en goedkeuring, 
uitvoering en handhaving 
van het acquis van de Unie, 
waaronder voorbereiding op 
het beheer van de 
structuurfondsen van de 
Unie, het Cohesiefonds en 
het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling van 
de Unie 

Aanpassing aan 
het acquis en 
beheer van EU-
fondsen (SD3) 

Ja 

Specifieke 
doelstelling 4 

Versterking van de regionale 
integratie en territoriale 
samenwerking met de in 
bijlage I van de IPA II-
verordening vermelde 
begunstigden, lidstaten en 
eventueel derde landen 
binnen het 
toepassingsgebied van 
Verordening (EU) 
nr. 232/2014 van het 
Europees Parlement en de 
Raad 

Regionale 
integratie 
(SD 4) 

Nee 

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2022. 
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Hoofdstuk 7 

Follow-up van aanbevelingen 
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Inleiding 
7.1. Elk jaar beoordelen we in hoeverre onze gecontroleerden actie hebben 
ondernomen naar aanleiding van onze aanbevelingen. Deze follow-up van onze 
aanbevelingen is een belangrijke stap in de controlecyclus. Deze biedt ons feedback 
over de vraag of onze gecontroleerden de door ons aanbevolen acties hebben 
uitgevoerd en of de door ons aan de orde gestelde kwesties zijn aangepakt, en zet 
onze gecontroleerden ertoe aan onze aanbevelingen uit te voeren. Het is ook van 
belang voor het uitwerken en plannen van onze toekomstige controlewerkzaamheden 
en het in kaart brengen van risico’s. 

7.2. Dit jaar analyseerden we aanbevelingen uit 20 van de 23 speciale verslagen die 
we in 2017 hebben gepubliceerd. De aanbevelingen van Speciaal verslag nr. 06/2017, 
“De EU-reactie op de vluchtelingencrisis: de “hotspotbenadering”, Speciaal verslag 
nr. 17/2017, “Het optreden van de Commissie in de financiële crisis in Griekenland” en 
Speciaal verslag nr. 23/2017, “De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad: de 
werkzaamheden aan een uitdagende opdracht voor de bankenunie zijn gestart, maar 
er is nog een lange weg te gaan”, vallen buiten de reikwijdte van deze analyse omdat 
hieraan follow-up werd of zal worden gegeven in het kader van afzonderlijke 
controles. 

7.3. In totaal gaven we follow-up aan 161 aanbevelingen. Daarvan zijn er 149 aan 
de Commissie gericht. De overige 12 aanbevelingen zijn aan de Europese Dienst voor 
extern optreden gericht. Net als in het verleden vielen de aan de lidstaten gerichte 
aanbevelingen buiten de reikwijdte van de follow-up. In 2017 werden 
20 aanbevelingen aan de lidstaten gericht. 

7.4. Voor onze follow-upwerkzaamheden hebben we controles van stukken verricht 
en vraaggesprekken gevoerd met gecontroleerden. Om een eerlijke en evenwichtige 
evaluatie te garanderen, hebben wij onze bevindingen aan de gecontroleerden 
toegezonden en hebben wij bij onze definitieve analyse rekening gehouden met hun 
antwoorden. Om dubbeltelling te voorkomen, zijn de aanbevelingen gegroepeerd per 
gecontroleerde waaraan de aanbeveling hoofdzakelijk was gericht. 

7.5. De resultaten van ons werk weerspiegelen de situatie per eind april 2021. 
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Opmerkingen 
7.6. Onze gecontroleerden hebben 150 (93 %) van onze aanbevelingen volledig of 
gedeeltelijk aanvaard en 11 aanbevelingen (7 %) uit de speciale verslagen die we in 
2017 hebben gepubliceerd, niet aanvaard (zie figuur 7.1). 

Figuur 7.1 — Aanvaarding van onze aanbevelingen uit speciale verslagen 
van 2017 door onze gecontroleerden 

 
Bron: ERK. 

Hoe is de Commissie ingegaan op onze aanbevelingen? 

7.7. In totaal werden er 165 aanbevelingen aan de Commissie gericht. Zestien 
daarvan waren afkomstig uit de speciale verslagen nrs. 06/2017 en 17/2017, die buiten 
de reikwijdte van deze analyse vielen.  

7.8. Van onze 149 aanbevelingen waaraan follow-up werd gegeven, heeft de 
Commissie er 100 (67 %) volledig uitgevoerd. Zij heeft er nog eens 17 (12 %) in de 
meeste opzichten uitgevoerd. Van de resterende aanbevelingen heeft de Commissie er 
14 (9 %) in enkele opzichten uitgevoerd en heeft zij er 16 (11 %) helemaal niet 
uitgevoerd (zie figuur 7.2). Waar onze gecontroleerden onze aanbevelingen niet 
hebben uitgevoerd, was dit meestal het geval omdat zij deze niet hadden aanvaard (zie 
paragraaf 7.21). In twee gevallen (1 %) was er geen beoordeling van de stand van 
uitvoering nodig, aangezien wij van mening waren dat de aanbeveling niet meer 
relevant was. 
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Figuur 7.2 — Uitvoering van onze aan de Commissie gerichte 
aanbevelingen uit speciale verslagen van 2017 

 
Bron: ERK. 

7.9. In bijlage 7.1 wordt een gedetailleerdere stand van uitvoering van de 
aanbevelingen gegeven. Deze bevat ook beknopte beschrijvingen van de verbeteringen 
en resterende tekortkomingen die van invloed zijn op de aanbevelingen die in enkele 
opzichten zijn uitgevoerd. 

7.10. Voor 6 van de 18 speciale verslagen die aan haar waren gericht, heeft de 
Commissie alle aanbevelingen volledig of in de meeste opzichten uitgevoerd (zie 
kader 7.1). 
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Kader 7.1 

Speciale verslagen waarvan alle aanbevelingen aan de Commissie 
volledig of in de meeste opzichten zijn uitgevoerd 

o Speciaal verslag nr. 08/2017 — “EU-visserijcontroles: meer inspanningen 
nodig” 

o Speciaal verslag nr. 09/2017 — “EU-steun voor de strijd tegen mensenhandel 
in Zuid- en Zuidoost-Azië” 

o Speciaal verslag nr. 10/2017 — “EU-steun voor jonge landbouwers moet 
doelgerichter worden toegewezen om doeltreffende generatievernieuwing te 
bevorderen” 

o Speciaal verslag nr. 12/2017 — “Uitvoering van de drinkwaterrichtlijn: betere 
kwaliteit van en toegang tot water in Bulgarije, Hongarije en Roemenië, maar 
nog steeds aanzienlijke investeringen nodig” 

o Speciaal verslag nr. 16/2017 — “Programmering van plattelandsontwikkeling: 
minder complexiteit nodig en meer aandacht voor resultaten” 

o Speciaal verslag nr. 18/2017 — “Single European Sky: een andere cultuur, 
maar geen gemeenschappelijk luchtruim” 

Opmerking: De twee aanbevelingen waarvoor geen beoordeling van de stand van uitvoering nodig 
was omdat de aanbevelingen niet meer relevant waren, werden buiten beschouwing gelaten. 

7.11. De Commissie monitort het uitvoeringsniveau van de aanbevelingen met 
behulp van een databank genaamd “Aanbevelingen, acties, kwijting” 
(Recommendations, Actions, Discharge — RAD). Deze databank bevat de 
62 aanbevelingen uit onze speciale verslagen van 2015 en de 101 aanbevelingen uit 
onze speciale verslagen van 2016 die nog openstaan sinds onze follow-up van 2018 en 
20191. De Commissie zorgt echter niet voor een actieve follow-up of registratie in haar 
databank van ontwikkelingen met betrekking tot de aanbevelingen die naar haar 
oordeel zijn uitgevoerd, zelfs niet wanneer de ERK deze niet als volledig uitgevoerd 
beschouwd. 

7.12. Dit jaar zijn 138 van die 163 aanbevelingen nog steeds niet uitgevoerd en de 
Commissie gaf hier geen follow-up meer aan (zie figuur 7.3). De Commissie had 39 van 

                                                      
1 Zie de paragrafen 3.72-3.78 van ons Jaarverslag 2018 en de paragrafen 7.11 en 7.12 van ons 

Verslag van 2019 betreffende de prestaties van de EU-begroting. 
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deze 138 aanbevelingen in de speciale verslagen zelf niet aanvaard. Zij was van mening 
dat de resterende 99 aanbevelingen volledig waren uitgevoerd op het moment van de 
follow-up van de voorgaande twee jaren, hoewel de ERK hier anders over dacht. 

Figuur 7.3 — Follow-up van aanbevelingen uit speciale verslagen van 
2015 en 2016 die de Commissie niet volledig heeft uitgevoerd tijdens 
onze follow-up van de voorgaande twee jaren 

 
Bron: ERK. 

7.13. De Commissie is doorgegaan met de follow-up van de resterende 25 van de 
163 aanbevelingen die niet volledig waren uitgevoerd. Volgens de databank van de 
Commissie heeft zij de uitvoering van 12 van deze 25 aanbevelingen inmiddels 
afgerond. Door de follow-upaanpak voor openstaande aanbevelingen uit speciale 
verslagen van 2015 en 2016 te volgen, blijven wij dergelijke gevallen monitoren in de 
RAD-databank, maar we hebben deze niet in detail onderzocht. 

Geen follow-up door de Commissie Follow-up door de Commissie

De Commissie heeft deze 
aanbevelingen niet aanvaard

Volgens de Commissie 
gedeeltelijk uitgevoerd

Volgens de Commissie 
volledig uitgevoerd

Volgens de Commissie volledig 
uitgevoerd, hoewel de ERK hier 

anders over dacht

99 39

13
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Hoe zijn de andere gecontroleerden ingegaan op onze 
aanbevelingen? 

7.14. In totaal werden er 18 aanbevelingen2 aan andere gecontroleerden dan de 
Commissie gericht. Zes daarvan kwamen uit Speciaal verslag nr. 23/2017, dat buiten de 
reikwijdte van deze analyse viel. 

7.15. Alle twaalf aanbevelingen aan andere gecontroleerden dan de Commissie zijn 
volledig uitgevoerd. In bijlage 7.2 wordt een gedetailleerde stand van uitvoering van 
deze aanbevelingen gegeven, die allemaal aan de Europese Dienst voor extern 
optreden zijn gericht. 

Hoe zijn onze gecontroleerden ingegaan op onze aanbevelingen 
in vergelijking met het voorgaande jaar? 

7.16. Wij hebben follow-up gegeven aan 20 speciale verslagen die in 2017 zijn 
gepubliceerd. Van onze 161 aanbevelingen hebben onze gecontroleerden er 112 
(70 %) volledig uitgevoerd. Zij hebben er nog eens 17 (10 %) in de meeste opzichten 
uitgevoerd (zie figuur 7.4). 

7.17. In vergelijking met het voorgaande jaar is het percentage volledig 
uitgevoerde aanbevelingen gestegen van 65 % tot 70 %, terwijl het totale aantal 
volledig of in de meeste opzichten uitgevoerde aanbevelingen en het totale aantal niet 
of slechts gedeeltelijk uitgevoerde aanbevelingen relatief stabiel bleven. In de 
bijlagen 7.1 en 7.2 wordt een gedetailleerdere stand van uitvoering van de 
aanbevelingen gegeven. 

                                                      
2 Speciaal verslag nr. 14/2017: “Doelmatigheidsonderzoek van het beheer van rechtszaken 

bij het Hof van Justitie van de Europese Unie” bevat geen aanbevelingen maar 
“overwegingen”; het valt dan ook buiten de reikwijdte van dit hoofdstuk. 
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Figuur 7.4 — Uitvoering van de aan onze gecontroleerden gerichte 
aanbevelingen uit speciale verslagen van 2016 en 2017

Bron: ERK. 

In hoeverre zijn de gecontroleerden tijdig ingegaan op onze 
aanbevelingen? 

7.18. De afgelopen jaren hebben wij in onze speciale verslagen consequent een
tijdpad gegeven voor de uitvoering van de aanbevelingen. De tijdpaden worden 
besproken met de gecontroleerde en gespecificeerd in onze speciale verslagen om 
ervoor te zorgen dat deze voor alle betrokken partijen duidelijk zijn. 

7.19. Tijdens de follow-up van dit jaar zijn wij voor het eerst nagegaan of onze
gecontroleerden tijdig corrigerende maatregelen hebben genomen. In totaal werd 
68 % van onze aanbevelingen tijdig uitgevoerd (zie figuur 7.5). 
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Figuur 7.5 — Tijdigheid van de corrigerende maatregelen die de 
gecontroleerden hebben genomen

NB: Bij de berekening werd geen rekening gehouden met aanbevelingen zonder tijdpad voor de 
uitvoering (17 gevallen), aanbevelingen waarvoor het tijdpad nog niet is verstreken (5 gevallen) en 
aanbevelingen die niet meer relevant zijn (2 gevallen). 

Bron: ERK. 

7.20. In figuur 7.6 wordt de mate van tijdigheid gepresenteerd, uitgesplitst naar de
verschillende uitvoeringsniveaus, waaruit blijkt dat een hoger uitvoeringsniveau 
correleert met een hogere mate van tijdigheid. 

Figuur 7.6 — Tijdigheid van de corrigerende maatregelen die de 
gecontroleerden hebben genomen, uitgesplitst naar uitvoeringsniveau 

NB: De procentuele waarden voor tijdigheid hebben betrekking op het respectieve uitvoeringsniveau. Bij 
de berekening van het “Aandeel van elk uitvoeringsniveau” wordt geen rekening gehouden met 
aanbevelingen die niet zijn uitgevoerd en aanbevelingen waarvoor geen beoordeling van de stand van 
uitvoering nodig was omdat de aanbeveling niet meer relevant was. 

Bron: ERK. 
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Wat is de belangrijkste factor voor adequate en tijdige follow-
upmaatregelen? 

7.21. In de aanbevelingen wordt opgeroepen tot actie op basis van het 
bewijsmateriaal dat tijdens de controle is verzameld en geanalyseerd. Goede 
permanente communicatie en een wederzijds begrip tussen de auditors en de 
gecontroleerde over de conclusies en aanbevelingen van de controle zijn nuttig om 
ervoor te zorgen dat passende follow-upmaatregelen worden genomen om de 
gerapporteerde tekortkomingen te verhelpen. Dit blijkt uit het feit dat 86 % van de 
aanbevelingen uit speciale verslagen van 2017 die volledig of gedeeltelijk werden 
aanvaard door de gecontroleerden, volledig of in de meeste opzichten werden 
uitgevoerd. Daarentegen werd slechts één van de elf aanbevelingen uit speciale 
verslagen van 2017 die niet werden aanvaard door de gecontroleerden, volledig of in 
de meeste opzichten uitgevoerd. In figuur 7.7 wordt het uitvoeringsniveau 
gepresenteerd, uitgesplitst naar de verschillende niveaus van aanvaarding. 

Figuur 7.7 — Het uitvoeringsniveau correleert met de aanvaarding van 
controleaanbevelingen door de gecontroleerden  

 
NB: De procentuele waarden voor het uitvoeringsniveau hebben betrekking op het respectieve niveau 
van aanvaarding. Bij de berekening wordt geen rekening gehouden met aanbevelingen die niet meer 
relevant zijn (twee gevallen). 

Bron: ERK. 
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Conclusie 

7.22. De meeste aanbevelingen uit speciale verslagen zijn tijdig uitgevoerd (68 %). 
In vergelijking met het voorgaande jaar bleef het percentage volledig of in de meeste 
opzichten uitgevoerde aanbevelingen relatief stabiel (80 %). Er is ruimte voor verdere 
vooruitgang met betrekking tot de aanbevelingen die niet zijn uitgevoerd en die welke 
in enkele opzichten en de meeste opzichten zijn uitgevoerd. Uit onze analyse blijkt dat 
de aanvaarding van de controleconclusies door de gecontroleerden nuttig is om ervoor 
te zorgen dat passende follow-upmaatregelen worden genomen om de 
gerapporteerde tekortkomingen te verhelpen. 
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Bijlagen 

Bijlage 7.1 — Gedetailleerde stand van zaken van de aanbevelingen van 2017, uitgesplitst naar verslag — 
Europese Commissie 

Mate van tijdigheid:  tijdig;  vertraagd;  termijn nog niet verstreken;  geen follow-upmaatregelen;  geen termijn voor uitvoering vastgesteld;  aanbeveling niet 
meer relevant. 

SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 

Mate van 
tijdigheid Volledig 

In de 
meeste 

opzichten 
In enkele opzichten Niet uitgevoerd 

Niet 
meer 

relevant 

SV nr. 01/2017 

Meer inspanningen 
nodig om het 
Natura 2000-netwerk 
zo te ontwikkelen dat 
het volledige 
potentieel ervan 
wordt gerealiseerd 

1, 
onder c) 82 X 

2, 
onder d) 83 X 

3, 
onder b) 84 

De Commissie heeft geen 
nieuwe horizontale 
Natura 2000-indicatoren voor 
alle EU-fondsen vastgesteld. 
Aanvullende horizontale 
indicatoren zouden nuttig zijn 
om de resultaten die worden 
behaald met EU-fondsen in 
Natura 2000-gebieden 
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SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 

Mate van 
tijdigheid Volledig 

In de 
meeste 

opzichten 
In enkele opzichten Niet uitgevoerd 

Niet 
meer 

relevant 

nauwkeuriger en correcter te 
traceren. 

SV nr. 02/2017 

1 142 X 

2, 
onder b) 144 X 

3 151 X 

4 (eerste 
streepje) 151 X 

5 (eerste 
streepje) 152 X 

5 (tweede 
streepje) 152 X 
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SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 

Mate van 
tijdigheid Volledig 

In de 
meeste 

opzichten 
In enkele opzichten Niet uitgevoerd 

Niet 
meer 

relevant 

De onderhandelingen 
van de Commissie 
over de 
partnerschapsovereen
komsten en 
programma’s op 
cohesiegebied voor de 
periode 2014-2020: 
doelgerichtere 
uitgaven voor 
prioriteiten van 
Europa 2020, maar 
steeds complexere 
regelingen voor 
prestatiemeting 

6 (eerste 
streepje) 154 

De Commissie gebruikt 
gegevens om jaarlijkse 
prestatieoverzichten en de 
strategische verslagen op te 
stellen. Dit zijn documenten op 
hoog niveau, waarvan de 
reikwijdte te algemeen is voor 
een specifieke nadruk op de 
gebruikmaking van 
benchmarking om beleidsleren 
tijdens de periode 2014-2020 
mogelijk te maken. De 
aanbevolen uitgebreide 
vergelijkende analyse van de 
prestaties en de invoering van 
benchmarking moeten nog 
plaatsvinden. De Commissie zal 
hier na afloop van de 
periode 2014-2020 verder aan 
werken, samen met de ex-
postevaluatie. 

6 (tweede 
streepje) 154 X 

SV nr. 03/2017 EU-bijstand aan 
Tunesië 

1, 
onder a) 65 X 
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SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 

Mate van 
tijdigheid Volledig 

In de 
meeste 

opzichten 
In enkele opzichten Niet uitgevoerd 

Niet 
meer 

relevant 

1, 
onder b) 65 X 

1, 
onder c) 65 X 

2, 
onder a) 70 X 

2, 
onder b) 70 X 

3 71 

De procedures voor de 
goedkeuring van 
macrofinanciële bijstand zijn 
niet veranderd en de 
Commissie heeft geen voorstel 
gedaan om deze aan te passen 
zoals aanbevolen. De door de 
ERK aan de orde gestelde 
tekortkomingen blijven 
bestaan. 

4 73 X 

SV nr. 04/2017 
Het beschermen van 
de EU-begroting tegen 
onregelmatige 

1 146 X 

2 147 X 
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SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 

Mate van 
tijdigheid Volledig 

In de 
meeste 

opzichten 
In enkele opzichten Niet uitgevoerd 

Niet 
meer 

relevant 

uitgaven: in de 
periode 2007-2013 
maakte de Commissie 
op cohesiegebied in 
toenemende mate 
gebruik van 
preventieve 
maatregelen en 
financiële correcties 3 148 

De Commissie heeft ons drie 
tabellen verstrekt met 
uiteenlopende gegevens over 
de monitoring van de 
preventieve en corrigerende 
maatregelen en heeft uitgelegd 
dat er verschillende niveaus en 
verantwoordelijke personen bij 
de monitoring zijn betrokken. 
De opzet en ontwikkeling van 
een geïntegreerd 
monitoringsysteem dat zowel 
preventieve maatregelen als 
financiële correcties bestrijkt, 
zou deze exercitie 
doeltreffender maken. 

4 150 X 

SV nr. 05/2017 
Jeugdwerkloosheid — 
heeft het EU-beleid 
een verschil gemaakt? 

1 (eerste 
streepje) 164 X 

1 (tweede 
streepje) 167 X 

2 167 X 

4 (eerste 
streepje) 172 X 
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SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 

Mate van 
tijdigheid Volledig 

In de 
meeste 

opzichten 
In enkele opzichten Niet uitgevoerd 

Niet 
meer 

relevant 

5 (eerste 
streepje) 173 X 

6 175 X 

7 (tweede 
streepje) 178 X 

7 (tweede 
streepje) 178 X 

SV nr. 07/2017 

De nieuwe rol van de 
certificerende 
instanties bij GLB-
uitgaven: een goede 
stap naar een 
single audit-model 
maar nog aanzienlijke 
tekortkomingen op te 
lossen 

1 92 X 

2 94 X 

3 (eerste 
streepje) 96 X 

3 (tweede 
streepje) 96 X 

3 (derde 
streepje) 96 X 

4 97 X 

5 (eerste 
streepje) 99 X 
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SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 

Mate van 
tijdigheid Volledig 

In de 
meeste 

opzichten 
In enkele opzichten Niet uitgevoerd 

Niet 
meer 

relevant 

5 (tweede 
streepje) 99 X 

6 101 X 

7 (eerste 
streepje) 103 X 

7 (tweede 
streepje) 103 X 

SV nr. 08/2017 
EU-visserijcontroles: 
meer inspanningen 
nodig 

1, 
onder b) 96 X 

2, 
onder a) 98 X 

2, 
onder b) 98 X 

3, 
onder d) 99 X 

3, 
onder e) 99 X 

3, onder f) 99 X 

3, 
onder g) 99 X 
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SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 

Mate van 
tijdigheid Volledig 

In de 
meeste 

opzichten 
In enkele opzichten Niet uitgevoerd 

Niet 
meer 

relevant 

3, 
onder h) 99 X 

4, 
onder b) 101 X 

4, onder 
e) 101 X 

SV nr. 09/2017 

EU-steun voor de 
strijd tegen 
mensenhandel in Zuid- 
en Zuidoost-Azië 

1 (eerste 
streepje) 70 X 

1 (tweede 
streepje) 70 X 

1 (derde 
streepje) 70 X 

2 (eerste 
streepje) 72 X 

2 (tweede 
streepje) 72 X 

2 (derde 
streepje) 72 X 

2 (vierde 
streepje) 72 X 
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SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 

Mate van 
tijdigheid Volledig 

In de 
meeste 

opzichten 
In enkele opzichten Niet uitgevoerd 

Niet 
meer 

relevant 

SV nr. 10/2017 

EU-steun voor jonge 
landbouwers moet 
doelgerichter worden 
toegewezen om 
doeltreffende 
generatievernieuwing 
te bevorderen 

1 (eerste 
streepje) 88 X 

1 (tweede 
streepje) 88 X 

1 (derde 
streepje) 88 X 

3 (eerste 
streepje) 90 X 

3 (derde 
streepje) 90 X 
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SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 

Mate van 
tijdigheid Volledig 

In de 
meeste 

opzichten 
In enkele opzichten Niet uitgevoerd 

Niet 
meer 

relevant 

SV nr. 11/2017 

Het EU-Trustfonds 
Bêkou voor de 
Centraal-Afrikaanse 
Republiek: ondanks 
enkele 
tekortkomingen een 
hoopvolle start 

1 (eerste 
streepje) 72 X 

1 (tweede 
streepje) 72 

De Commissie heeft het 
beginsel van een 
gestructureerde 
behoefteanalyse ingevoerd als 
voorwaarde voor de oprichting 
van een trustfonds, maar 
erkent dat de methodologie 
nog niet is ontwikkeld, wat een 
voorwaarde was die de ERK 
had aanbevolen in haar 
speciaal verslag om ervoor te 
zorgen dat er vervolgens 
passende 
analysewerkzaamheden 
worden uitgevoerd om de 
toegevoegde waarde en het 
voordeel van het trustfonds 
ten opzichte van andere 
instrumenten aan te tonen. 

2 (eerste 
streepje) 76 X 

2 (tweede 
streepje) 76 X 
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SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 

Mate van 
tijdigheid Volledig 

In de 
meeste 

opzichten 
In enkele opzichten Niet uitgevoerd 

Niet 
meer 

relevant 

2 (derde 
streepje) 76 X 

2 (vierde 
streepje) 76 X 

SV nr. 12/2017 

Uitvoering van de 
drinkwaterrichtlijn: 
betere kwaliteit van 
en toegang tot water 
in Bulgarije, Hongarije 
en Roemenië, maar 
nog steeds 
aanzienlijke 
investeringen nodig 

1 111 X 

2, 
onder a) 111 X 

2, 
onder b) 111 X 

2, 
onder c) 111 X 

2, 
onder d) 111 X 

4 113 X 

SV nr. 13/2017 

Eén Europees 
beheersysteem voor 
het spoorverkeer: zal 
de politieke keuze ooit 
werkelijkheid worden? 

1 90 X 

2 90 X 

3 91 X 
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SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 

Mate van 
tijdigheid Volledig 

In de 
meeste 

opzichten 
In enkele opzichten Niet uitgevoerd 

Niet 
meer 

relevant 

4, 
onder a) 91 X 

4, 
onder b) 91 X 

4, 
onder c) 91 X 

4, 
onder d) 91 X 

5 91 X 

6, 
onder a) 91 X 

6, 
onder b), 

punt i) 
91 X 

6, 
onder b), 
punt ii) 

91 X 

7 92 X 

8, 
onder a) 92 X 
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SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 

Mate van 
tijdigheid Volledig 

In de 
meeste 

opzichten 
In enkele opzichten Niet uitgevoerd 

Niet 
meer 

relevant 

8, 
onder b) 92 X 

SV nr. 15/2017 

Ex-antevoorwaarden 
en prestatiereserve bij 
cohesie: innovatieve, 
maar vooralsnog geen 
doeltreffende 
instrumenten 

1, 
onder a) 111 

Geen gedocumenteerde 
beoordeling van de relevantie 
en het nut van ex-
antevoorwaarden en het 
wegnemen van overlappingen. 
Zoals aangegeven in Advies 
nr. 6/2018 is het bovendien 
mogelijk dat enkele van de 
voorgestelde criteria niet van 
invloed zijn op de doelmatige 
en doeltreffende uitvoering 
van de bijbehorende specifieke 
doelstelling.  

1, 
onder b) 111 X 

1, 
onder c) 111 

In Advies nr. 6/2018 wordt 
benadrukt dat enkele criteria 
ambigu zijn. Met name ten 
aanzien van de voorgestelde 
thematische voorwaarden met 
betrekking tot de ontwikkeling 
van strategieën en strategische 
beleidskaders is er niet 
nauwkeurig genoeg 
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SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 

Mate van 
tijdigheid Volledig 

In de 
meeste 

opzichten 
In enkele opzichten Niet uitgevoerd 

Niet 
meer 

relevant 

aangegeven hoe de strategieën 
moeten worden gedefinieerd, 
welke entiteiten 
verantwoordelijk moeten zijn 
voor de uitvoering hiervan, 
welke capaciteiten nodig zijn 
voor de uitvoering en 
toepassing van de strategieën 
en, in de meeste gevallen, hoe 
deze moeten worden 
gemonitord. 

1, 
onder d) 111 X 

2, 
onder a) 111 

Volgens het voorstel van de 
Commissie voor de 
verordening houdende 
gemeenschappelijke 
bepalingen (2021-2027) biedt 
de tussentijdse evaluatie de 
lidstaten de gelegenheid om de 
balans op te maken van de 
landspecifieke aanbevelingen, 
de sociaal-economische 
situatie en de bereikte 
mijlpalen, en om hun 
operationele programma’s 
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SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 

Mate van 
tijdigheid Volledig 

In de 
meeste 

opzichten 
In enkele opzichten Niet uitgevoerd 

Niet 
meer 

relevant 

opnieuw te beoordelen. De 
middelen die na de 
tussentijdse evaluatie aan 
operationele programma’s 
worden toegewezen, 
overschrijden de 6 % in het 
kader van de prestatiereserve. 
Zoals aangegeven in Advies 
nr. 6/2018 bestaan er echter 
enkele tekortkomingen in 
verband met de tussentijdse 
evaluatie, aangezien het 
onduidelijk is hoe de prestaties 
zullen worden beoordeeld en 
wat de gevolgen van deze 
beoordeling zullen zijn. 

2, 
onder b) 111 

X 
In Advies nr. 6/2018 

wordt aangegeven dat 
de voorgestelde 

tussentijdse evaluatie 
grotendeels beperkt is 
tot de gerapporteerde 

waarden van 
outputindicatoren en op 

geen enkele manier 
betrekking heeft op 
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SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 

Mate van 
tijdigheid Volledig 

In de 
meeste 

opzichten 
In enkele opzichten Niet uitgevoerd 

Niet 
meer 

relevant 

resultaatindicatoren, 
aangezien er in het 
prestatiekader geen 

mijlpalen beschikbaar 
zijn voor de 

resultaatindicatoren. 

2, 
onder c) 111 

X 
Er zijn geen bepalingen 
inzake schorsingen en 
financiële correcties 
voor het geval dat de 

vastgestelde 
mijlpalen/streefdoelen 

niet worden bereikt. 

SV nr. 16/2017 

Programmering van 
plattelandsontwikkelin
g: minder complexiteit 
nodig en meer 
aandacht voor 
resultaten 

1, 
onder a) 100 X 

2 102 X 

3 104 X 

4 (eerste 
streepje) 104 X 

4 (tweede 
streepje) 104 X 
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SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 

Mate van 
tijdigheid Volledig 

In de 
meeste 

opzichten 
In enkele opzichten Niet uitgevoerd 

Niet 
meer 

relevant 

5 104 X 

6 (eerste 
streepje) 109 X 

6 (tweede 
streepje) 109 X 

SV nr. 18/2017 

Single European Sky: 
een andere cultuur, 
maar geen 
gemeenschappelijk 
luchtruim 

1 78 X 

2, 
onder a) 80 X 

2, 
onder b) 80 X 

3 81 X 

4 81 X 

5 82 X 

6, 
onder a) 83 X 

6, 
onder b) 83 X 

7, 
onder a) 87 X 
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SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 

Mate van 
tijdigheid Volledig 

In de 
meeste 

opzichten 
In enkele opzichten Niet uitgevoerd 

Niet 
meer 

relevant 

7, 
onder b) 87 X 

8 87 X 

9, 
onder a) 88 X 

9, 
onder b) 88 X 

SV nr. 19/2017 

Invoerprocedures: 
tekortkomingen in het 
rechtskader en een 
ondoeltreffende 
uitvoering zijn van 
invloed op de 
financiële belangen 
van de EU 

1 143 Ondanks het feit dat er 
stappen zijn gezet in de 
richting van een methodologie 
voor de berekening van de 
douanekloof, is de kloof nog 
niet berekend. 

2 145 X 

3 145 X 

4, 
onder a) 

146 X 

4, 
onder b) 

146 X 

5 146 X 
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SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 

Mate van 
tijdigheid Volledig 

In de 
meeste 

opzichten 
In enkele opzichten Niet uitgevoerd 

Niet 
meer 

relevant 

6, 
onder a) 

147 De controles van de upgrade 
van de systemen in de lidstaten 
zijn nog niet in alle landen 
uitgevoerd. 

6, 
onder b) 

147 De tot dusver verrichte 
werkzaamheden om het 
uitbrengen van EU-brede 
beschikkingen over de 
douanewaarde mogelijk te 
maken, bevinden zich nog in de 
voorbereidende fase. De 
resultaten die nodig zullen zijn 
om te beslissen of er in de 
toekomst wetgeving nodig is, 
zijn nog niet voorhanden. 

7 148 X 

8, 
onder a) 

149 X 

8, 
onder b) 

149 X 

8, 
onder c) 

149 X 
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SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 

Mate van 
tijdigheid Volledig 

In de 
meeste 

opzichten 
In enkele opzichten Niet uitgevoerd 

Niet 
meer 

relevant 

SV nr. 20/2017 

Door de EU 
gefinancierde 
leninggarantie-
instrumenten: 
positieve resultaten, 
maar betere 
gerichtheid op 
begunstigden en 
coördinatie met 
nationale regelingen 
zijn nodig 

1, 
onder a) 109 X 

1, 
onder b) 109 

Er zijn inspanningen geleverd 
om gegevens over de 
beheerskosten te verzamelen. 
De gegevensverzameling is 
echter gebrekkig. 

2, 
onder a) 112 

In de nieuwe vastgestelde 
verordening wordt rekening 
gehouden met de context van 
de aanbeveling. Over de 
omschrijving en vaststelling 
van subsidiabiliteitscriteria 
wordt momenteel 
onderhandeld. 

2, 
onder b) 112 X 

2, 
onder c) 112 X 

3, 
onder a) 114 X 

3, 
onder b) 114 X 

249

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=44174


SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 

Mate van 
tijdigheid Volledig 

In de 
meeste 

opzichten 
In enkele opzichten Niet uitgevoerd 

Niet 
meer 

relevant 

4, 
onder a) 115 X 

4, 
onder b) 115 X 

4, 
onder c) 115 X 

4, 
onder d) 115 X 
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SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 

Mate van 
tijdigheid Volledig 

In de 
meeste 

opzichten 
In enkele opzichten Niet uitgevoerd 

Niet 
meer 

relevant 

SV nr. 21/2017 

Vergroening: een 
complexere inkomens-
steunregeling, die 
vanuit milieuoogpunt 
nog niet doeltreffend 
is 

1, 
onder a) 83 

In het voorstel voor de nieuwe 
GLB-verordening worden alle 
lidstaten verzocht een 
interventielogica te 
ontwikkelen in hun 
strategische plannen op basis 
van een behoefteanalyse en 
een analyse van de 
prioriteiten. Zoals aangegeven 
in ons Advies nr. 7/2018 is de 
ERK evenwel van mening dat 
het voorstel niet de nodige 
elementen bevat om een 
doeltreffend prestatiesysteem 
tot stand te brengen. In het 
voorstel wordt de 
verantwoordelijkheid voor het 
prioriteren van de 
interventietypes overgeheveld 
naar de lidstaten en het is 
momenteel onduidelijk hoe de 
Commissie de strategische 
plannen van de lidstaten zou 
beoordelen om te garanderen 
dat zij ambitieus genoeg zijn op 
het gebied van milieu en 
klimaat. 
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SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 

Mate van 
tijdigheid Volledig 

In de 
meeste 

opzichten 
In enkele opzichten Niet uitgevoerd 

Niet 
meer 

relevant 

1, 
onder b) 83 X 

1, 
onder c) 83 X 

2, 
onder a) 
(eerste 

streepje) 

83 X 

2, 
onder a) 
(tweede 
streepje) 

83 X 

2, 
onder a) 
(derde 

streepje) 

83 X 

2, 
onder b) 
(eerste 

streepje) 

83 X 

2, 
onder b) 
(tweede 
streepje) 

83 X 
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SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 

Mate van 
tijdigheid Volledig 

In de 
meeste 

opzichten 
In enkele opzichten Niet uitgevoerd 

Niet 
meer 

relevant 

2, 
onder c) 83 X 

Bron: ERK. 
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Bijlage 7.2 — Gedetailleerde stand van zaken van de aanbevelingen van 2017, uitgesplitst naar verslag — 
andere gecontroleerden 

 tijdig;  vertraagd;  termijn nog niet verstreken;  geen follow-upmaatregelen;  geen termijn voor uitvoering vastgesteld;  aanbeveling niet meer relevant.Mate van tijdigheid: 

SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 
Mate van 
tijdigheid Volledig In de meeste 

opzichten In enkele opzichten Niet uitgevoerd Niet meer 
relevant 

SV nr. 09/2017 EU-steun voor 
de strijd tegen 
mensenhandel 
in Zuid- en 
Zuidoost-Azië 

Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) 

1 (vierde 
streepje) 

70 X 

SV nr. 22/2017 Verkiezingswaar
nemingsmissies 
– er zijn
inspanningen
geleverd om
follow-up te
geven aan de
aanbevelingen,
maar de
monitoring
moet beter

Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) 

1 (eerste 
streepje) 

128 X 

1 
(tweede 
streepje) 

128 X 

2 (eerste 
streepje) 

128 X 

2 
(tweede 
streepje) 

128 X 
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SV Titel verslag Nr. Paragraaf 
in SV 

Uitvoeringsniveau 
Mate van 
tijdigheid Volledig In de meeste 

opzichten In enkele opzichten Niet uitgevoerd Niet meer 
relevant 

3 (eerste 
streepje) 

128 X 

3 
(tweede 
streepje) 

128 X 

4 (eerste 
streepje) 

128 X 

4 
(tweede 
streepje) 

128 X 

5 (eerste 
streepje) 

128 X 

5 
(tweede 
streepje) 

128 X 

5 (derde 
streepje) 

128 X 

Bron: ERK. 
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Aanhangsel 

Controleaanpak en -methodologie 
1) Onze methodologie voor doelmatigheidscontroles wordt uiteengezet op ons

AWARE-platform. Bij onze controles volgen we de internationale standaarden van
hoge controle-instanties (International Standards of Supreme Audit Institutions,
ISSAI) voor doelmatigheidscontroles.

DEEL 1 — Hoofdstuk 1: Prestatiekader 
2) Elk jaar onderzoeken we een ander aspect van het prestatiekader. De

belangrijkste controlevraag die we voor het verslag van dit jaar hadden
geselecteerd, was hoe de Commissie en de medewetgevers de lessen die zijn
getrokken uit voorgaande meerjarig financiële kaders (MFK's) hebben toegepast
om de opzet en prestaties van uitgavenprogramma's voor de periode 2021-2027
te verbeteren.

3) Bij het beantwoorden van deze vraag richtten we ons op geleerde lessen die
relevant zijn voor de prestaties van programma’s en analyseerden we of:

o er een proces is dat de Commissie in staat stelt de geleerde lessen in haar
wetgevingsvoorstellen te verwerken;

o in de wetgevingsvoorstellen van de Commissie rekening wordt gehouden
met de lessen die zijn getrokken uit evaluaties, controles en
effectbeoordelingen;

o wezenlijke wijzigingen die door het Europees Parlement en de Raad zijn
vastgesteld en die van invloed kunnen zijn op de prestaties van de
voorgestelde uitgavenprogramma’s, kunnen worden gekoppeld aan
effectbeoordelingen (met inbegrip van door de medewetgevers opgestelde
effectbeoordelingen) of andere geleerde lessen.

4) Wij baseerden onze analyse op een steekproef van wetgevingsprocedures met
betrekking tot 5 van de 48 uitgavenprogramma’s die zijn vastgesteld voor de
periode 2021-2027: het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het
Cohesiefonds (CF), het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF), het Europees
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het instrument voor
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking
(Neighbourhood Development and International Cooperation Instrument, NDICI).
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Samen zijn deze vijf programma’s goed voor ongeveer 60 % van de geplande 
uitgaven in de periode. De belangrijkste criteria voor onze selectie waren 
financiële materialiteit en het feit dat we adviezen hebben uitgebracht over de 
wetgevingsvoorstellen van de Commissie inzake deze programma’s. 

5) In het kader van onze werkzaamheden onderzochten wij:

a) effectbeoordelingen voor de vijf geselecteerde uitgavenprogramma’s voor
de periode 2021-2027;

b) tussentijdse evaluaties van relevante uitgavenprogramma’s voor de
periode 2014-2020;

c) evaluaties achteraf van relevante uitgavenprogramma’s voor de
periode 2007-2013;

d) in voorkomend geval: onze eigen controleverslagen en analyses;

e) de voorstellen van de Commissie en daaropvolgende wijzigingen in het kader
van de in tabel 1 vermelde wetgevingsprocedures.

Tabel 1 — Behandelde wetgevingsprocedures 

Wetgevingsprocedure Verordening 

2018/0197/COD EFRO- en CF-verordening 

2018/0196/COD Verordening gemeenschappelijke bepalingen 

2018/0216/COD Verordening inzake de strategische GLB-plannen* 

2018/0218/COD Gemeenschappelijke marktordening* 

2018/0217/COD Horizontale GLB-verordening* 

2018/0243/COD NDICI-verordening 

2018/0132/APP MFK-verordening 
* Wetgevingsvoorstel — de verordening was nog niet vastgesteld op het moment dat we onze
controlewerkzaamheden afrondden.

Bron: ERK. 

6) In het kader van de controle hebben we vergaderingen op afstand gehouden en
e-mails uitgewisseld met de Commissie (secretariaat-generaal, directoraten-
generaal Begroting (DG BUDG), Landbouw en Plattelandsontwikkeling (DG AGRI),
Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (DG REGIO), Migratie en Binnenlandse
Zaken (DG HOME) en Internationale Partnerschappen (DG INTPA) en de Raad voor
regelgevingstoetsing). Het belangrijkste onderwerp dat hierbij aan de orde kwam,
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was de opzet en werking van de procedures en regelingen die in het kader van de 
aanpak van de Commissie voor betere regelgeving zijn ontwikkeld voor het 
vaststellen en in de praktijk brengen van de lessen die uit evaluaties zijn 
getrokken en voor het waarborgen van een toereikende kwaliteit van evaluaties 
en effectbeoordelingen. 

7) We hebben ook vergaderingen op afstand gehouden en e-mails uitgewisseld met
vertegenwoordigers van de secretarissen-generaal van het Europees Parlement
en de Raad. Het belangrijkste doel van deze contacten was inzicht te krijgen in de
manier waarop de twee instellingen als medewetgevers uitvoering hebben
gegeven aan de bepalingen van het interinstitutioneel akkoord over beter
wetgeven wat betreft het uitvoeren van effectbeoordelingen voor wezenlijke
wijzigingen van de wetgevingsvoorstellen van de Commissie.

DEEL 2 — Hoofdstukken 2 tot en met 6: prestaties van de 
uitgavenprogramma's van de EU 
8) In de hoofdstukken 2 tot en met 6 gaan we in op de resultaten die zijn behaald in

het kader van EU-programma’s onder de rubrieken 1a, 1b, 2, 3 en 4 van het
MFK 2014-2020. Ons doel was vast te stellen hoeveel relevante informatie over
prestaties beschikbaar is en op basis daarvan te beoordelen hoe goed de
uitgavenprogramma’s van de EU daadwerkelijk hebben gepresteerd.

Onze steekproef 

9) Het MFK 2014-2020 telt 58 uitgavenprogramma's. Voor onze beoordeling namen
we een steekproef van vijf hiervan (zie tabel 2), één per MFK-rubriek. Het
belangrijkste criterium voor onze selectie van programma’s was financiële
materialiteit: in elke rubriek selecteerden we het grootste of op één na grootste
programma (naar begroting), de programma’s die wij in ons verslag betreffende
de prestaties van 2019 bestreken, niet meegerekend. Samen zijn de vijf
geselecteerde uitgavenprogramma’s goed voor 19 % van alle betalingen die tot
eind 2020 werden verricht ten opzichte van de vastleggingen binnen het
MFK 2014-2020. De negen programma’s die in ons verslag van 2019 aan de orde
kwamen, waren tot eind 2019 goed voor 74 % van de totale betalingen.
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Tabel 2 — Onze steekproef van uitgavenprogramma’s voor de 
hoofdstukken 2 tot en met 6 

Hoofdstuk MFK-rubriek Geselecteerd uitgavenprogramma 

2 1a: Concurrentievermogen voor 
groei en werkgelegenheid Erasmus+ 

3 1b: Economische, sociale en 
territoriale cohesie Europees Sociaal Fonds (ESF) 

4 2: Duurzame groei: natuurlijke 
hulpbronnen 

Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij (EFMZV) 

5 3: Veiligheid en burgerschap Fonds voor interne veiligheid — 
Grenzen en visa (ISF-BV) 

6 4: Europa als wereldspeler Instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA II) 

Bron: ERK. 

10) Elk uitgavenprogramma heeft één tot twintig (algemene en/of specifieke)
doelstellingen waarnaar wij verwijzen op basis van de presentatie ervan in de
programmaverklaringen van de Commissie voor de ontwerpbegroting 2022. We
onderzochten de prestaties van uitgavenprogramma’s aan de hand van een
selectie van deze doelstellingen (zie de bijlagen 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 en 6.1). We
bekeken alle algemene doelstellingen en een selectie van specifieke
doelstellingen die zijn gekozen op grond van de materialiteit ervan en het verband
met een algemene doelstelling en hogere EU-doelstellingen.

Beoordeling van informatie over prestaties 

11) Wij hebben onze beoordeling gebaseerd op de door de Commissie verstrekte
informatie over prestaties, waaronder:

a) het AMPR 2020;

b) de relevante programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022;

c) de jaarlijkse activiteitenverslagen van 2020 van de desbetreffende
directoraten-generaal;

d) evaluaties van de programmaprestaties in het kader van de MFK's 2014-2020
en 2007-2013;

e) verschillende programmaspecifieke prestatieverslagen.
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12) Wij hebben deze informatie aangevuld met recente bevindingen van onze eigen
controle- en analysewerkzaamheden. We beschikten niet over uitgebreide eigen
resultaten voor elk van de geselecteerde programmadoelstellingen.

13) We gingen na hoe plausibel de informatie over prestaties van de Commissie was
en zetten deze af tegen onze eigen bevindingen, maar de betrouwbaarheid ervan
controleerden we niet.

14) We richtten ons op de meest recente informatie over de recentste versies van de
uitgavenprogramma’s van de EU in het kader van het MFK 2014-2020. Aangezien
evaluaties achteraf van deze programma’s pas ruim na het einde van de periode
zullen worden gemaakt en tussentijdse evaluaties niet voor alle programma’s
beschikbaar zijn, moesten we vaak teruggrijpen op informatie over prestaties van
de voorgaande programma’s in het kader van het MFK 2007-2013. Daarbij
hebben wij rekening gehouden met de omvang van de veranderingen in de opzet
en uitvoering van programma’s tussen de twee perioden.

Analyse van indicatoren 

15) Als onderdeel van onze beoordeling van de prestaties analyseerden we de
informatie uit prestatie-indicatoren die zijn opgenomen in de desbetreffende
programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022. We hebben ook een
vergelijking gemaakt met eerdere programmaverklaringen.

16) Voor de vijf programma’s in onze steekproef zijn er in totaal 114 indicatoren —
meer dan in de programmaverklaringen zelf. Dit komt doordat indicatoren in de
programmaverklaringen vaak bestaan uit twee of meer subindicatoren, elk met
afzonderlijke uitgangswaarden, streefdoelen en reeksen behaalde werkelijke
waarden. We telden elke subindicator als een afzonderlijke indicator.

17) We hebben alle indicatoren ingedeeld als output-, resultaat- of impactindicator,
op basis van de criteria in de richtsnoeren voor betere regelgeving van de
Commissie. In sommige gevallen deelt de Commissie dezelfde indicatoren anders
in. Onze analyse van indicatoren omvatte een berekening van de vooruitgang tot
dusver in de richting van het streefdoel, waarbij telkens gebruik werd gemaakt
van de relevante uitgangswaarde (zie tabel 3). Dit was alleen mogelijk wanneer
gekwantificeerde gegevens beschikbaar waren voor de uitgangs-, streef- en meest
recente werkelijke waarden.

260

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines.pdf


Tabel 3 — Berekening van de vooruitgang in de richting van het 
streefdoel (vanaf de uitgangswaarde) 

Uitgangs
waarde 

Meest 
recente 

werkelijke 
waarde 

Streefdoel Berekening 

Vooruitgang 
in de richting 

van het 
streefdoel 

20 40 70 (40-20)/(70-20) 40 % 
Bron: ERK. 

18) Daarnaast beoordeelden we voor elke indicator of:

o er een duidelijk (kwantitatief dan wel kwalitatief) streefdoel aan verbonden
was — zie punt (20);

o deze op schema lag om zijn streefdoel te halen (rekening houdend met
eventuele mijlpalen en de vooruitgang tot nu toe) — zie punt (21);

o de beoordeling door de Commissie van de vooruitgang ervan (of het “op
schema” liggen ervan) ruwweg overeenkwam met onze beoordeling — zie
punt (22).

19) Voor een selectie van indicatoren, die voornamelijk vanwege hun verband met de
kernactiviteiten en -doelstellingen van het programma zijn gekozen, presenteren
wij de resultaten van onze analyse grafisch en meer in detail, zoals weergegeven
in figuur 1.
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Figuur 1 — Grafische voorstelling van onze analyse van geselecteerde 
indicatoren, met uitgebreide legenda 

Bron: ERK. 

20) Tabel 4 toont voorbeelden van kwantitatieve, kwalitatieve en onduidelijke
streefdoelen. Indien een streefdoel niet kwantitatief is, kan de vooruitgang in de
richting van het streefdoel niet in procenten worden berekend. Voor een
indicator zonder streefdoel of met een onduidelijk streefdoel is het bovendien
onmogelijk om vast te stellen of deze op schema ligt.

Jaar van de uitgangswaarde en jaar van het 
streefdoel. 

De vooruitgang is genormaliseerd, dus 
de uitgangswaarde = 0 % en het streefdoel = 100 %

2012 2022

70 % (2020)

Mijlpaal en het jaar waarin deze 
vooruitgang zou moeten zijn 
geboekt.

Vooruitgang in de richting 
van het streefdoel en het 
jaar waarin dit streefdoel 

werd bereikt. 

Stemt de beoordeling van 
de vooruitgang door de 

Commissie ongeveer 
overeen met de onze?

Ja

Nee

Ligt de indicator op schema 
om zijn streefdoel te halen 

(rekening houdend met 
eventuele mijlpalen en de 
vooruitgang tot nu toe)?

Ja

Nee

Onduidelijk: geen, 
oude of niet afdoende 
gegevens.

Soort streefdoel

Kwantitatief

Kwalitatief

Geen of 
onduidelijk 
streefdoel

mijlpaal 
90 % (2018)
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Figuur 4 — Voorbeelden van soorten streefdoelen 

Soort streefdoel Voorbeelden 

kwantitatief 20 000 deelnemers opgeleid. 

kwalitatief Versterking van de rechtsstaat. 

onduidelijk 
Streefdoel uitgedrukt in andere eenheden of termen dan de 
uitgangswaarde en de werkelijke resultaten, niet gemakkelijk 
verenigbaar. 

Bron: ERK. 

21) In tabel 5 staan voorbeelden van de wijze waarop we hebben beoordeeld of een
bepaalde indicator “op schema” lag om zijn streefdoel te halen en wordt een
toelichting op onze criteria gegeven. Wij hebben deze criteria niet automatisch
toegepast, maar de indicatoren een voor een onderzocht op basis van de
beschikbare informatie, in combinatie met professionele oordeelsvorming.

Tabel 5 — Voorbeelden van onze beoordeling van het “op schema” 
liggen 

Informatie in de 
programmaverklaringen 

Onze 
beoordeling Criteria en redenering 

Uitgangswaarde (2013): 50 
Streefdoel (2023): 150 
Mijlpaal (2018): 100 
Meest recente waarde 
(2018): 90 
Voorgaande waarden 
(2017): 80; (2016): 70 

niet op 
schema 

Criterium: als er een mijlpaal is voor 
het jaar waarop de meest recente 
gegevens waarover wij schikken 
betrekking hebben, ligt de indicator 
op schema als de mijlpaal is bereikt. 

Redenering: mijlpaal niet bereikt. 
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Informatie in de 
programmaverklaringen 

Onze 
beoordeling Criteria en redenering 

Uitgangswaarde (2013): 50 
Streefdoel (2023): 150 
Mijlpaal (2019): 100 
Meest recente waarde 
(2018): 90 
Voorgaande waarden 
(2017): 80; (2016): 70 

op schema 

Criterium: als er geen mijlpaal is 
voor het jaar waarop de meest 
recente gegevens waarover wij 
schikken betrekking hebben, maar 
er wel een mijlpaal voor een ander 
jaar is, ligt de indicator “op schema” 
indien de vooruitgang tot dusver in 
overeenstemming is met die 
mijlpaal. 

Redenering: gezien de gestage 
vooruitgang in de richting van het 
streefdoel in de periode 2016-2018 
zal het streefdoel voor 2019 
waarschijnlijk worden bereikt. 

Uitgangswaarde (2013): 50 
Streefdoel (2023): 150 
Mijlpaal: geen 
Meest recente waarde 
(2018): 80 
Voorgaande waarden 
(2017): 75; (2016): 70; 
(2015): 60; (2014): 55 

niet op 
schema 

Criterium: als er geen mijlpalen zijn, 
ligt de indicator “op schema” als de 
vooruitgang tot dusver grotendeels 
in overeenstemming is geweest met 
een lineaire progressie van de 
uitgangswaarde naar het streefdoel, 
of als de werkelijke huidige waarden 
een ”exponentiëler” vooruitgang 
vertonen, met een langzame start 
en versnelling in de daaropvolgende 
jaren. 

Redenering: de vooruitgang in de 
richting van het streefdoel bedraagt 
30 %, aanzienlijk minder dan de 
lineaire waarde van 50 % die 
halverwege de uitvoering kan 
worden verwacht, en de werkelijke 
waarden tot nu toe laten geen 
versnelling zien. 
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Informatie in de 
programmaverklaringen 

Onze 
beoordeling Criteria en redenering 

Uitgangswaarde (2013): 50 
Streefdoel (2023): 150 
Mijlpaal: geen 
Meest recente waarde 
(2018): 80 
Voorgaande waarden 
(2017): 63; (2016): 55; 
(2015): 52; (2014): 51 

op schema 

Criterium: als er geen mijlpalen zijn, 
ligt de indicator “op schema” als de 
vooruitgang tot dusver grotendeels 
in overeenstemming is geweest met 
een lineaire progressie van de 
uitgangswaarde naar het streefdoel, 
of als de werkelijke huidige waarden 
een ”exponentiëler” vooruitgang 
vertonen, met een langzame start 
en versnelling in de daaropvolgende 
jaren. 

Redenering: de vooruitgang in de 
richting van het streefdoel bedraagt 
30 %, aanzienlijk minder dan de 
lineaire waarde van 50 % die 
halverwege de uitvoering zou 
kunnen worden verwacht. De tot nu 
toe geregistreerde werkelijke 
waarden geven echter een 
duidelijke versnelling te zien, 
waardoor, indien deze wordt 
gehandhaafd, het waarschijnlijk is 
dat het streefdoel zal worden 
bereikt. 

Uitgangswaarde (2013): 50 
Streefdoel (2023): 
toename 
Mijlpaal: geen 
Meest recente waarde 
(2018): 60 
Voorgaande waarden 
(2017): 56; (2016): 55; 
(2015): 52; (2014): 51 

op schema 

Criterium: als het streefdoel niet is 
gekwantificeerd, ligt de indicator 
“op schema” als tot dusver aan de 
voorwaarden van het streefdoel is 
voldaan of er waarschijnlijk aan zal 
worden voldaan. 

Redenering: de niet-
gekwantificeerde doelstelling is 
“toename” en alle tot op heden 
geregistreerde waarden liggen 
boven de uitgangswaarde, waarmee 
aan de voorwaarden van het 
streefdoel wordt voldaan. 
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Informatie in de 
programmaverklaringen 

Onze 
beoordeling Criteria en redenering 

Uitgangswaarde (2013): 50 
Streefdoel (2023): 
handhaven 
Mijlpaal: geen 
Meest recente waarde 
(2018): 40 
Voorgaande waarden 
(2017): 46; (2016): 49; 
(2015): 52; (2014): 51 

niet op 
schema 

Criterium: als het streefdoel niet is 
gekwantificeerd, ligt de indicator 
“op schema” als aan de 
voorwaarden van het streefdoel is 
voldaan of er waarschijnlijk aan zal 
worden voldaan. 

Redenering: het streefdoel is ten 
minste de uitgangswaarde te 
“handhaven”, maar de meest 
recente werkelijke waarde ligt 20 % 
onder de uitgangswaarde. 
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Informatie in de 
programmaverklaringen 

Onze 
beoordeling Criteria en redenering 

Uitgangswaarde (2013): 50 
Streefdoel (2023): 150 
Mijlpaal: geen 
Meest recente waarden 
(2018): 90 

onduidelijk 

Criterium: als er geen mijlpalen zijn, 
ligt de indicator “op schema” als de 
vooruitgang tot dusver grotendeels 
in overeenstemming is geweest met 
een lineaire progressie van de 
uitgangswaarde naar het streefdoel, 
of als de werkelijke huidige waarden 
een ”exponentiëler” vooruitgang 
vertonen, met een langzame start 
en versnelling in de daaropvolgende 
jaren. 

Redenering: de vooruitgang in de 
richting van het streefdoel is 40 %, 
tien procentpunten onder de 
lineaire waarde van 50 % die 
halverwege de uitvoering zou 
kunnen worden verwacht. Er zijn 
geen andere gegevens beschikbaar 
om aan te tonen of de vooruitgang 
in de richting van het streefdoel 
lineair of exponentiëler is geweest. 

Uitgangswaarde (2013): 50 
Streefdoel: niet 
vastgesteld 
Mijlpaal: geen 
Meest recente waarde 
(2018): 90 

onduidelijk 

Redenering: als er geen streefdoel 
is, is het onmogelijk om te 
beoordelen of de indicator “op 
schema” ligt. 

Uitgangswaarde (2013): 50 
Streefdoel (2023): 150 
Mijlpaal (2019): 100 
Meest recente waarde: 
geen gegevens 

onduidelijk 

Redenering: als er geen gegevens 
zijn over de vooruitgang in de 
richting van het streefdoel, is het 
onmogelijk te beoordelen of de 
indicator “op schema” ligt. 

Bron: ERK. 

22) In haar programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2022 beoordeelde de
Commissie voor het eerst de vooruitgang van de indicatoren in de richting van
hun streefdoelen, waarbij zij elke indicator indeelde in een van de volgende
categorieën: ligt “op schema”, vertoont “matige vooruitgang” of “verdient
aandacht”. Bovendien werd een categorie “geen gegevens” voorbehouden voor
indicatoren waarover geen resultaten werden gerapporteerd. Deze indeling
verschilt van de onze. Wij merken alle indicatoren aan als ”op schema” of “niet op
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schema” liggend en gebruiken de categorie “onduidelijk” voor indicatoren 
waarvoor de gegevens ontbreken, oud of niet afdoende zijn of waarvoor geen 
duidelijke streefdoelen zijn vastgesteld. Tabel 6 toont in welke gevallen wij van 
mening zijn dat de voortgangsbeoordeling van indicatoren door de Commissie 
ongeveer overeenkomt met onze beoordeling “op schema”. 

Tabel 6 — Overeenkomst tussen de voortgangsbeoordeling van de 
Commissie en onze beoordeling van het “op schema” liggen 

Beoordeling 
door de ERK Beoordeling door de Commissie 

Komt de beoordeling door de 
Commissie van de vooruitgang 
ruwweg overeen met de onze? 

op schema 

Op schema 

Matige vooruitgang 

Verdient aandacht 

Geen gegevens 

niet op 
schema 

Op schema 

Matige vooruitgang 

Verdient aandacht 

Geen gegevens 

onduidelijk 

Op schema 

Matige vooruitgang In sommige gevallen kan enige 
overeenkomst worden 
vastgesteld, maar niet als 
algemene regel. 

Verdient aandacht 

Geen gegevens 

Bron: ERK. 

23) Onze analyse van indicatoren is gebaseerd op gegevens van de Commissie die wij
niet hebben gecontroleerd. We hebben de programmaverklaringen van de
Commissie echter onderzocht en de aanpassingen aangebracht die wij
noodzakelijk achtten. De twee meest voorkomende aanpassingen die we hebben
aangebracht, waren: 1) de terugzetting van de uitgangswaarde op nul voor
outputindicatoren (bijv. het aantal gefinancierde projecten) waarvoor in de
programmaverklaringen een comparatief cijfer van de voorgaande periode als

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja
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uitgangswaarde was opgenomen en 2) de omrekening van jaarwaarden naar 
cumulatieve waarden voor indicatoren die cumulatief van aard waren. Onze 
beoordeling of indicatoren al dan niet “op schema” liggen, heeft betrekking op 
onze analyse van de waarschijnlijkheid dat een bepaalde indicator het streefdoel 
op tijd zal bereiken. In de analyse wordt echter niet ingegaan op de relevantie van 
de indicator voor de doelstellingen en acties van het programma, noch op het 
ambitieniveau van het streefdoel. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een indicator geen 
invloed ondervindt van de acties die in het kader van het programma worden 
uitgevoerd, of dat de indicator niet relevant is voor de doelstelling van het 
programma — ook kan het zo zijn dat het daaraan verbonden streefdoel 
onvoldoende of juist te ambitieus is. Daarom geven indicatoren op zich niet 
noodzakelijkerwijs de verwezenlijking van programmadoelstellingen weer. Voor 
een volledige analyse van de programmaprestaties is het noodzakelijk om 
indicatorgegevens te analyseren in combinatie met andere kwantitatieve en 
kwalitatieve informatie. 

DEEL 3 — Hoofdstuk 7 — Follow-up van aanbevelingen 
24) De follow-up van de aanbevelingen in onze speciale verslagen is een

terugkerende taak. In hoofdstuk 7 analyseren we in hoeverre de aanbevelingen
die wij in de speciale verslagen van 2017 hebben gedaan, zijn uitgevoerd. Wij
delen aanbevelingen in als volledig, in de meeste opzichten, in enkele opzichten
of helemaal niet uitgevoerd.
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ANTWOORDEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE OP HET VERSLAG VAN DE 

EUROPESE REKENKAMER BETREFFENDE DE PRESTATIES VAN DE EU-BEGROTING 

- STAND VAN ZAKEN EIND 2020

HOOFDSTUK 1 — PRESTATIEKADER 

INLEIDING 

1.2 De Commissie is ingenomen met de werkzaamheden van de Rekenkamer met betrekking tot de 

prestaties van de EU-begroting en haar erkenning van de sleutelrol van betere wetgeving om te 

waarborgen dat de lessen die uit de uitvoering van financiële programma's zijn getrokken, worden 

gebruikt om de opzet en de prestaties ervan te verbeteren. Mettertijd heeft de Commissie een 

internationaal erkend stelsel voor evaluaties en effectbeoordelingen ontwikkeld, dat een centrale rol 

heeft gespeeld bij de voorbereiding van de voorstellen voor het meerjarig financieel kader 2021-2027.  

De Commissievoorstellen vormen de eerste stap in het wetgevingsproces. Het definitieve 

programmaontwerp is het resultaat van wetgevingsonderhandelingen door het Europees Parlement en 

de Raad. Er bestaat derhalve een gedeelde verantwoordelijkheid om te waarborgen dat de geleerde 

lessen inzake programmaprestaties op passende wijze worden weergegeven. Zoals ook bepaald in het 

Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven is de Commissie dienovereenkomstig van oordeel dat 

ingrijpende wijzigingen aan haar voorstellen aan een effectbeoordeling moeten worden onderworpen. 

Er is de Commissie alles aan gelegen om dit stelsel verder te versterken, inclusief op de door de 

Rekenkamer voor verbetering aangegeven gebieden. Zo heeft de Commissie horizontale bepalingen 

voorgesteld inzake de timing voor evaluaties om ervoor te zorgen dat de relevante informatie tijdig 

beschikbaar is voor de voorbereiding van toekomstige programma’s. Evaluaties en 

effectbeoordelingen hangen ook af van de ontvangst van gegevens van hoge kwaliteit van de lidstaten 

en de begunstigden. De Commissie tracht te waarborgen dat evaluaties op passende wijze worden 

opgevolgd, dat de kwantitatieve aspecten van effectbeoordelingen geleidelijk worden versterkt, waar 

haalbaar en evenredig, en dat het gegevensmateriaal voor wetgevingsinitiatieven steeds gemakkelijker 

toegankelijk wordt, om zodoende samen met het Europees Parlement en de Raad vorderingen te 

maken. 

De hoofdstukken 2 tot en met 6 van dit verslag bevatten de beoordeling door de ERK van de 

prestaties van de vijf geselecteerde programma's op het einde van 2020. De Commissie is van oordeel 

dat de programma’s een positieve bijdrage leveren tot de prioriteiten en doelstellingen van de EU. Uit 

de beschikbare kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de prestaties eind 2020 blijkt dat de 

programma’s goed vorderen in de richting van de aan het begin van de programmeringsperiode 

vastgestelde doelstellingen, ondanks de uitdagingen vanwege de COVID-19-pandemie. 2020 was het 

laatste jaar van het meerjarig financieel kader 2014-2020, maar de uitvoering van programma's zoals 

het Europees Sociaal Fonds, het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, het Fonds voor 

interne veiligheid en het instrument voor pretoetredingssteun zal doorlopen en de komende paar jaar 

resultaten blijven opleveren. Definitieve conclusies over de prestaties van de programma's voor 2014-

2020 zijn pas mogelijk a de afsluiting van de programma’s, op basis van de definitieve evaluaties.  

1.3 De voorstellen van de Commissie voor de langetermijnbegroting 2021-2027 zijn gedaan tussen 

het tweede en het derde kwartaal van 2018, dat wil zeggen voor cohesie bijna een half jaar eerder dan 

in 2011. Er was de Commissie alles aan gelegen om nauw met het Europees Parlement en de Raad 

samen te werken in haar rol van onpartijdige bemiddelaar om een snelle sluiting van de 

interinstitutionele onderhandelingen te bevorderen en vertragingen bij de uitvoering van de nieuwe 

programma’s tot een minimum te beperken. Gezien de parallelle VK-terugtrekkingsonderhandelingen 

en de verkiezingen voor het Europees Parlement na het voorstel van mei 2018 was de context echter 

problematisch. Bovendien heeft de Commissie in reactie op de COVID-19-pandemie in mei 2020 een 

ongekend herstelpakket ingediend met herziene voorstellen voor het MFK en het tijdelijke 
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herstelinstrument, NextGenerationEU. Dit pakket is vervolgens vóór het einde van het jaar door alle 

instellingen goedgekeurd. Alle programma's zijn nu door de medewetgevers goedgekeurd.  

Inzake de GLB-wetgeving hebben de medewetgevers eind juni 2021 een politiek akkoord bereikt over 

het nieuwe GLB. De formele goedkeuring wordt normaliter voor het einde van het jaar voltooid. 

1.10 Binnen het meerjarig financieel kader 2021-2027 is voor de timing van de evaluaties een 

horizontale aanpak toegepast. Voor goede evaluaties zijn volledige gegevensreeksen van drie tot vier 

jaar nodig. Bij de voorbereiding van voorstellen van hoge kwaliteit door middel van evaluaties en 

effectbeoordelingen, moet de Commissie ook vertrouwen op de hoge kwaliteit van de gegevens van 

de lidstaten en de begunstigden van andere programma's, waar tijd voor nodig is. De informatie van 

de beschikbare tussentijdse evaluatie en de eindevaluatie van eerdere programma’s vormt de basis 

voor het besluitvormingsproces voor volgende financiële kaders, door tijdig voldoende en kwalitatief 

hoogwaardige gegevens te verzamelen.  

Zie de opmerkingen van de Commissie bij kader 1.5 betreffende de “n+3-regel”. 

1.11 Wat het GLB betreft, zijn uiteenlopende evaluaties aan het initiatief voorafgegaan, maar slechts 

enkele eindevaluaties met betrekking tot het vorige MFK waren beschikbaar voor de 

effectbeoordeling van de GLB-voorstellen. Dat lag aan de tijd die nodig is om gegevens over de 

uitvoering van het GLB te verkrijgen voordat een grondige evaluatie kan worden uitgevoerd. Het 

advies van de Raad voor regelgevingstoetsing gaf deze beperkte beschikbaarheid van voltooide en 

uitgebreide evaluaties weer. Een aantal van deze evaluaties was voltooid op het moment dat de 

effectbeoordeling werd opgesteld, en de resultaten daarvan zijn in de effectbeoordeling gebruikt. 

Voor het deel over “geleerde lessen” in het effectbeoordelingsverslag voor het GLB post-2020 zijn 

tussentijdse resultaten gebruikt, zoals gedocumenteerd in de bijlagen 1 en 3. 

Als evaluaties te vroeg plaatsvinden, bijvoorbeeld na slechts één jaar van uitvoering zoals bij de 

evaluatie van de “vergroening”, bestaat het risico dat de evaluatie tekortkomingen vertoont. In dit 

geval had de Commissie het niet anders kunnen doen. 

1.12 De onder de verordening gemeenschappelijke bepalingen vallende sectorale 

wetgevingsvoorstellen zijn allemaal voorafgegaan door effectbeoordelingen, waarin de in de GB-

verordening weergegeven belangrijkste uitvoeringsaspecten van de fondsen zijn geanalyseerd. De 

verordening gemeenschappelijke bepalingen putte uit deze effectbeoordelingen.  

1.13 (Gecombineerd antwoord van de Commissie op de paragrafen 1.13 tot en met 1.15). 

De evaluaties en effectbeoordelingen van de Commissie zijn toegankelijk via EUR-Lex, het register 

van documenten van de Commissie en op de portaalsite “Geef uw mening”. Werknemers van de 

Europese instellingen hebben ook toegang via de interinstitutionele database van EU-studies. 

In het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016 is een 

transparantiedoelstelling voor het Parlement, de Raad en de Commissie vastgesteld door een 

gezamenlijk wetgevingsportaal op te zetten. Via deze openbare website kan het grote publiek de 

vaststelling van interinstitutionele wetgevingshandelingen in detail volgen. De werkzaamheden van de 

drie instellingen voor het portaal zijn lopende. 

Zoals aangekondigd in de mededeling over betere regelgeving: Samen zorgen voor betere 

regelgeving, is de Commissie bezig uiteenlopende feitenregisters en portaalsites, zoals EU-

publicaties, de interinstitutionele database van EU-studies, Uw mening telt! en EUR-Lex met elkaar te 

verbinden.  

1.18 In het geval van uitgavenprogramma’s zullen de follow-upevaluaties in effectbeoordelingen 

worden geanalyseerd en als van belang in de voorstellen voor de vervolgprogramma’s worden 

opgenomen. Al die wetgevingsvoorstellen worden in de jaarlijkse beheersplannen weergegeven. De 

instructies voor de beheersplannen bevatten in 2022 de eis om relevante follow-upmaatregelen uit 

evaluaties op te nemen. De diensten wordt ook verzocht in hun beheersplannen te verwijzen naar de 

belangrijkste activiteiten inzake betere regelgeving, zoals geschiktheidscontroles en belangrijke 
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evaluaties. Zeer specifieke operationele follow-upacties, zoals een verwijzing naar de uitvoering van 

het programma, kunnen niet worden opgenomen in de beheersplannen, die gericht zijn op de 

belangrijkste output voor het jaar.  

De lessen die zijn getrokken uit evaluaties en follow-upacties, worden ook vermeld in andere stukken, 

bijvoorbeeld de jaarlijkse activiteitenverslagen.  

Uit proportionaliteitsoverwegingen en om te vermijden dat overlappende informatie aan de andere 

instellingen en het publiek wordt verstrekt, zijn follow-upactieplannen noch systematisch vereist noch 

verplicht op grond van betere regelgeving.  

1.19 Krachtens de richtsnoeren voor betere regelgeving moeten effectbeoordelingen proportioneel 

zijn. Niet alle mogelijke opties kunnen worden beoordeeld, zeker niet als ze niet haalbaar zijn. In 

plaats daarvan worden de beschikbare opties in kaart gebracht en onderzocht om de relevantste te 

selecteren. Hierbij houden de diensten van de Commissie rekening met de gegevens en de input van 

belanghebbenden, en werken ze samen met de interdepartementale groepen, waarin de ervaring van 

alle betrokken directoraten-generaal van de Commissie samenkomt. De effectbeoordelingen worden 

onderzocht door de Raad voor regelgevingstoetsing. 

Tabel 1.2 – In effectbeoordelingen worden verschillende opties gepresenteerd die vergelijkbaar 

zijn in kwalitatieve zin, maar ze bevatten geen of een beperkte kwantitatieve analyse - zie de 

antwoorden van de Commissie op paragraaf 1.19. 

DE COMMISSIE HEEFT BIJ DE OPSTELLING VAN HAAR WETGEVINGSVOORSTELLEN 

DE GELEERDE LESSEN IN ACHT GENOMEN 

Kader 1.1 — Geleerde lessen: verschillende instrumenten voor extern optreden moeten worden 

geconsolideerd 

De samenvoeging van de meeste vorige instrumenten in één instrument en de opname van het EOF in 

de Uniebegroting waren grote stappen in de richting van vereenvoudiging en samenhang. Een enkele 

reeks voorschriften zal gelden voor de uitvoering van de instrumenten voor extern optreden, en de 

uitvoeringsvoorschriften inzake het NDICI vormen ook de ruggengraat voor de uitvoering van de 

enkele externe financieringsinstrumenten (IPA III, het instrument voor samenwerking op het gebied 

van nucleaire veiligheid en het besluit betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee). 

1.26 In haar voorstel voor een langere lijst van gemeenschappelijke resultaatindicatoren heeft de 

Commissie gereageerd op de door de Rekenkamer aangehaalde geleerde lessen. Middels een langere 

en uitgebreidere lijst van indicatoren om verslag over te doen inzake cohesiebeleidsmaatregelen, die 

door sterk uiteenlopende acties wordt gekenmerkt, zouden de programma’s relevantere indicatoren 

voor hun investeringen kunnen kiezen en gebruiken, waardoor de behoefte aan programmaspecifieke 

indicatoren vermindert. Bovendien wijst de Commissie erop dat de voor de programmeringsperiode 

2021-2027 voorgestelde indicatoren in detail zijn geanalyseerd met de vertegenwoordigers van de 

lidstaten, en getoetst zijn aan de RACER-criteria (relevant, aanvaard, geloofwaardig, eenvoudig en 

robuust).  

Kader 1.3 — Geleerde lessen: de bijdrage van het GLB aan klimaatactie moet realistisch 

worden beoordeeld 

De EU-aanpak van klimaatmainstreaming en de traceringsmethode bouwen voort op internationale 

praktijken. De door de Commissie gebruikte methode om de bijdrage van het GLB aan klimaatactie te 

berekenen, is transparant en gecoördineerd voorbereid, en is besproken en overeengekomen met het 

Europees Parlement en de Raad. In het licht van het recente politieke akkoord over de hervorming van 

het GLB, hebben het Europees Parlement en de Raad de klimaatmainstreamingmethode volledig 

onderschreven en hebben de medewetgevers alle verdere wijzigingen aan klimaattracering in het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid tot ten minste na 31 december 2025 uitgesteld. 

De Commissie is van mening dat de instrumenten van het GLB een significante impact hebben gehad, 

niet een beperkte. 
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De EU-landbouw heeft zijn broeikasgasemissies sinds 1990 met 21,4 % verminderd, terwijl de 

landbouwproductie is toegenomen. 

De Commissie merkt op dat het GLB nooit als specifiek doel heeft gehad om de emissies van de 

veehouderij te verminderen. De emissies zijn stabiel gebleven terwijl de productie is toegenomen. Er 

moet nog meer worden gedaan om de emissies van de landbouw verder terug te dringen en om de 

ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030 (een netto-emissiereductie van 55 % tegen 2030) te 

verwezenlijken. 

De Commissie benadrukt dat zij vastbesloten is de doelstellingen van de Europese Green Deal en de 

kernelementen van klimaatverandering, biodiversiteit en milieuzorg daarin te verwezenlijken. Een 

transitie naar duurzamere landbouw zal een belangrijke rol vervullen bij het behalen van die doelen. 

Het nieuwe GLB is van groot belang om deze transitie te ondersteunen met strengere voorwaarden 

(waaronder een nieuwe GLMC 2 voor de bescherming van veengebieden), ecoregelingen die gericht 

zijn op ten minste 25 % van de rechtstreekse betalingen voor milieu/klimaat en 35 % van de begroting 

voor plattelandsontwikkeling voor datzelfde doel. 

Dit nieuwe GLB is daarom ambitieuzer op het gebied van klimaatactie (zowel mitigatie als adaptatie). 

Het bevat zwaardere verplichtingen en beloningen voor landbouwers die zich inzetten voor de 

transitie naar milieu- en klimaatactie, inclusief koolstoflandbouw, en nieuwe zakelijke kansen voor 

plattelandsgebieden scheppen. 

Kader 1.4 — Geleerde lessen: het MFK moet flexibeler worden om beter in te spelen op 

veranderende omstandigheden 

Als samengevat in de mededeling over het MFK 2018 (COM(2018) 321), voorzag het oorspronkelijke 

voorstel van de Commissie uit 2018 in mechanismen om te zorgen voor: 

 flexibiliteit tussen en binnen programma's, bv. een NDICI-buffer, overschrijvingen en bijdragen 

van fondsen onder gedeeld beheer naar (in)direct beheerde fondsen, of InvestEU, flexibiliteit van 

financiële middelen overeenkomstig punt 18 van het Interinstitutioneel Akkoord enz.; 

 flexibiliteit tussen rubrieken en jaren (bv. de door de ERK genoemde Uniereserve);   

 en speciale instrumenten, die verder zouden worden versterkt in het herstelpakket van de 

Commissie van mei 2020 (thematisch en niet-thematisch).  

De Commissie heeft ook een model voor basisbesluiten voorgesteld, dat moest zorgen voor 

gelijkaardige bepalingen in alle basishandelingen met betrekking tot de uitvoering door zowel de 

diensten van de Commissie als de begunstigden van verschillende sectorale programma’s, waardoor 

de programma’s flexibeler zouden kunnen worden uitgevoerd, door bijvoorbeeld wijzigingen in de 

medefinanciering en overdrachten te vergemakkelijken, met als uiteindelijk doel betere resultaten te 

bereiken. Dit model is door de medewetgevers tijdens de onderhandelingen over het meerjarig 

financieel kader 2021-2027 tegengehouden. 

De Commissie stelt vast dat niet alle voorstellen uiteindelijk in de algemene MFK-overeenkomst zijn 

overgenomen. De algemene MFK-overeenkomst, inclusief sectorale wetgeving, biedt grotendeels 

hetzelfde niveau van flexibiliteit in het MFK 2021-2027 als in het MFK 2014-2020, maar de 

geschiktheid van die niveaus in combinatie met de ingebouwde flexibiliteit van bepaalde nieuwe 

programma's kan pas worden beoordeeld in de loop van, en na de uitvoering van de 

programmeringsperiode 2021-2027, in het licht van de veranderende uitdagingen en onvoorziene 

gebeurtenissen waar de EU-begroting aan zal blootstaan. 

Kader 1.5 Geleerde lessen: de “n+3”-regel moet worden vervangen door de “n+2”-regel 

Het voorstel van de Commissie voor de GB-verordening 2021-2027 voorzag in een overgang van de n 

+ 3-regel naar n + 2. De Raad bleek tijdens de onderhandelingen sterk gekant tegen het voorgestelde 

mechanisme en het is uit de vastgestelde tekst geschrapt.  

Conform de herhaaldelijk geuite aanbevelingen van de Rekenkamer om de overlap tussen 

opeenvolgende programmeringsperioden te verminderen, is de einddatum van de subsidiabiliteit in 
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het kader van de GB-verordening 2021-2027 toch gehandhaafd op 31 december 2029, wat feitelijk 

neerkomt op een n + 2-regel voor de vastleggingen van vorig jaar. 

Bovendien zal het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling op grond van het nieuwe 

MFK 2021-2027 en vanaf 2023 (met de toepassing van de verordening strategische GLB-plannen) de 

n+2-regel toepassen.  

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

1.34 De onder de verordening gemeenschappelijke bepalingen vallende sectorale 

wetgevingsvoorstellen zijn allemaal voorafgegaan door effectbeoordelingen, waarin de in de GB-

verordening weergegeven belangrijkste uitvoeringsaspecten van de fondsen zijn geanalyseerd. Het 

voorstel voor de verordening gemeenschappelijke bepalingen putte uit deze effectbeoordelingen. 

Wat de effectbeoordeling ter ondersteuning van de wetgevingsvoorstellen voor het GLB post-2020 

betreft, omvat bijlage 1 daarbij een selectie van relevante referenties, biedt bijlage 3 een samenvatting 

van de talrijke evaluaties en studies en bevat bijlage 9 een volledige bibliografie.  

Om het gebrek aan afgeronde evaluaties te compenseren, heeft de Commissie een grote openbare 

raadpleging (voorafgaand aan andere MFK-gerelateerde raadplegingen), verscheidene workshops 

over de drie pijlers van duurzaamheid en over voedselgerelateerde kwesties georganiseerd, en een 

robuuste kwantitatieve analyse uitgevoerd, aangevuld met een uitgebreide multicriteria-analyse. 

Aanbeveling 1.1 

a) De Commissie aanvaardt de aanbeveling.

Effectbeoordelingen analyseren aanzienlijke economische, maatschappelijke en milieueffecten van 

beleidsopties. Dit is van cruciaal belang voor empirisch onderbouwde beleidsvorming en voor het 

opstellen van goede wetgevingsvoorstellen. Hoewel de Commissie momenteel niet vooruit kan lopen 

op het ontwerp van haar toekomstige voorstellen voor het meerjarig financieel kader na 2027, zal zij 

analyseren wat de beste manier is om de substantiële aspecten van verschillende programma’s 

omvattende wetgeving in effectbeoordelingen te evalueren.  De analyse hangt af van de architectuur 

van het volgende MFK en de meest efficiënte en evenredige manier, en de ervaring met eerdere MFK-

voorbereidingen, overeenkomstig de richtsnoeren voor betere regelgeving. 

b) De Commissie aanvaardt de aanbeveling.

Binnen het meerjarig financieel kader 2021-2027 is voor de timing van de evaluaties een horizontale 

aanpak toegepast. Tussentijdse en eindevaluaties zullen over het algemeen vier jaar na het begin en na 

het einde van de uitvoering van de programma’s worden uitgevoerd om te waarborgen dat de 

evaluaties uit gegevens over drie volledige jaren kunnen putten.  

De voorbereidingen voor het meerjarig financieel kader na 2027 zullen worden gebaseerd op 

effectbeoordelingen (of evaluaties vooraf) overeenkomstig de beginselen van betere regelgeving. Bij 

de voorbereidingen wordt gebruik gemaakt van de beschikbare tussentijdse evaluaties van de 

programma’s voor 2021-2027 en de eindevaluaties van de programma’s voor 2014-2020, met 

inachtneming van de MFK-cyclus en de inherente uitdagingen.  

Er kunnen onvermijdelijk uitzonderingen op dit beginsel zijn. Zo worden, vanwege de 

overgangsperiode, de eerste gegevens over de uitvoering van het nieuwe GLB in februari 2025 door 

de lidstaten aan de Commissie meegedeeld.  

1.35 Zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 1.13. 

De evaluaties en effectbeoordelingen van de Commissie zijn al toegankelijk via EUR-Lex, het register 

van documenten van de Commissie en op de portaalsite “Geef uw mening”. Werknemers van de 

Europese instellingen hebben ook toegang via de interinstitutionele database van EU-studies(en 

evaluaties). De Commissie is bezig deze feitenregisters en portaalsites met elkaar te verbinden.  
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Aanbeveling 1.2. De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. Het gezamenlijk wetgevingsportaal is 

een interinstitutioneel initiatief en de Commissie verbindt zich ertoe contact te onderhouden met het 

Europees Parlement en de Raad om vaart te zetten achter de werkzaamheden voor dit portaal, zoals 

aangekondigd in de mededeling over betere regelgeving: Samen zorgen voor betere regelgeving. 

Tijdpad: eind 2023 De timing van de uitvoering hangt af van de andere partnerinstellingen. 

1.36 Evaluatie kan vele vormen aannemen, zoals een wetgevingsvoorstel en een bijbehorende 

effectbeoordeling (of evaluatie vooraf), betere controle of monitoring, of verslagen van de Commissie 

aan het Europees Parlement en de Raad.  

Conclusies uit de evaluaties van financiële programma's vormen input voor de analyse in de 

effectbeoordeling en later in het ontwerp van het wetgevingsvoorstel voor toekomstige programma's. 

Dergelijke voorstellen en bijbehorende effectbeoordelingen zijn opgenomen in de jaarlijkse 

beheersplannen. De diensten wordt ook verzocht in hun beheersplannen te verwijzen naar de 

belangrijkste activiteiten inzake betere regelgeving, zoals geschiktheidscontroles en belangrijke 

evaluaties. Andere soorten specifiekere operationele follow-up (bv. uitvoeringsrichtsnoeren voor de 

diensten, IT-upgrades) worden niet opgenomen in de beheersplannen, die de belangrijkste resultaten 

voor het jaar benadrukken. 

Informatie over de belangrijkste follow-up van evaluaties is ook opgenomen in andere verslagen, 

zoals de jaarlijkse activiteitenverslagen. 

Aanbeveling 1.3 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. 

De Commissie is het ermee eens dat het publiceren van evaluatieresultaten en het vaststellen van 

follow-upmaatregelen, indien nodig in aanvulling op de conclusies van de evaluatie, van belang is om 

de geleerde lessen in de praktijk te brengen en de bevindingen van de evaluatie te benutten. De 

follow-up van de evaluaties van financiële programma’s, als vervat in werkdocumenten van de 

diensten van de Commissie betreffende evaluaties, wordt in de effectbeoordelingen geanalyseerd. De 

Commissie heeft in haar effectbeoordelingen ter voorbereiding van het MFK 2021-2027 acht geslagen 

op belangrijke lering die uit evaluaties is getrokken. Toekomstige voorstellen voor de 

vervolgprogramma’s en de bijbehorende effectbeoordelingen worden in de openbare beheersplannen 

weerspiegeld. 

Tijdpad: eind 2022. De timing van de uitvoering hangt af van het tijdstip waarop de tussentijdse en 

eindevaluaties voor het MFK 2021-2027 worden geproduceerd. 

1.37 Kwantitatieve informatie en methoden zoals statistieken en kosteneffectiviteitsanalyses vormen 

een aanvulling op kwalitatieve informatie zoals adviezen, input van belanghebbenden en 

wetenschappelijk en deskundig advies, allemaal even waardevol om de empirische basis voor de 

effectbeoordeling te vormen. De effectbeoordelingen van de Commissie hebben kwantitatieve analyse 

geboden, waar haalbaar en evenredig, met beperkte uitzonderingen.  

In sommige gevallen, zoals voor de effectbeoordeling voor het GLB, is een kwantitatieve analyse 

uitgevoerd, maar de kwantificering van de effecten is niet in alle gevallen mogelijk, en kan het nodig 

zijn om gegevens te verzamelen op basis van kwalitatieve informatie, die even waardevol is.  

Aanbeveling 1.4 De Commissie aanvaardt de aanbeveling. 

Kwalitatieve informatie, inclusief kosten-batenanalyses en kosteneffectiviteitsanalyses, is een 

belangrijke bron van gegevens in het effectbeoordelingsproces, naast kwalitatieve gegevens. De 

effecten kunnen echter alleen worden gekwantificeerd en kosten-batenanalyses en 

kosteneffectiviteitsanalyses kunnen alleen op basis van kwantitatieve gegevens worden uitgevoerd, 

waar dat haalbaar en evenredig is, d.w.z. waar gegevens van hoge kwaliteit tijdig tegen redelijke 

kosten beschikbaar zijn. De Commissie is voor tijdige gegevens van hoge kwaliteit afhankelijk van de 

lidstaten en andere begunstigden van EU-wetgeving. 
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Bijlage 1.1 Follow-up van aanbevelingen uit hoofdstuk 3 van het Jaarverslag 2017 

Aanbeveling 3 c): 

De geaggregeerde informatie over prestaties in de kernprestatieverslagen wordt verstrekt door de 

diensten die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks beheer van de programma’s en het beleid. Door 

middel van de vaste instructies voor de jaarlijkse activiteitenverslagen en programmaverklaringen 

(opgenomen in de permanente begrotingsinstructies) en van regelmatige contacten met de relevante 

netwerken binnen de Commissie hebben de centrale diensten het belang van consistentie in de 

aangeleverde informatie en van duidelijke bronvermelding benadrukt. Door de centrale diensten 

vastgestelde verschillen worden tijdens de afronding van de verslagen aan de orde gesteld en met de 

diensten besproken. 
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ANTWOORDEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE OP HET VERSLAG VAN DE 
EUROPESE REKENKAMER BETREFFENDE DE PRESTATIES VAN DE EU-BEGROTING 

– STAND VAN ZAKEN EIND 2020 

HOOFDSTUK 2 – CONCURRENTIEVERMOGEN VOOR GROEI EN 
WERKGELEGENHEID 

 

INLEIDING 

2.1. Het Erasmus+-programma is algemeen erkend als een doeltreffend programma dat Europese 
burgers een Europese meerwaarde biedt. De Commissie past haar programma en beleidsrespons 
voortdurend aan de uitdagingen voor haar belanghebbenden aan, en neemt de nadere opmerkingen 
van de Europese Rekenkamer als waardevolle input mee in dit lopende proces. 

In algemene zin zij opgemerkt dat sommige in het hoofdstuk genoemde studies enkele jaren geleden 
zijn afgerond en op zelfs nog eerdere perioden betrekking hebben. In 2022 start de Commissie de 
eindevaluatie van het programma 2014-2020, waarin de in de loop der tijd en naar aanleiding van 
deze studies gemaakte aanpassingen beter tot uitdrukking zullen komen. 

Tot slot wijst de Europese Rekenkamer op het feit dat er meer vrouwen dan mannen aan het 
Erasmus+-programma deelnemen. Uit gegevens van de Commissie blijkt dat dit eerder komt door het 
bestaande genderevenwicht in studierichtingen waar deelname aan Erasmus+ aantrekkelijk is, dan dat 
discriminatie van mannen in het programma zou moeten worden aangepakt. Veel door het programma 
gefinancierde projecten leggen de nadruk op kansen en toegang voor alle deelnemers, ongeacht hun 
achtergrond. Dit komt over het algemeen ook tot uiting in de statistieken van het programma. 

BEOORDELING VAN DE PRESTATIES VAN ERASMUS + 

2.9. Prestatie-indicatoren zijn een nuttig instrument om de prestaties van het programma te monitoren. 
Zij kunnen bijvoorbeeld vroegtijdige indicaties verstrekken over prestatie- en uitvoeringskwesties die 
aandacht vereisen, maar om andere relevante kwantitatieve en kwalitatieve informatie mee te kunnen 
nemen, is er vaak meer nodig dan een analyse van prestatie-indicatoren om de prestaties van een 
programma te beoordelen. Geen enkele reeks prestatie-indicatoren kan alle relevante aspecten van de 
prestaties van een programma weergeven. Het feit dat een prestatie-indicator al dan niet op schema 
ligt om het streefdoel te halen, betekent dus niet noodzakelijkerwijs dat het programma zelf al dan niet 
op schema ligt om de doelstellingen te verwezenlijken. 

De Commissie verstrekt haar beoordeling van de voortgang van de indicatoren op weg naar het 
streefdoel in de programmaverklaringen. Deze beoordeling verschilt in sommige gevallen van de 
beoordeling van de Europese Rekenkamer in dit verslag door het gebruik van verschillende 
methodologieën. 

Zoals beschreven in Speciaal verslag nr. 22/2018 van de Europese Rekenkamer, zijn de indicatoren 
van het Erasmus+-programma 2014-2020 nauw afgestemd op de beleidsdoelstellingen op het gebied 
van onderwijs en opleiding, ET 2020. 

De Commissie kan in antwoord op de belangrijkste opmerkingen over de indicatoren bevestigen dat 
deze indicatoren momenteel voor de nieuwe programmeringsperiode worden herzien en dat de door 
de Europese Rekenkamer aangehaalde kwesties worden aangepakt. Niettemin zijn enkele theoretische 
verschillen, zoals het onderscheid tussen “output” en “resultaten” onderdeel van een bredere en 
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langdurige institutionele discussie over de vraag hoe de substantiële voordelen van EU-programma’s 
moeten worden ingedeeld. 

2.11. De Commissie is van mening dat indicatoren voor het aantal ondersteunende personeelsleden als 
resultaatindicatoren kunnen worden beschouwd, gezien de aard ervan als een operationele 
kerndoelstelling van het programma, in bijlage I bij de Erasmus+-verordening beschreven als 
“kwantitatief (algemeen)”. 

2.12. De Commissie merkt op dat de tussentijdse evaluatie stelt dat verbetering mogelijk blijft inzake 
de afstemming tussen wat de projecten daadwerkelijk financieren en de belangrijkste prioriteiten op 
EU-niveau. De werkprogramma’s van de nationale agentschappen en de richtsnoeren voor het 
programma hebben de band tussen de projecten en de prioriteiten op EU-niveau progressief versterkt. 

2.15. Voor het Erasmus+-programma 2021-2027 heeft de Commissie uitvoerig met belanghebbenden 
samengewerkt en de IT-instrumenten vervangen door één modulair systeem. Verder is de 
programmagids geactualiseerd en is de vereenvoudiging van financieringsregels, met name door op 
resultaten gebaseerde vaste bedragen te gebruiken, sinds de oproepen van 2021 progressief 
uitgevoerd. 

2.16. De Commissie benadrukt dat de conclusie van de tussentijdse evaluatie uit 2017 over synergieën 
was gebaseerd op de beginjaren van het Erasmus+-programma. Sindsdien heeft de Commissie de 
mechanismen aan de hand waarvan EU-programma’s samenwerken om gemeenschappelijke 
doelstellingen te verwezenlijken, aanzienlijk uitgebreid. Een voorbeeld is de oprichting van het 
Europees Solidariteitskorps, waarbinnen een aantal verschillende EU-programma’ zijn opgenomen, en 
dit proces wordt voortgezet in het gehele meerjarig financieel kader in de programmeringsperiode 
2021-2027, waar potentiële synergieën volledig in de rechtsgrondslagen van de programma’s zijn 
geïntegreerd. 

2.17. De Commissie meent dat het aandeel van vrouwen in het Erasmus-programma grotendeels kan 
worden verklaard door de wisselwerkingen tussen het aandeel aan bepaalde studierichtingen in het 
programma en de genderparticipatie in deze gebieden. Binnen het Erasmus+-programma voor 
mobiliteit in het hoger onderwijs zijn mannen vooral in de studierichtingen technische 
wetenschappen, bouwkunde en ICT in de meerderheid. Deze studierichtingen zijn echter minder 
omvangrijk dan die van kunst en geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, journalistiek en 
informatiewetenschappen. 

Op basis van het beginsel “een resultaatgerichte begroting” tracht de EU-begroting met haar 
financiering meerdere doelstellingen te realiseren. De onlinedatabase van Erasmus+-projecten bevat 
9 243 projecten die onder meer gericht zijn op gendergelijkheid. Het is echter mogelijk arbitrair om 
op deze afzonderlijke bijdragen een kostenplaatje te plakken, en dit is evenmin in overeenstemming 
met het eerdergenoemde beginsel om met elke euro meerdere doelen te realiseren en de waarde voor 
de Europese belastingbetaler zo groot mogelijk te maken. 

In het kader van de nieuwe horizontale richtsnoeren voor de nieuwe programma’s van de EU voor de 
periode 2021-2027 wordt een nieuwe financiële traceringsaanpak ingevoerd, die onder meer 
betrekking heeft op gendergelijkheid. 

2.20. In het prestatiekader van de Commissie worden vastgestelde en bereikte streefdoelen beschouwd 
als resultaten wanneer dit een kerndoelstelling van het onderliggende programma is. 
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2.26. Deze indicatoren zullen worden herzien in het kader van de lopende ontwikkeling van 
kernindicatoren in samenwerking met de centrale diensten. 

2.29. De Commissie wil benadrukken dat een belangrijk onderdeel van de toegevoegde waarde bij 
strategische schoolpartnerschappen bestaat uit de internationale uitwisseling van beste praktijken en 
het katalysatoreffect dat partnerschappen op hun lokale gemeenschappen en belanghebbenden kunnen 
hebben. De innovatie is echter volledig geïntegreerd in de te leveren producten, die vervolgens door 
andere actoren in het betreffende gebied kunnen worden gebruikt. 

Bovendien geven de uitgebreide antwoorden, die deel uitmaakten van de tussentijdse evaluatie, een 
gevarieerder en genuanceerder beeld van de diverse voordelen van strategische partnerschappen, 
waarbij met name wordt geconcludeerd dat de activiteiten op het gebied van uitwisselingen en leren 
een duidelijke meerwaarde hebben en personeel en organisaties in staat stellen hun praktijken en 
methoden te verbeteren. 

2.33. In het prestatiekader van de Commissie worden vastgestelde en bereikte streefdoelen 
beschouwd als resultaten wanneer dit een kerndoelstelling van het onderliggende programma is. 

2.36. De Commissie wijst erop dat dit schijnbaar lage percentage vooral te maken heeft met het feit 
dat de ondersteuning van het vrijwilligerswerk voor jongeren sinds 2018 naar het nieuwere Europees 
Solidariteitskorps is verschoven. 

2.37. Zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 2.33. 

 

CONCLUSIES 

2.41. De Commissie wijst op de in haar antwoord op paragraaf 2.17 beschreven invloed van de 
studierichtingen op het genderevenwicht. 

2.42. Ten aanzien van de talrijke verwijzingen in dit hoofdstuk naar de tussentijdse evaluatie van 2017 
kan worden gewezen op het volgende citaat uit die evaluatie:  

“Tijdens de eindevaluatie van het programma zullen ook de resultaten worden beoordeeld van de 
grootschalige kennisallianties en allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden die in het kader 
van Erasmus+ zijn opgericht ter bevordering van innovatie in hoger onderwijs en beroepsonderwijs en 
-opleiding. Deze acties waren niet volledig genoeg om in de tussentijdse evaluatie te worden 
opgenomen.” 
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ANTWOORDEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE OP HET VERSLAG VAN DE 
EUROPESE REKENKAMER OVER DE PRESTATIES VAN DE EU-BEGROTING — 

STAND VAN ZAKEN EIND 2020   

HOOFDSTUK 3 “ECONOMISCHE, SOCIALE EN TERRITORIALE COHESIE” 

 

INLEIDING 

3.1 In de programma’s voor 2014-2020 lag de focus op prestaties en interventielogica, wat ook blijkt 
uit de verslaglegging van de gemeenschappelijke indicatoren van het fonds, die uitgebreider was dan 
voor de programmeringsperiode 2007-2013. Dit heeft geleid tot robuustere en coherentere 
prestatiewaarden betreffende de output en directe resultaten van de investeringsacties, die voor alle 
programma’s en landen vergelijkbaar zijn. De jaarlijkse verslagen over de uitvoering van de 
programma’s zijn een aanzienlijk betere bron van informatie over prestaties geworden. De 
verwezenlijkingen in termen van output, resultaten, eenheidskosten en succespercentages zijn aan alle 
burgers beschikbaar gesteld op het open-dataplatform voor het cohesiebeleid1.  

Eind 2019 hadden het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) 
enkele belangrijke resultaten opgeleverd. Zij hebben in de periode 2014-2019 36,4 miljoen mensen 
geholpen via diverse projecten. Dankzij de steun van de EU vonden 4,5 miljoen mensen een baan en 
behaalden 5,5 miljoen mensen een kwalificatie. Daaronder waren 2,5 miljoen personen met een 
handicap, 5,6 miljoen migranten en deelnemers met een buitenlandse achtergrond en 6,5 miljoen 
kansarme personen. De uitvoering van het ESF en het YEI loopt tot en met 31 december 2023.  

In het kader van de door het ESF en het YEI gefinancierde operationele programma’s wordt 
geïnvesteerd in een breed scala van acties die zijn toegesneden op de specifieke 
ontwikkelingsbehoeften van de lidstaten en regio’s. De indicatoren die worden gebruikt om 
streefdoelen vast te stellen en prestaties te rapporteren, zijn aangepast aan de specifieke acties. In haar 
prestatieverslagen op hoog niveau concentreert de Commissie zich op een aantal gemeenschappelijke 
indicatoren; deze worden door alle programma’s gebruikt, voor alle concrete acties gerapporteerd en 
op EU-niveau geaggregeerd. De programmaspecifieke indicatoren, die relevant zijn voor de 
beoordeling van de prestaties van de Fondsen op zowel nationaal als regionaal niveau, worden niet 
gebruikt in de verslagen op hoog niveau van de Commissie, maar dienen om de prestaties van 
specifieke programma’s te monitoren. Naar de mening van de Commissie maakt het ingevoerde 
monitoringsysteem het mogelijk om zowel de daadwerkelijke uitvoering als de prestaties van de 
programma’s te monitoren.  

3.7 De specifieke doelstellingen zoals omschreven in de programmaverklaring over het MFK 
2014-2020 komen overeen met de thematische doelstellingen (TD’s) in de verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening) en de ESF-verordening. In het kader van het ESF 
2014-2020 worden de subcategorieën van de verschillende TD’s “investeringsprioriteiten” genoemd. 
Overeenkomstig artikel 2, punt 34, van de GB-verordening wordt onder “specifieke doelstelling” het 
resultaat verstaan waaraan een investeringsprioriteit of een prioriteit van de Unie bijdraagt in een 
specifieke nationale of regionale context, middels acties of maatregelen die in het kader van een 
dergelijke prioriteit worden genomen. Dergelijke specifieke doelstellingen worden door elke lidstaat 
in het kader van elke prioriteit van een programma vastgesteld. 

                                                       
1 https://cohesiondata.ec.europa.eu/  
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3.12 Zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 3.70. 

3.19 Zoals benadrukt in de antwoorden van de Europese Commissie op het speciaal verslag van de 
Europese Rekenkamer over op prestaties gebaseerde financiering, werden de prestaties 
overeenkomstig de regelgeving geëvalueerd, door de in het prestatiekader opgenomen indicatoren te 
beoordelen.  

De GB-verordening 2014-2020 bepaalt namelijk dat de prestaties worden geëvalueerd door de in het 
prestatiekader opgenomen uitvoeringsfasen en indicatoren te beoordelen. De grondgedachte achter de 
interventies in het kader van het cohesiebeleid zorgt voor een sequentiële relatie tussen de financiële 
en de outputindicatoren en resultaten in de loop van de tijd. Ten tijde van de prestatiebeoordeling zou 
het te vroeg zijn geweest om de resultaten van meerjarige investeringen die in het kader van het 
cohesiebeleid zijn gefinancierd, te verkrijgen (en aan de hand daarvan de geboekte vooruitgang te 
beoordelen). 

3.21 Veel van deze gegevensbeperkingen zijn in de huidige programmeringsperiode opgelost, vooral 
door de invoering van gemeenschappelijke resultaatindicatoren en gemeenschappelijke definities voor 
alle indicatoren.  

De Commissie heeft haar inspanningen voortgezet om contrafeitelijke effectonderzoeken (CIE’s) in 
de lidstaten te bevorderen (bv. actualisering van de CIE-richtsnoeren, uitwisseling van ervaringen). 
Bijna 100 CIE’s van het ESF en het YEI zijn voltooid. Zij bestrijken de meeste lidstaten en zijn 
gericht op activiteiten op het gebied van werkgelegenheid, sociale inclusie en onderwijs. Er wordt een 
systematische synthese van dit feitenmateriaal uitgevoerd (meta-analysestudie), die als input zal 
dienen voor de evaluatie achteraf.  

3.23 In het door de ERK genoemde verslag van het Europees Parlement wordt ook gewezen op 
verbeteringen in de evaluatie van het cohesiebeleid. “In het algemeen zijn de geïnformeerde 
belanghebbenden het erover eens dat het vermogen van het kader om informatie over de resultaten 
van het cohesiebeleid toegankelijk te maken en een verantwoordingsfunctie te vervullen, op 
EU-niveau is verbeterd.” 

Bovendien was het aandeel contrafeitelijke effectonderzoeken bij het ESF aanzienlijk hoger dan bij 
het EFRO. 

Wat de methoden betreft, heeft de evaluatiehelpdesk vastgesteld dat “in veel van de 
effectbeoordelingen relatief geavanceerde technieken worden gebruikt om de effecten van de 
onderzochte maatregelen van andere factoren te onderscheiden, met name een contrafeitelijke analyse 
om een inschatting te maken van de omvang van de effecten, en een op theorie gebaseerde aanpak om 
de verbanden tussen de maatregelen en de vastgestelde resultaten na te gaan”. 

Met de steun van het JRC (centrum voor onderzoek naar effectonderzoeken) en de evaluatiehelpdesk 
blijft DG Werkgelegenheid de evaluatiecapaciteit in de lidstaten opbouwen. 

3.24 Hoewel het Financieel Reglement het belangrijkste referentiepunt is voor de beginselen en 
procedures voor de vaststelling, uitvoering en controle van de EU-begroting, zijn het de richtsnoeren 
voor betere regelgeving die de beginselen vastleggen die de Europese Commissie volgt voor het 
uitwerken van nieuwe initiatieven en voorstellen en voor het beheren en evalueren van bestaande 
wetgeving. Overeenkomstig de richtsnoeren voor betere regelgeving beoordeelt de Europese 
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Commissie steeds de evaluatiecriteria inzake doeltreffendheid, efficiëntie, samenhang, relevantie en 
EU-meerwaarde van de maatregelen. 

3.25 Prestatie-indicatoren zijn een nuttig instrument om programmaprestaties te monitoren. Zij 
kunnen bijvoorbeeld in een vroeg stadium een indicatie geven van problemen met de prestaties of de 
uitvoering waaraan aandacht moet worden besteed. Voor de beoordeling van de programmaprestaties 
volstaat een analyse van prestatie-indicatoren echter vaak niet, en moet ook rekening worden 
gehouden met andere relevante kwantitatieve en kwalitatieve informatie. Geen enkele reeks prestatie-
indicatoren kan alle relevante aspecten van de programmaprestaties omvatten. Het feit dat een 
prestatie-indicator al dan niet op schema ligt om het desbetreffende streefdoel te bereiken, betekent 
dus niet noodzakelijk dat het programma zelf al dan niet op schema ligt om zijn doelstellingen te 
verwezenlijken. 

De Commissie geeft haar beoordeling van de voortgang met betrekking tot de indicatoren in de 
programmaverklaringen. Deze beoordeling wijkt op bepaalde punten af van de beoordeling van de 
ERK in dit verslag doordat verschillende methoden zijn gebruikt. 

3.26 Zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 3.71. 

3.29 Zoals uiteengezet in het jaarlijks activiteitenverslag van DG Werkgelegenheid, is de prestatie-
beoordeling gebaseerd op zes indicatoren en omvat zij een algemene beoordeling. Materiële 
indicatoren (outputs en resultaten) zijn slechts een van deze zes indicatoren. De Commissie is van 
mening dat materiële indicatoren niet volstaan om de prestaties van een programma te beoordelen en 
dat ook andere aspecten, zoals de financiële uitvoering en de administratieve capaciteit, in aanmerking 
moeten worden genomen. 

3.33 De genoemde studie bevat een analyse van de programmering van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen) voor de periode 2014-2020 en benadrukt dat de landspecifieke 
aanbevelingen (LSA’s) zijn opgenomen in de strategische keuzes die in de operationele programma’s 
zijn vastgesteld. Uit een analyse van de investeringsprioriteiten en specifieke doelstellingen die in de 
operationele programma’s zijn geselecteerd, blijkt dat de LSA’s niet alleen zijn overgenomen in 
strategische keuzes, maar dat de ESI-fondsen ook daadwerkelijk bijdragen aan de uitvoering ervan. 
De verbanden tussen de ESI-fondsen en de LSA’s zijn bijzonder goed uitgewerkt wat actief 
arbeidsmarktbeleid en netwerkindustrieën betreft, maar minder op andere beleidsterreinen. 

3.40 Als algemene conclusie wordt in de studie vastgesteld dat de concrete acties van het ESF en het 
YEI hebben bijgedragen tot een betere inzetbaarheid van jongeren in heel Europa. Hierbij zijn enkele 
elementen bijzonder relevant geweest, zoals innovatie bij het bereiken van de doelgroep, coördinatie 
tussen partners en holistische benaderingen van werkgelegenheid. De studie concludeerde dat, hoewel 
de uitvoering in operationeel opzicht traag op gang kwam, deze goed vooruitging en op de lange 
termijn positieve effecten had op de inzetbaarheid. 

3.42 Om de sociaal-economische gevolgen van de COVID-19-crisis te verzachten, heeft de EU 
instrumenten gelanceerd om de lidstaten te helpen, waaronder het beschikbaar stellen van middelen in 
het kader van de ESI-fondsen (CRII/CRII+ en React-EU) en SURE. Grotendeels dankzij deze 
succesvolle maatregelen ter ondersteuning van het nationale werkgelegenheidsbeleid is de 
werkgelegenheid beduidend minder gedaald dan het aantal werkuren. 

3.45 Bijna 75 % van het totale aantal door het ESF ondersteunde deelnemers was werkloos, langdurig 
werkloos of inactief. Hieruit blijkt dat het ESF een doeltreffend instrument is om mensen die verder 
van de arbeidsmarkt af staan te ondersteunen. Aangezien de doelgroepen van de concrete acties voor 
actief arbeidsmarktbeleid (TD8) vaak werklozen zijn, is het aandeel inactieven uiteraard lager. Op 
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andere thematische gebieden ligt hun aandeel aanzienlijk hoger (68 %), bv. in onderwijs en opleiding 
(TD10), met inbegrip van bijvoorbeeld leerlingen en studenten. 

Zie ook de opmerkingen van de ERK in paragraaf 3.72.  

3.49 Zoals is benadrukt in de studie over de evaluatie van ESF-steun voor werkgelegenheid voor 
jongeren2: “Het YEI en het ESF hebben een aanzienlijke Europese meerwaarde aangetoond. Zij 
hadden met name volume-effecten doordat zij steun boden aan interventies die niet door andere 
nationale of regionale programma’s werden gefinancierd en aanvullende acties mogelijk maakten. Zij 
hadden ook aanzienlijke breedte-effecten doordat het aantal bestaande acties werd uitgebreid en de 
doelgroepen werden verbreed, of doordat groepen werden bereikt die niet onder andere programma’s 
vallen. Hoewel de roleffecten minder duidelijk bleken, waren de door het YEI en het ESF 
gefinancierde op jongeren gerichte concrete acties belangrijk voor de bewustmaking van de situatie 
van NEET-jongeren in de lidstaten. In een beperkter aantal gevallen hadden het YEI en het ESF 
roleffecten doordat innovatieve acties die in het kader van de Fondsen waren ingevoerd, in het 
werkgelegenheidsbeleid voor jongeren werden geïntegreerd.” 

3.50 De arbeidsmobiliteit in de Europese Unie neemt toe. Tussen 2014 en 2018 is het aandeel van 
buitenlanders in de totale werkgelegenheid gestegen van 7,1 % tot 8,3 %. De ESF-steun heeft hierbij 
zeker een rol gespeeld.  

Tijdens de programmeringsperiode 2014-2020 zijn maatregelen op het gebied van arbeidsmobiliteit, 
waaronder Eures-activiteiten, geprogrammeerd in het kader van thematische doelstelling 8 van het 
ESF “bevordering van duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid en ondersteuning van 
arbeidsmobiliteit”. Er zijn bijzondere beperkingen bij het becijferen van arbeidsmobiliteit, zoals het 
ontbreken van een universele definitie.  

De belangrijkste rechtsgrondslag voor het verzamelen van relevante informatie blijft de Eures-
verordening (Verordening (EU) 589/2016), met name artikel 30, waarin de lidstaten wordt verzocht 
informatie te verzamelen over arbeidstekorten en -overschotten. Nu de is Europese Arbeidsautoriteit 
is opgericht (Verordening (EU) 2019/1149), kunnen de Commissie en de lidstaten de 
arbeidsmobiliteitsstromen en -patronen in de Unie monitoren en openbaar maken, op basis van de 
verslagen van de Europese Arbeidsautoriteit, statistieken van Eurostat en beschikbare nationale 
gegevens.  

De Commissie blijft de trends en uitdagingen voor verscheidene categorieën mobiele werknemers 
analyseren. 

3.54 De Commissie neemt armoedebestrijding uiterst serieus. In haar in het kader van het herstelplan 
voor Europa gelanceerde React-EU-instrument heeft de Commissie voorgesteld de aan het ESF 
toegewezen extra middelen prioritair te gebruiken voor onder meer maatregelen ter bestrijding van 
kinderarmoede.  

De Commissie heeft ook een aanbeveling tot invoering van een Europese kindergarantie voorgesteld, 
die op 14 juni 2021 door de Raad is aangenomen. Deze zal bijdragen tot het voorkomen en bestrijden 
van sociale uitsluiting onder kinderen. 

                                                       
2 Europese Commissie, Study for the evaluation of ESF support to youth employment, Final Report, 

april 2020. 
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3.55 Het ESF-monitoringsysteem biedt aan de hand van gemeenschappelijke indicatoren universele 
informatie a) over het bereik van het fonds bij de belangrijkste doelgroepen, middels de 
gemeenschappelijke outputindicatoren, en b) over de belangrijkste soorten resultaten, middels de 
directe resultaatindicatoren.  

Het ESF-monitoringsysteem zorgt voor een zorgvuldig evenwicht tussen de informatiebehoeften op 
EU-niveau en de gegevens die de lidstaten bij duizenden concrete acties en begunstigden verzamelen. 
Om de administratieve lasten van het verzamelen van gegevens te beperken, worden gegevens over 
doelgroepspecifieke resultaten uit de evaluaties gehaald. 

In de nieuwe bepalingen van 2021-2027 is rekening gehouden met de moeilijkheden bij het 
verzamelen van gegevens over kansarme groepen. De verslaglegging over deze doelgroepen zal 
worden vergemakkelijkt (gebruik van gegevensregisters, mogelijkheid om zich te baseren op 
onderbouwde ramingen). Bovendien zullen twee afzonderlijke specifieke doelstellingen van het ESF+ 
betrekking hebben op onderdanen van derde landen en Roma, waardoor de prestaties voor deze 
doelgroepen zullen kunnen worden becijferd. 

3.58 In de periode 2021-2027 zullen de vereisten inzake thematische concentratie een betere 
gerichtheid op de meest kwetsbare groepen toelaten. Alle lidstaten moeten ten minste 25 % van het 
ESF+ toewijzen aan sociale inclusie. 5 % van het ESF+ zal worden toegewezen aan de bestrijding van 
kinderarmoede in lidstaten met een percentage van de bevolking dat met armoede of sociale 
uitsluiting wordt bedreigd (Arope) boven het EU-gemiddelde en 12,5 % van het ESF+ voor 
maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van jongeren in lidstaten met een percentage 
NEET-jongeren boven het EU-gemiddelde. Bovendien moeten alle lidstaten ten minste 3 % van hun 
ESF+-middelen onder gedeeld beheer toewijzen voor de aanpak van de meest extreme vormen van 
armoede. Ook zijn in de ESF+-verordening indicatoren opgenomen die het kwetsbare kenmerk van de 
deelnemers reflecteren. 

Ten slotte heeft de Commissie in juni 2021 alle lidstaten een brief gestuurd met het verzoek om meer 
investeringen te doen om tegemoet te komen aan de behoeften van kansarme groepen.  

3.59 De steun voor programma’s en projecten door middel van financiering in het kader van het 
cohesiebeleid zal tijdens de programmeringsperiode 2021-2027 worden voortgezet. Met name wat de 
integratie van Roma betreft, zal de Commissie ervoor zorgen dat er middelen beschikbaar zijn voor de 
ondersteuning van programma’s en projecten, in overeenstemming met de prioriteiten van de 
Romastrategie. 

3.67 De GB-verordening voor de periode 2021-2027 zal de complementariteit helpen versterken, met 
name op het gebied van programmering, uitvoering, monitoring en controle, om beter rekening te 
houden met de doelgroepen, de thematische scheidslijnen en de beschikbaarheid van 
begrotingsmiddelen. Bovendien voorziet de GB-verordening nu bijvoorbeeld in de mogelijkheid om 
projecten te ondersteunen die een excellentiekeurmerk hebben gekregen in het kader van een ander 
EU-instrument met middelen uit het EFRO of het ESF+. 

3.68 Sinds het begin van de ambtstermijn van de huidige Commissie zijn veel acties gestart om 
vaardigheden, met name digitale vaardigheden, te stimuleren, bijvoorbeeld door middel van de 
vaardighedenagenda 2020, het actieplan voor digitaal onderwijs en het digitale decennium, en door 
gebruik te maken van andere financiering, naast het ESF+, zoals Erasmus+ en React-EU. Sinds kort 
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maken de lidstaten overeenkomstig de richtsnoeren van de Commissie3 ook gebruik van de faciliteit 
voor herstel en veerkracht (RRF) en hun plannen voor herstel en veerkracht om te investeren in 
digitale vaardigheden. 

CONCLUSIES 

3.70 De Commissie meent dat de outputs een goede indicatie geven of met een ESF-investering de 
doelstellingen en de verwachte resultaten zullen worden behaald. Aangezien de resultaten pas na 
langere tijd zichtbaar worden, hebben de meeste lidstaten ze niet opgenomen in het prestatiekader 
2014-2020. De tussentijdse evaluatie van de programma’s van de periode 2021-2027 zal verschillen 
van de prestatie-evaluatie in de voorgaande periode. Er zal onder andere een kwalitatieve, 
multidimensionale beoordeling op basis van een breed scala van factoren plaatsvinden, waarmee eind 
2024 de prestaties van het programma zullen worden bepaald. 

Zie ook de opmerkingen van de ERK in paragraaf 3.12. 

3.71 Aangezien de door de lidstaten in de ESF-programma’s vastgestelde streefdoelen grotendeels 
gebaseerd waren op specifieke indicatoren, kon de Commissie de raming van de geaggregeerde 
EU-streefdoelen hier niet op baseren. In plaats daarvan heeft zij een aantal gemeenschappelijke 
indicatoren geselecteerd waarvoor historische gegevens uit de vorige programmeringsperiode 
beschikbaar waren. Zij heeft echter ook van meet af aan verklaard dat deze streefdoelen in de loop 
van de uitvoering moeten worden aangepast, met name als gevolg van methodologische 
veranderingen ten opzichte van de vorige periode (bv. niet-opname van indirecte deelnemers). De 
Commissie heeft haar streefdoelen in dit geval niet aangepast, en past deze in beginsel ook niet aan 
om ze gemakkelijker te bereiken. 

Zie ook de opmerkingen van de ERK in paragraaf 3.26. 

3.72 Bijna 75 % van het totale aantal door het ESF ondersteunde deelnemers was werkloos, langdurig 
werkloos of inactief. Hieruit blijkt dat het ESF een doeltreffend instrument is om mensen die verder 
van de arbeidsmarkt af staan te ondersteunen. 

Zie ook de opmerkingen van de ERK in paragraaf 3.45. 

3.73 De Commissie neemt armoedebestrijding uiterst serieus. Sinds het begin van de ambtstermijn 
heeft zij verschillende beleidsmaatregelen en financieringsmogelijkheden ter bestrijding van 
(kinder-)armoede vastgesteld.  

Zie ook het antwoord van de Commissie op paragraaf 3.54. 

                                                       
3 Europese Commissie, werkdocument van de diensten van de Commissie, getiteld “Guidance to 

Member States Recovery and Resilience Plans”, deel 1, januari 2021. 
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET VERSLAG VAN DE EUROPESE 
REKENKAMER BETREFFENDE DE PRESTATIES VAN DE EU-BEGROTING – STAND 

VAN ZAKEN EIND 2020 

HOOFDSTUK 4 – NATUURLIJKE HULPBRONNEN 

 

INLEIDING 

4.1. Het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) heeft tot doel vissers te helpen 
duurzame visserijpraktijken toe te passen en kustgemeenschappen te helpen hun economie te 
diversifiëren om de levenskwaliteit aan de Europese kusten te verbeteren. De Commissie analyseert 
en beoordeelt de prestaties van het fonds op het niveau van de maatregelen. Het is van essentieel 
belang dat de bijdrage van het fonds en de resultaten ervan op kleine schaal worden onderzocht, 
gezien de geringe omvang van het fonds, de zeer uiteenlopende aard van de ondersteunde activiteiten 
en het feit dat een groot aantal factoren aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de economie en het 
bedrijfsklimaat van de sector. 

De vier doelstellingen van het EFMZV zijn vastgelegd in artikel 5 van de EFMZV-verordening. 
Zij zijn niet beperkt tot bijdragen aan de uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
(GVB). De ERK heeft gebruikgemaakt van de prestatie-indicatoren en de informatie in de EFMZV-
programmaverklaring en het AMPR, die niet alleen de resultaten en verwezenlijkingen van het 
EFMZV, maar ook de bredere effecten op GVB-niveau beoordelen.  Het EFMZV draagt bij tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van het GVB (vervat in artikel 2 van de GVB-verordening en in 
artikel 28 van de GVB-verordening voor wat betreft de externe dimensie van het GVB), maar het is – 
zoals in de antwoorden van de Commissie in dit verslag wordt benadrukt – maar één van vele 
instrumenten, waaronder instandhoudingsmaatregelen, wetenschappelijke kennis van de 
bestanden, controle- en handhavingsmaatregelen enz., die bijdragen tot de doelstellingen van 
het GVB. Bovendien zijn er nog tal van externe factoren, zoals brandstofprijzen, marktvraag, 
weersomstandigheden, vervuiling en klimaatverandering. Al deze factoren samen, die op vele 
manieren met elkaar verweven zijn, bepalen hoe de visserij wordt beoefend en hebben dus ook een 
verschillende, maar onderling afhankelijke invloed op de verwezenlijking van de GVB-doelstellingen. 
Een duidelijk en exclusief causaal verband tussen de prestaties van het EFMZV en de verwezenlijking 
van de algemene GVB-doelstellingen is derhalve onmogelijk vast te stellen en aan te tonen.  

Het EFMZV draagt bij tot de verwezenlijking van de GVB-doelstellingen door financiële steun 
te verlenen, hetgeen kleine veranderingen in de juiste richting kan bevorderen, bijvoorbeeld ter 
aanvulling van het instandhoudingsbeleid. Het is dan ook onrealistisch te verwachten dat het 
EFMZV alleen een doorslaggevende impact heeft op de verwezenlijking van de GVB-doelstellingen. 

De nuttigste informatie en uitvoeringsgegevens zijn die waaruit blijkt hoe de kleine investeringen in 
het kader van het EFMZV op kleine schaal een bijdrage leveren. Zij hebben derhalve betrekking op 
het aantal concrete acties dat op een bepaalde maatregel is gericht en het daaraan gekoppelde 
investeringsniveau. Dit is de aanpak die wordt gevolgd in de jaarlijkse uitvoeringsverslagen van het 
EFMZV, waarin de door de lidstaten gerapporteerde gegevens op exploitatieniveau worden 
samengevat en door de Commissie worden gepubliceerd op haar webpagina voor visserij en 
maritieme zaken. De Commissie is ook van mening dat deze bronnen geschikt en nauwkeurig zijn 
om de prestaties van het EFMZV op zinvolle wijze te beoordelen. 

4.6. De ERK heeft gebruikgemaakt van de prestatie-indicatoren en de informatie in de EFMZV-
programmaverklaring en het AMPR, die niet louter de resultaten en verwezenlijkingen van het 
EFMZV, maar juist de bredere effecten op GVB-niveau beoordelen. Wanneer dit voorkomt, heeft de 
Commissie daarop in haar antwoorden op het verslag gewezen. 

De Commissie is van mening dat gedetailleerdere informatie over EFMZV-acties, zoals het soort 
concrete acties, gedetailleerde financiële bijdragen en geografische spreiding, de analyse van de 

288



NL NL 

prestaties van het Fonds zou hebben verrijkt. Het is echter zeer moeilijk om de unieke bijdrage van 
het EFMZV af te zonderen van de verwezenlijking van de bredere GVB-doelstellingen. De 
Commissie is van mening dat de bijdrage van het EFMZV aan de beleidsdoelstellingen verder gaat 
dan de resultaten en verwezenlijkingen van het fonds. Bovendien spelen andere factoren, zoals de 
huidige GVB-wetgeving en de uitvoering ervan, het gebruik van andere beleidsinstrumenten en 
externe factoren, zoals de gevolgen van klimaatverandering of vervuiling, een belangrijkere rol. 

Het EFMZV draagt met een vrij bescheiden budget bij aan de verwezenlijking van de GVB-
doelstellingen. Gedurende de zevenjarige periode 2014-2020 heeft het fonds circa 3,5 miljard euro 
bijgedragen aan de doelstellingen van het GVB1, wat overeenkomt met 500 miljoen euro per jaar voor 
de 27 EU-lidstaten. Gezien de omvang van het EFMZV kunnen de gerichte investeringen die het 
ondersteunt slechts een bescheiden bijdrage leveren. Resultaatindicatoren op macroniveau tonen 
mogelijk niet consequent de rol van het EFMZV aan bij de verwezenlijking van de GVB-
doelstellingen, maar het fonds is een coherent onderdeel van een consistent instrumentarium dat de 
verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen ondersteunt. 

Om de prestaties van het fonds te beoordelen, maakt de Commissie gebruik van de relevante 
informatie op het niveau van de prioriteiten van de Unie, specifieke doelstellingen en afzonderlijke 
concrete acties.  Naast de programmaverklaringen en het jaarlijkse beheers- en prestatieverslag maakt 
de Commissie consequent gebruik van de jaarlijkse gegevens op actieniveau die door de lidstaten 
worden meegedeeld overeenkomstig artikel 97, lid 1, punt a), van de EFMZV-verordening en die 
welke de lidstaten in hun jaarlijkse uitvoeringsverslagen (JUV) overeenkomstig artikel 114 van de 
EFMZV-verordening meedelen. 

Het EFMZV is het enige fonds van de VGB (verordening gemeenschappelijke bepalingen) met een 
dergelijk gedetailleerd en fijnmazig gemeenschappelijk monitoring- en evaluatiesysteem, dat het 
toezicht op de EFMZV-prestaties op operationeel niveau vergemakkelijkt door middel van een 
systeem dat bekend staat als “Infosys”. Het is met name een instrument om de impact van de 
EFMZV-steun op begunstigden te beoordelen en de verbetering van de doeltreffendheid, relevantie en 
efficiëntie van overheidsinvesteringen aan te tonen. Het draagt ook bij tot meer transparantie, leren en 
verantwoording, en is daarmee een belangrijke gegevensbron waarmee de Commissie rekening houdt 
bij de beoordeling van de prestaties van het EFMZV. 

4.7. Het EFMZV voorziet in financiële steun om bij te dragen tot de verwezenlijking van de GVB-
doelstellingen. Het ondersteunt echter ook andere, even belangrijke doelstellingen. Bovendien, zoals 
in paragraaf 4.6 is benadrukt, hebben de gerichte investeringen die worden ondersteund slechts een 
beperkte impact die op het niveau van de resultaten voor de GVB-doelstellingen niet tot uiting komt. 
Deze doelstellingen kunnen niet door één enkel steuninstrument worden bereikt, maar zijn ook het 
resultaat van synergie tussen de verschillende nationale en EU-beleidsmaatregelen en -instrumenten 
en van de specifieke nationale of regionale context.  

De Commissie onderstreept de invloed van andere factoren, waarvan vele van externe aard, op de 
doelstellingen van het GVB, zoals in paragraaf 4.3 is aangegeven.  

4.8. De Commissie merkt op dat deze specifieke doelstellingen overeenkomen met de doelstellingen 
a) en b) in artikel 5 van de EFMZV-verordening. In artikel 6 van de EFMZV-verordening worden de
specifieke doelstellingen omschreven als de onderdelen die zijn vastgesteld voor elke Unieprioriteit.

4.10. De Commissie is van mening dat deze koppeling aan de TAC’s verband houdt met de prestaties 
van het GVB. Zie ook het antwoord van de Commissie op paragraaf 4.6. 

De Commissie wijst erop dat doelstelling b) van artikel 5 van de EFMZV-verordening verder wordt 
uitgesplitst in Unieprioriteit 3 en de daaraan verbonden specifieke doelstellingen (artikel 6 van de 

1 EMFF Implementation Report 2020 (https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/system/files/2021-
09/emff-implementation-report-2020_en.pdf) 
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EFMZV-verordening). Doelstelling b) en de bijbehorende Unieprioriteit 3 zijn uitsluitend gericht op 
twee specifieke doelstellingen: de verzameling van gegevens en controle. 

Doelstelling b) is niet gericht op het beheer van het instandhoudingsbeleid voor de visserij om 
duurzame visserijniveaus te bereiken. 

De vaststelling van TAC’s is een visserijinstandhoudingsmaatregel die samenhangt met de prestaties 
van het GVB. 

BEOORDELING VAN DE PRESTATIES VAN HET EFMZV 

4.14. Prestatie-indicatoren zijn een nuttig instrument om de prestaties van het programma te 
monitoren. Zij kunnen bijvoorbeeld in een vroeg stadium aanwijzingen geven over prestatie- en 
uitvoeringskwesties die aandacht vereisen. Voor de beoordeling van de prestaties van het programma 
moet echter vaak verder worden gegaan dan een analyse van prestatie-indicatoren, zodat ook andere 
relevante kwantitatieve en kwalitatieve informatie wordt opgenomen. Geen enkele reeks prestatie-
indicatoren kan alle relevante aspecten van de programmaprestaties weergeven. Het feit dat een 
indicator al dan niet op schema ligt om het streefcijfer te halen, betekent dus niet noodzakelijkerwijs 
dat het programma zelf al dan niet op schema ligt om de doelstellingen te verwezenlijken.  

De Commissie beoordeelt de voortgang van de indicatoren in de programmaverklaringen. Deze 
beoordeling verschilt in sommige gevallen van de beoordeling van de ERK in dit verslag vanwege het 
gebruik van verschillende methoden. 

4.15. De Commissie is van mening dat de prestatie-informatie waarover zij beschikt, een volledig en 
nauwkeurig beeld geeft. Zoals uiteengezet in de paragrafen 4.1 en 4.6, merkt de Commissie op dat 
figuur 4.4 enkel indicatoren bevat die in de programmaverklaring worden gepresenteerd. 

De Commissie is van mening dat de effectbeoordeling van 2011 van de hervorming van het GVB 
waarnaar de ERK in deze paragraaf verwijst, verder gaat dan de prestaties van het EFMZV en dat de 
onderliggende analyse nu achterhaald is.  

4.16. De Commissie is van mening dat een analyse van de prestaties van het EFMZV betrekking moet 
hebben op de resultaten op het niveau van de beleidsdoelstellingen en gebaseerd moet zijn op outputs, 
effecten en financiële bijdragen.  

De Commissie onderkent dat de programmaverklaring en het AMPR zich toespitsen op het aantal 
begunstigden en acties, en dat de programmaverklaring en het AMPR geen interventielogica bieden 
die de bijdrage van het EFMZV aan de verwezenlijking van beleidsdoelstellingen koppelt. 

4.17. Zoals toegelicht in het antwoord van de Commissie op paragraaf 4.6, moet de impact die de 
EFMZV-steun kan hebben op het hogere niveau van de GVB-doelstellingen als minimaal worden 
beschouwd. 

4.22. De Commissie heeft inspanningen geleverd om de groei in de sector te verbeteren met de 
aanname van de “Strategische richtsnoeren voor een duurzamere en concurrerender aquacultuur in de 
EU voor de periode 2021-2030” (COM (2021) 236 final), met als doel de uitdagingen waarmee de 
sector wordt geconfronteerd, aan te pakken teneinde verdere vooruitgang te boeken bij de duurzame 
ontwikkeling van de sector. 

4.25. De Commissie merkt op dat het EFMZV het instrument is om het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en de verwezenlijking van alle doelstellingen ervan te ondersteunen, d.w.z. bijdragen tot 
de economische, sociale en ecologische duurzaamheid van de visserij. Binnen deze werkingssfeer 
biedt het actief ondersteuning ten behoeve van de biodiversiteit en het mariene milieu, alsook ter 
beperking van door de visserijsector veroorzaakte schade.  

De Commissie kan verslag uitbrengen over EFMZV-uitgaven ter ondersteuning van 
milieudoelstellingen, maar benadrukt dat niet redelijkerwijs kan worden verwacht dat milieu-
indicatoren zullen veranderen op basis van alleen EFMZV-investeringen (minder dan 500 miljoen 
EUR voor de GVB-doelstellingen per jaar voor de hele EU).  
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Zo kan uit het EFMZV steun worden verleend voor studies en analyses ter ondersteuning van 
belangrijke milieuthema’s, zoals de oprichting van een netwerk van beschermde mariene gebieden 
(MPA’s) of het bereiken van een goede milieutoestand, maar de omvang van het netwerk van 
beschermde mariene gebieden of de mate waarin vooruitgang wordt geboekt in de richting van een 
goede milieutoestand in de wateren van de Unie, kan niet door EFMZV-investeringen alleen tot stand 
worden gebracht, maar hangt af van een aantal andere externe factoren en  beleidsinstrumenten op 
nationaal, EU- en mondiaal niveau. Het monitoring- en evaluatiekader van het EFMZV kan 
doeltreffend beschrijven hoeveel steun is toegewezen aan milieuthema’s en hoeveel projecten zijn 
ondersteund. 

4.27. De Commissie benadrukt dat deze paragraaf betrekking heeft op aangelegenheden van het GVB, 
die ruimer zijn. Het EFMZV is een van de vele instrumenten die bijdragen tot de uitvoering van de 
aanlandingsverplichting, bijvoorbeeld door vissers te helpen selectiever vistuig te kopen, waarde toe 
te voegen aan voorheen ongewenste vangsten, en havens, afslagen en beschuttingsplaatsen aan te 
passen om de aanvoer te vergemakkelijken. Eind 2020 was voor deze maatregelen in de 27 lidstaten 
147 miljoen EUR aan EFMZV-steun2 vastgelegd. 

4.28. Het EFMZV draagt ongetwijfeld bij tot de uitvoering van het GVB, maar er zijn vele andere 
factoren van invloed op de uitvoering en de verwezenlijking van de GVB-doelstellingen. Het 
uitbannen van teruggooi en het waarborgen van de volledige naleving van de aanlandingsverplichting 
kan niet alleen door middel van EFMZV-steun worden verwezenlijkt. 

Bovendien heeft de indicator in de programmaverklaring betrekking op de omvang van de teruggooi, 
terwijl die in het EFMZV-JUV betrekking heeft op de ontwikkeling van de ongewenste vangsten. Het 
teruggooivolume weerspiegelt de teruggooicontext in de gehele sector. De vermindering van de 
ongewenste vangsten betreft alle soorten vangsten die om vele redenen niet gewenst zijn, bijvoorbeeld 
om economische redenen, niet alleen om de teruggooi uit te bannen. 

De lidstaten nemen het voortouw bij het uitbannen van teruggooi en het waarborgen van de naleving 
van de aanlandingsverplichting. De verbetering van selectieve visserijtechnieken om ongewenste 
vangst zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken, moet daarom hoge prioriteit krijgen. 

Hoewel dit buiten het EFMZV valt, wijst de Commissie erop dat zij een reeks audits heeft uitgevoerd 
om de uitvoering van de aanlandingsverplichting te beoordelen, wat in sommige gevallen tot het 
instellen van een inbreukprocedure heeft geleid. 

4.29. De Commissie benadrukt dat de door de ERK in deze paragraaf besproken kwesties verder gaan 
dan de directe resultaten en verwezenlijkingen van het EFMZV. 

4.31. De Commissie benadrukt dat de EFMZV-bijdrage aan deze hoofddoelstelling van het GVB 
slechts een beperkte financiële steun is, en een van de vele factoren die van invloed zijn op de 
doelstelling. De instandhoudingsdoelstelling en de verwezenlijking van visserij op de maximale 
duurzame opbrengst (MDO) gaan verder dan de resultaten en verwezenlijkingen van het EFMZV. 

De verwezenlijking van de instandhoudingsdoelstelling en de visserij op MDO-niveau in het kader 
van het GVB zal veel meer worden beïnvloed door andere factoren dan EFMZV-steun, zoals 
uiteengezet in paragraaf 4.6. Deze andere factoren maken het uiterst moeilijk om deze aspecten te 
koppelen aan de prestaties van het EFMZV. 

4.32. De Commissie benadrukt dat de EFMZV-bijdrage aan deze hoofddoelstelling van het GVB 
slechts een beperkte financiële steun is, en een van de vele factoren die van invloed zijn op de 
doelstelling. De instandhoudingsdoelstelling en de verwezenlijking van de MDO gaan verder dan de 
resultaten en verwezenlijkingen van het EFMZV en moeten veeleer worden getoetst aan de GVB-
doelstellingen. 

                                                      
2 EMFF Implementation Report 2020, September 2021 (https://ec.europa.eu/oceans-and-

fisheries/document/download/68276db8-058c-4766-8368-34681e09993b_en) 
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De Commissie erkent haar fout door het basiscijfer van 59 % toe te passen op de andere zeebekkens, 
aangezien dit alleen van toepassing zou moeten zijn op het noordoostelijke deel van de Atlantische 
Oceaan. 

4.33. De Commissie is van mening dat deze paragraaf verder gaat dan de resultaten en 
verwezenlijkingen van het EFMZV. 

Wat de bijdrage van het EFMZV aan de verwezenlijking van de GVB-doelstellingen betreft, is de 
Commissie van mening dat het beperkte budget van het EFMZV op zich geen beslissende invloed kan 
hebben op de verwezenlijking van de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen van het GVB, die 
worden ondersteund door vele andere beleidsinstrumenten en worden beïnvloed door tal van externe 
factoren. Zie ook het antwoord van de Commissie op paragraaf 4.6.  

De Commissie merkt op dat zij gebruik heeft gemaakt van het cijfer dat stelt dat 99 % van het volume 
aan in de EU aangelande vis duurzaam is indien afkomstig van bestanden met een MDO-beoordeling 
en van TAC’s die door de EU alleen worden beheerd. Dit cijfer wordt consequent gebruikt in al haar 
eerdere mededelingen aan het publiek, ngo’s en het bedrijfsleven en in de jaarlijkse mededeling over 
de vangstmogelijkheden van vorig jaar. 

Wat de verwezenlijking van de FMDO-doelstellingen betreft, zij opgemerkt dat de medewetgevers 
zijn overeengekomen de doelstelling voor het MJP voor het westelijke Middellandse Zeegebied uit te 
stellen tot uiterlijk 2025. 

4.34. De Commissie is van mening dat de in deze paragraaf besproken kwesties verder gaan dan de 
resultaten en verwezenlijkingen van het EFMZV. 

Uit de meest recente beschikbare informatie blijkt dat de totale visserijsterfte is gedaald en 
gestabiliseerd tot minder dan 1,2, en in 2019 de 1 nadert.  

Wat de Middellandse Zee en de Zwarte Zee betreft, is de visserijsterftecoëfficiënt gedaald van 2,2 in 
2020 tot 2,1 in 2021. Hoewel dit nog altijd ruim het dubbele van het duurzame niveau is, is er sprake 
van enige verbetering. Er zij ook aan herinnerd dat de impact van de in 2019 en 2020 genomen 
beheersmaatregelen in de gegevens van volgend jaar tot uiting zal komen, aangezien de 
monitoringindicatoren de periode tot 2018 bestrijken. 

4.35. De Commissie is van mening dat de in deze paragraaf besproken kwesties verder gaan dan de 
resultaten en verwezenlijkingen van het EFMZV. 

Wat de instandhoudingsdoelstellingen betreft, is het van belang erop te wijzen dat de medewetgevers 
zijn overeengekomen de doelstelling uit te stellen tot uiterlijk 2025 voor het MJP voor het westelijke 
Middellandse Zeegebied. 

Zoals vermeld in paragraaf 4.34, zijn de onderliggende monitoringgegevens voor de Middellandse 
Zee en de Zwarte Zee van 2018.  Er zij aan herinnerd dat de impact van de beheersmaatregelen die in 
2019 en 2020 zijn genomen, in de gegevens van volgend jaar tot uiting zal komen. 

4.36. De Commissie benadrukt dat de in deze paragraaf besproken kwesties verder gaan dan de 
resultaten en verwezenlijkingen van het EFMZV. Naar aanleiding van de recente vaststelling van 
beheersmaatregelen op EU- en internationaal niveau is de Commissie bovendien verheugd over de 
eerste tekenen van vooruitgang in de Middellandse Zee, waarbij de indicator voor de visserijsterfte in 
2021 is gedaald. 

4.40. De Commissie merkt op dat schadelijke subsidies verder gaan dan de EFMZV-prestaties.  

4.41. De Commissie is het ermee eens dat de beschikbaarheid van wetenschappelijk advies van 
essentieel belang is.  

Het EFMZV kan activiteiten op het gebied van gegevensverzameling ondersteunen, maar dit is niet de 
enige factor om te zorgen voor een succesvol systeem voor gegevensverzameling, wetenschappelijk 
advies en besluitvorming over quota. EFMZV-steun alleen is niet voldoende om problemen in 
verband met wetenschappelijk advies aan te pakken. 
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4.42. De Commissie is van mening dat deze paragraaf verder gaat dan de resultaten en 
verwezenlijkingen van het EFMZV. 

4.43. De Commissie is het ermee eens dat het succes van het GVB nauw samenhangt met de 
doeltreffendheid van het visserijcontrolesysteem, maar is van mening dat deze paragraaf verder gaat 
dan de resultaten en verwezenlijkingen van het EFMZV. 

Naar aanleiding van de evaluatie van het controlesysteem door de Commissie in 2015 is de 
visserijcontroleverordening herzien. Het Europees Parlement en de Raad onderhandelen over het 
wetgevingsvoorstel. Ondertussen ziet de Commissie onverminderd toe op de volledige 
tenuitvoerlegging van de huidige controleregels in de lidstaten, door middel van gerichte studies, 
actieplannen, administratieve onderzoeken, EU-proefprojecten en inbreukprocedures, en door zeer 
nauw samen te werken met het Europees Bureau voor visserijcontrole. De EFMZV-steun 
vertegenwoordigt slechts een zeer klein deel van de continue werking van het visserijcontrolesysteem 
van de EU. 

4.44. De Commissie wijst erop dat de vaststelling van kwantitatieve indicatoren voor het meten van 
de doeltreffendheid van de visserijcontrolesystemen van de lidstaten een uiterst complexe 
aangelegenheid is. De relevante EFMZV-doelstelling is het bevorderen van de uitvoering van het 
GVB op het gebied van gegevensverzameling en visserijcontrole, veeleer dan het tot stand te brengen 
van een doeltreffend controlesysteem door middel van alleen EFMZV-steun. 

Bij de ex-postevaluatie van het EFMZV zullen de doeltreffendheid en de effecten van het fonds 
worden onderzocht, ook inzake de controle. 

CONCLUSIES 

4.45. De Commissie benadrukt dat de beperkte financiële bijdrage van het EFMZV moet worden 
gezien in de context van de andere beleidsinstrumenten en de vele externe factoren die van invloed 
zijn op het GVB, zoals uiteengezet in haar antwoord op paragraaf 4.6. De verwezenlijkingen van het 
GVB zijn in hoge mate afhankelijk van deze andere instrumenten en factoren.  

Er kan worden aangetoond dat het EFMZV de GVB-doelstellingen doelgericht en geleidelijk 
ondersteunt. De impact van het EFMZV alleen volstaat niet om de resultaatindicatoren op het niveau 
van het GVB significant te beïnvloeden. De Commissie heeft de informatie waarover zij beschikt, 
gebruikt om te kwantificeren hoe het EFMZV heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van de GVB-
doelstellingen door gegevens te verstrekken over het aantal concrete acties en financiële toewijzingen 
ter ondersteuning van de EFMZV-maatregelen. Aan de hand van een analyse in de jaarlijkse 
uitvoeringsverslagen van het EFMZV beoordeelt de Commissie hoe dat bijdraagt tot de 
verwezenlijking van de GVB-doelstellingen. 

De Commissie monitort de prestaties van het EFMZV op een veel gedetailleerder niveau dan dat van 
de algemene impact op de GVB-doelstellingen. De Commissie monitort de vorderingen constant om 
een goed financieel beheer te waarborgen en belegt elk jaar met elke lidstaat een specifieke jaarlijkse 
evaluatievergadering. Zij maakt van deze gelegenheid gebruik om eventuele onbevredigende 
ontwikkelingen aan de orde te stellen en corrigerende maatregelen in te leiden.  

4.46. De Commissie heeft de meest recente informatie waarover zij beschikt, gebruikt om te 
kwantificeren hoe het EFMZV bijdraagt tot de verwezenlijking van de GVB-doelstellingen, met name 
door het jaarlijkse aantal concrete acties en de financiële toewijzingen die door het fonds worden 
ondersteund, aan deze doelstellingen te koppelen.  

De Commissie is van mening dat prestatiegegevens betrekking moeten hebben op outputs, resultaten, 
effecten en financiële bijdragen om een volledig en accuraat beeld te geven van het goed financieel 
beheer van het EFMZV. 

Het is echter uiterst moeilijk om een rechtstreeks verband aan te tonen tussen de bijdrage van het 
EFMZV en de verwezenlijking van brede GVB-doelstellingen. 
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4.47. De Commissie is van mening dat de programmaverklaringen en de AMPR’s moeten worden 
aangevuld met gegevens op operationeel niveau die specifiek zijn voor het monitoring- en 
evaluatiekader van het EFMZV, om een volledig beeld en een zinvolle beoordeling van de 
programmaprestaties te kunnen geven.  

Niettemin erkent de Commissie dat de bijdrage van het EFMZV aan de GVB-doelstellingen 
duidelijker kan worden gedocumenteerd. Het gebrek aan documentatie heeft de beoordeling van de 
prestaties van het EFMZV minder doeltreffend gemaakt, doordat de verwachtingen ten aanzien van 
wat met EFMZV-steun kan worden bereikt op GVB-niveau aanzienlijk overtrokken kunnen zijn, als 
niet alle factoren die van invloed zijn op de GVB-doelstellingen, in aanmerking worden genomen. De 
Commissie heeft hiermee rekening gehouden bij de lessen die zijn getrokken met betrekking tot de 
monitoring van het EFMZV. 

Wat andere informatiebronnen betreft, wordt verwezen naar ons antwoord op paragraaf 4.6.  

4.48. De Commissie is van mening dat de beoordeling van de ERK verder gaat dan de resultaten en 
verwezenlijkingen van het EFMZV, en de beoordeling van de prestaties van het GVB zelf betreft. 

Hoewel investeringen uit het EFMZV bijdragen aan de verwezenlijking van de gewenste staat van 
instandhouding, kunnen ze als zodanig deze toestand realistisch gezien niet alleen tot stand brengen. 

Evenzo is het EFMZV niet de enige drijvende kracht achter het wegnemen van negatieve effecten van 
visserijactiviteiten op het ecosysteem.  

De Commissie verwijst naar haar antwoorden op de paragrafen 4.31 tot en met 4.36. 

4.50. De Commissie benadrukt dat het wetenschappelijk advies verder reikt dan de resultaten en 
verwezenlijkingen van het EFMZV. De beschikbaarheid van EFMZV-steun alleen volstaat niet om de 
beperkingen van de gegevens op te lossen. Deze zijn immers niet uitsluitend te wijten zijn aan een 
gebrek aan gegevens, maar ook aan onstabiele of verouderde modellen, vanwege de snel 
veranderende omstandigheden. 

4.51. De Commissie wijst erop dat het EFMZV bijdraagt tot de verbetering van het 
visserijcontrolesysteem, maar dat de prestaties ervan verder gaan dan de resultaten en 
verwezenlijkingen van het EFMZV.  

De doeltreffendheid, resultaten en impact van het fonds, ook met betrekking tot de controle, zullen 
grondiger worden beoordeeld in het kader van de ex-postevaluatie van het EFMZV (artikel 57 van de 
verordening gemeenschappelijke bepalingen) op basis van de door de lidstaten verstrekte informatie. 
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ANTWOORDEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE OP HET VERSLAG VAN DE 
EUROPESE REKENKAMER BETREFFENDE DE PRESTATIES VAN DE EU-BEGROTING 

— STAND VAN ZAKEN EIND 2020 

HOOFDSTUK 5 – VEILIGHEID EN BURGERSCHAP 

 

INLEIDING 
 
De belangrijkste doelstelling van het ISF — Grenzen en visa is bij te dragen aan een hoog niveau van 
veiligheid in de Unie en tegelijkertijd het vrije verkeer te waarborgen en legaal reizen te 
vergemakkelijken. Dit omvat een doeltreffende behandeling van Schengenvisa door de ondersteuning 
van een gemeenschappelijk visumbeleid en door middel van een uniform en hoog niveau van controle 
aan de buitengrenzen.  
De beheersing van de migratiestromen en bedreigingen voor de veiligheid zijn problemen die de 
lidstaten niet op eigen kracht kunnen oplossen. Sommige lidstaten hebben door hun specifieke 
geografische ligging en de lengte van de buitengrens van de Unie die zij moeten beheren, immers een 
zware last te dragen. Door de afschaffing van de controles aan de binnengrenzen is het eens te meer 
nodig om een doeltreffende bescherming van de buitengrenzen te waarborgen. Voor een doeltreffende 
controle van de buitengrenzen van de Unie zijn gemeenschappelijke controles vereist, inclusief steun 
voor de relevante informatiesystemen: SIS II (Schengeninformatiesysteem), VIS 
(Visuminformatiesysteem), Eurodac (identificatie van aanvragers) en Eurosur (Europees 
grensbewakingssysteem). De beginselen van solidariteit en een billijke verdeling van 
verantwoordelijkheden, niet alleen tussen de lidstaten, maar ook tussen de lidstaten en de EU, vormen 
daarom de kern van het gemeenschappelijk beleid inzake asiel, immigratie en beheer van de 
buitengrenzen.  

Voor het beheer van de buitengrenzen van de EU en de veiligheid van de EU zijn aanzienlijke 
middelen en capaciteiten van de lidstaten nodig. Als de operationele samenwerking beter wordt 
gecoördineerd en bijvoorbeeld de middelen voor opleiding en apparatuur worden gebundeld, kunnen 
er schaalvoordelen en synergie tot stand worden gebracht. Dat zorgt op zijn beurt voor een efficiënter 
gebruik van de overheidsmiddelen, solidariteit, wederzijds vertrouwen en een gedeelde 
verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijk EU-beleid.  

De verslaglegging over de prestaties van het fonds gebeurt met regelmatige tussenpozen. Krachtens 
de bestaande verordeningen moeten de lidstaten en de Commissie tussentijds en achteraf evaluaties 
uitvoeren. De monitoringgegevens die de lidstaten verzamelen en bij de Commissie indienen in het 
kader van hun jaarlijkse uitvoeringsverslagen, geven een beeld van de voortgang bij de uitvoering van 
het fonds, terwijl in de evaluaties het effect van de steun wordt beoordeeld. De tussentijdse evaluatie 
van het ISF-BV is in juni 2018 afgerond. Omdat de vaststelling van de verordeningen op zich liet 
wachten en de uitvoering van het programma daardoor pas laat van start kon gaan, heeft de 
tussentijdse evaluatie slechts een eerste beoordeling van de initiële uitvoering van het ISF-BV 
opgeleverd. Eind juni 2024 zal de Commissie in haar evaluatie achteraf een veel uitgebreidere 
beoordeling van de prestaties van het ISF-BV kunnen voorleggen. 
 
BEOORDELING VAN DE PRESTATIES VAN HET ISF — GRENZEN EN VISA 
 
5.10. Prestatie-indicatoren zijn een nuttig instrument om de prestaties van het programma te 
monitoren. Zij kunnen bijvoorbeeld in een vroeg stadium aanwijzingen opleveren van prestatie- en 
uitvoeringskwesties die aandacht behoeven. Voor de beoordeling van de prestaties van het programma 
is echter vaak meer nodig dan een analyse van prestatie-indicatoren, zoals andere relevante 
kwantitatieve en kwalitatieve informatie. Alle relevante aspecten van programmaprestaties kunnen 
niet in een reeks prestatie-indicatoren worden weergegeven. Het feit dat een prestatie-indicator al dan 
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niet op schema ligt om het streefcijfer te halen, betekent dus niet noodzakelijkerwijs dat het 
programma zelf al dan niet op schema ligt om de doelstellingen te verwezenlijken. De Commissie 
presenteert haar beoordeling van de voortgang van de indicatoren in de programmaoverzichten. Deze 
beoordeling wijkt in bepaalde gevallen af van de beoordeling van de ERK in dit verslag, omdat er 
verschillende methodologieën worden gebruikt. 

De lidstaten blijven het ISF-BV tot eind 2022 uitvoeren en de prestatiegegevens worden doorgaans 
laat gerapporteerd, zodat een oordeel over het succes in dit stadium indicatief is en de 
waarschijnlijkheid van het behalen van de streefdoelen moet worden beschouwd binnen dit tweejarig 
perspectief. 

5.11. Het AMPR en het programmaoverzicht bevatten de geaggregeerde gegevens op EU-niveau. Om 
de toewijzingen van de lidstaten te beoordelen, moeten daarom de door de lidstaten verstrekte 
gegevens worden geraadpleegd, hetzij in de rekeningen, hetzij in de jaarlijkse uitvoeringsverslagen. 

5.13. Informatie over de spaarzaamheid en de doelmatigheid van de programma’s is gewoonlijk niet 
op jaarbasis beschikbaar. Deze aspecten vloeien grotendeels voort uit het regelgevingskader en 
worden op langere termijn gemeten. 
Het feit dat veel indicatoren betrekking hebben op output is vastgelegd in de toepasselijke 
regelgeving. De uitvoering van het ISF-BV duurt tot eind 2022. De lidstaten zullen uiterlijk 
31 december 2023 een evaluatie achteraf bij de Commissie indienen. 
 
5.14. De Commissie merkt op dat noch in Verordening (EU) nr. 516/2014, noch in bijlage IV bij 
Verordening (EU) nr. 516/2014, waarin de gemeenschappelijke indicatoren zijn vastgelegd, de 
indicatoren als output- of resultaatindicatoren worden geclassificeerd. De zin “Zeven van de twaalf 
(meer dan de helft) van de in het AMPR en de programmaoverzichten gepubliceerde ISF-BV-
indicatoren zijn outputindicatoren” is derhalve gebaseerd op de classificatie van de ERK en niet op de 
verordening. 
 
Krachtens de ISF-BV-verordening is geen rapportage over de verwezenlijking van operationele 
doelstellingen vereist. De lidstaten zullen echter uiterlijk 31 december 2023 een evaluatie achteraf bij 
de Commissie indienen. De Commissie dient uiterlijk 30 juni 2024 haar evaluatie achteraf bij het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio’s in.  
Overeenkomstig het wetgevingskader zijn de lidstaten in 2021 en 2022 nog bezig middelen in te 
zetten. De resultaten van die acties worden natuurlijk pas na 2020 zichtbaar.  
 
De Commissie wijst er voorts op dat verscheidene lidstaten pas na voltooiing van de projecten over de 
indicatoren rapporteren. Dat kan ten onrechte de indruk wekken dat er geen vooruitgang richting de 
streefdoelen is geboekt, terwijl de projecten in werkelijkheid wel vorderen en de rapportering na 
voltooiing volgt. 
 
5.15. De Commissie is van oordeel dat het AMPR een evenwichtig beeld van de ontwikkelingen 
schetst. Zoals uiteengezet in de methodologische toelichting worden de indicatoren gekozen op basis 
van criteria zoals beschikbaarheid van gegevens en relevantie. Voortgang is geen criterium voor 
opname. 
 
Verscheidene lidstaten rapporteren pas na voltooiing van de projecten over de indicatoren. Dat kan ten 
onrechte de indruk wekken dat er geen vooruitgang richting de streefdoelen is geboekt, terwijl de 
projecten in werkelijkheid wel vorderen en de rapportering na voltooiing volgt. 
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5.16. De lidstaten mogen zelf kiezen wanneer zij projecten in het kader van hun 
meerjarenprogramma’s uitvoeren.  Dat leidt onvermijdelijk tot uiteenlopende prestaties tussen de 
lidstaten. 

Met betrekking tot de drie landen (Frankrijk, Slovenië en Noorwegen) die melding hebben gemaakt 
van uitzonderlijke ontwikkeling van consulaire samenwerkingsactiviteiten zij opgemerkt dat de 
meeste lidstaten en geassocieerde Schengenlanden geen streefdoelen hebben ingediend. 

5.17. De Commissie is van oordeel dat alle opgenomen prestatie-indicatoren relevant zijn voor de 
programmadoelstellingen. Het ISF is bedoeld om “bij te dragen aan” de verwezenlijking van deze 
doelstelling (“bij te dragen aan een hoog niveau van veiligheid in de Unie”), en niet om deze 
zelfstandig te bereiken. De indicatoren zijn een instrument om deze bijdrage van de EU te beoordelen, 
maar zijn op zichzelf niet afdoende daarvoor. Zoals de Rekenkamer opmerkt, kunnen de inspanningen 
voor de verwezenlijking van deze doelstelling door externe factoren wordt beïnvloed, en kunnen deze 
factoren niet door de indicator, maar pas tijdens de evaluatie achteraf worden gemeten. 

De gegevens van de indicatoren moeten altijd in combinatie met andere kwantitatieve en kwalitatieve 
informatie worden geanalyseerd om de prestaties van het programma te beoordelen. 

In dat verband is het, gezien de aard van de ISF-doelstellingen, moeilijk om een prognose te maken 
vanwege de grote volatiliteit van de relevante externe factoren, zoals de politieke situatie in de 
belangrijkste derde landen van doorreis en herkomst van irreguliere migratie, de migratiecrisis ten 
gevolge van de oorlog in Syrië, en de ontwikkeling van de COVID-pandemie. 

5.20. De tussentijdse evaluatie biedt een positieve beoordeling van de prestaties van het ISF-BV: “Het 
fonds heeft bijgedragen tot de doeltreffende uitvoering van het gemeenschappelijk visumbeleid van de 
EU. Het heeft legaal reizen vergemakkelijkt. De activiteiten op het gebied van informatie-uitwisseling 
en opleiding hebben bijgedragen tot de uniforme uitvoering van het acquis van de Unie inzake 
visumbeleid. Het fonds heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de IT-systemen ter 
ondersteuning van het gemeenschappelijk visumbeleid”. 
 
Zie eveneens het antwoord op paragraaf 5.15. 
 
5.21. Zie het antwoord op paragraaf 5.10. 
Verder zij opgemerkt dat sommige lidstaten nog moeten rapporteren over het aantal opgeleide 
personeelsleden en opleidingsuren, omdat ze dat pas doen wanneer het (de) project(en) voorbij is 
(zijn). 
 
5.23. Wat de opleiding van grenswachters betreft, hebben eu-LISA en Cepol, met steun van de 
Commissie, al cursussen, modules en webinars over het SIS ontwikkeld (technische, operationele en 
juridische aspecten). Dergelijke opleidingen zijn nu specifiek gericht op de voorbereidingen voor de 
ingebruikname van het verbeterde SIS, begin 2022. Alle lidstaten hebben nationale programma’s 
ontwikkeld om de gebruikers voor te bereiden op de ingebruikname van het verbeterde SIS. 

5.24. Er worden maatregelen getroffen om dit probleem op te lossen. 

5.25. De Commissie is van mening dat het niet per se onwaarschijnlijk is dat het streefdoel zal worden 
gehaald. 

5.27. Eurosur is een kader voor informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de lidstaten en 
Frontex om de situatiekennis te vergroten en het reactievermogen aan de buitengrenzen te verbeteren. 

297



 

NL   NL 
 

5.30. Voor het opzetten en het onderhouden van EU-informatiesystemen waren substantiële 
investeringen van de EU en de deelnemende Schengenstaten vereist. 
 
De Commissie is niet wettelijk verplicht om uitvoerig verslag uit te brengen over de totale kosten. 
De kosten voor de ontwikkeling van de SIS-herschikking, EES en Etias zijn evenwel vermeld in de 
financiële memoranda bij de besluiten (COM(2016)194 voor EES, COM(2016)731 voor ETIAS en 
COM(2016)881, 882, 883 voor de SIS-herschikking). 
 
CONCLUSIES 
 
5.32. De resultaten van het ISF-BV op het niveau van de afzonderlijke lidstaten en gezamenlijk 
worden natuurlijk beïnvloed door externe factoren, zoals politieke ontwikkelingen.  

De Commissie is van oordeel dat alle opgenomen prestatie-indicatoren relevant zijn voor de 
programmadoelstellingen. De gegevens van de indicatoren moeten altijd in combinatie met andere 
kwantitatieve en kwalitatieve informatie worden geanalyseerd om de prestaties van het programma te 
beoordelen. 

De evaluatie achteraf zal beoordelen in hoeverre het programma zijn algemene doelstelling om bij te 
dragen aan een hoog niveau van veiligheid in de EU heeft gehaald. 

5.33. De Commissie merkt op dat de 55 % van de toewijzingen aan nationale programma’s die waren 
uitbetaald, verwijst naar eind 2020, d.w.z. twee jaar voor het einde van de uitvoeringsperiode. 
Derhalve zullen veel resultaten waarschijnlijk in de laatste twee jaar van de uitvoeringsperiode 
worden gerealiseerd. 

5.34. De Commissie is van oordeel dat het AMPR een evenwichtige weergave van de ontwikkelingen 
is, door gebruik te maken van indicatoren waarvoor al betrouwbare gegevens beschikbaar zijn (zie 
opmerkingen bij paragraaf 5.15). 
 
Overeenkomstig het wetgevingskader zijn de lidstaten in 2021 en 2022 nog bezig middelen in te 
zetten. De resultaten van die acties worden natuurlijk pas na 2020 zichtbaar. 
 
De Commissie wijst er voorts op dat verscheidene lidstaten niet rapporteren over indicatoren van nog 
lopende projecten. Zij zullen dergelijke indicatoren bijwerken zodra de projecten voltooid zijn. Dat 
kan ten onrechte de indruk wekken dat er geen vooruitgang richting de streefdoelen is geboekt, terwijl 
de projecten in werkelijkheid wel vorderen en de rapportering na voltooiing volgt. 
 
5.35. De lidstaten moeten nog volledig rapporteren over de respectieve aantallen opleidingsuren, wat 
ze pas doen wanneer het (de) betrokken project(en) voorbij is (zijn) en de uitvoeringsperiode nog 
loopt.  
 
Het gemiddelde aantal opleidingsuren moet in samenhang met andere elementen worden beschouwd 
om conclusies te trekken. In de evaluatie achteraf zal de werkelijke bijdrage van het fonds aan de 
consistente toepassing van het acquis worden beoordeeld. 
 
5.36. Deze conclusie hangt samen met de aanbevelingen van de ERK in haar Speciaal verslag 
nr. 20/2019, die worden uitgevoerd.    
 
De Commissie heeft alle toepasselijke maatregelen getroffen om de instrumenten voor de controle van 
de gegevenskwaliteit te verbeteren. 
Opleiding op het niveau van de lidstaten wordt verstrekt via verscheidene acties in het kader van het 
ISF-BV. 
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ANTWOORDEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE OP HET VERSLAG VAN DE 
EUROPESE REKENKAMER BETREFFENDE DE PRESTATIES VAN DE EU-BEGROTING 

- STAND VAN ZAKEN EIND 2020 

HOOFDSTUK 6 - EUROPA ALS WERELDSPELER 

 

INLEIDING 

6.1 Via het instrument voor pretoetredingssteun (IPA) heeft de EU sinds 2007 hervormingen in de 
uitbreidingsregio ondersteund met financiële en technische bijstand. Met de IPA-steun wordt de 
capaciteit van de begunstigden tijdens het hele toetredingsproces opgebouwd, waardoor geleidelijke, 
positieve ontwikkelingen in de regio ontstaan. 

De Commissie heeft haar aanpak van de beoordeling van de prestaties van de externe instrumenten 
zowel op programmaniveau als op het niveau van de steunverlening en haar verslaglegging over de 
geboekte vooruitgang voortdurend verbeterd. De prestatie van de instrumenten wordt met behulp van 
verschillende methoden gemeten, waaronder indicatoren en prestatiebeoordelingen in de 
programmaverklaringen bij de ontwerpbegroting, resultaatgeoriënteerde monitoring en indicatoren die 
zijn opgenomen in het jaarverslag over de uitvoering van de instrumenten van de EU ter financiering 
van extern optreden, alsook evaluaties op project- en programmaniveau en strategische evaluaties. 
Gelet op de programmaverklaringen bij de ontwerpbegroting, wordt voortuitgang geboekt bij de 
verwezenlijking van de doelstellingen van het IPA. Dat is bijvoorbeeld het geval met betrekking tot 
de indicator voor zakendoen, ten aanzien waarvan de mijlpalen zijn bereikt en de prestaties op schema 
liggen. Er is ook goede vooruitgang geboekt op een aantal belangrijke gebieden, met name die welke 
verband houden met de landbouwsector, waar het aantal economische entiteiten die geleidelijk aan 
aan de EU-normen voldoen, op schema ligt of zijn streefdoelen reeds heeft bereikt. Voortbouwend op 
haar ervaring heeft de Commissie aanvullende maatregelen genomen om haar prestatiemeting op alle 
gebieden van IPA-steun te ontwikkelen. Voor het IPA III, het vervolgprogramma van het IPA II, heeft 
de Commissie een nieuwe mix van impact- en resultaat-/outputindicatoren voorgesteld met het oog op 
een nauwkeurigere weergave van de prestatiebeoordeling op belangrijke actiegebieden om aldus de 
doelstellingen van het IPA te verwezenlijken. De Commissie publiceert uitgebreide informatie over 
geleverde prestaties in haar jaarverslag over de tenuitvoerlegging van de instrumenten van de EU voor 
de financiering van extern optreden. 

PRESTATIEBEOORDELING VAN HET IPA II 

6.11 Prestatie-indicatoren zijn een nuttig instrument om de prestaties van programma’s te monitoren. 
Zij kunnen bijvoorbeeld in een vroeg stadium aanwijzingen geven over prestatie- en 
uitvoeringskwesties die wellicht aandacht verdienen. Voor de beoordeling van de prestaties van 
programma’s is echter vaak meer nodig dan een analyse van prestatie-indicatoren, zodat ook andere 
relevante kwantitatieve en kwalitatieve informatie wordt meegenomen. Geen enkele reeks prestatie-
indicatoren kan alle relevante aspecten van de programmaprestaties weergeven. Het feit dat een 
prestatie-indicator al dan niet “op schema” ligt om zijn streefdoel te halen, betekent dus niet 
noodzakelijkerwijs dat het programma zelf al dan niet op schema ligt om zijn doelstellingen te 
bereiken. 

De Commissie geeft haar beoordeling van de vooruitgang van de indicatoren bij het halen van de 
streefdoelen in de programmaverklaringen. Deze beoordeling verschilt in sommige gevallen van de 
beoordeling van de Europese Rekenkamer in dit verslag omdat er verschillende methoden worden 
gebruikt. 

6.12. De Commissie herinnert eraan dat de definitie van “uitkomst-/resultaatindicatoren” in de 
woordenlijst inzake officiële ontwikkelingshulp, die de Commissie hier van toepassing acht, als volgt 
luidt: "The intended or achieved short-term and medium-term effects of an intervention’s outputs, 
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usually requiring the collective effort of partners. Outcomes represent changes in development 
conditions that occur between the completion of outputs and the achievement of impact.” (De 
beoogde of bereikte effecten op korte en middellange termijn van de output van een interventie, die 
gewoonlijk de collectieve inspanning van de partners vereisen. De uitkomsten geven veranderingen in 
de voorwaarden voor ontwikkeling weer die plaatsvinden tussen de voltooiing van de output en de 
verwezenlijking van de impact.) De Commissie heeft niet als enige controle over de vooruitgang en 
beschouwt een meerderheid van de indicatoren daarom niet als outputindicatoren, maar veeleer als 
uitkomstindicatoren. 

6.13 De vooruitgang met betrekking tot elke indicator is aangegeven in de openbaar beschikbare IPA 
II-programmaverklaring. De Commissie heeft ook haar beoordeling van de vooruitgang met 
betrekking tot elke indicator van de programmaverklaringen meegedeeld. Deze beoordeling laat zien 
of een indicator al dan niet op schema ligt om het streefdoel te halen, en geeft aan of er vooruitgang 
werd geboekt ten opzichte van de uitgangswaarde.  

Het bereiken van ambitieuze streefdoelen ligt niet binnen de macht van de Commissie alleen. Er zijn 
tal van externe factoren die ertoe kunnen leiden dat een streefdoel dat zeven jaar geleden is 
vastgesteld, niet volledig wordt gehaald. 

6.14 Wat de indicator inzake de gemiddelde uitvoer/invoer betreft, heeft Eurostat de berekening voor 
deze specifieke exercitie op verzoek rechtstreeks verstrekt. De gegevens die zijn gebruikt, zijn publiek 
toegankelijk op de Eurostat-website.  

6.20 De tussentijdse evaluatie werd aan het begin van de uitvoeringsperiode uitgevoerd en om het 
volledige potentieel aan te tonen van de sectorale aanpak - in het kader van het IPA II een 
vernieuwing - was er nog niet voldoende tijd geweest. 

6.22 IMBC moedigt IPA II-begunstigden aan tot ownership en het nemen van verantwoordelijkheid 
met betrekking tot de uitvoering van de financiële steun van de EU, waarbij dan tegelijkertijd de 
capaciteit van lokale overheden wordt opgebouwd om EU-middelen te beheren. De uitvoering van 
programma’s via IMBC vergt langere voorbereiding, mede vanwege de kwaliteitscontroles die de EU-
delegaties tijdens de aanbestedingsprocedures uitvoeren. In het kader van IPA II, en mede op basis 
van de resultaten van de tussentijdse evaluatie van IPA II (die vroeg in de programmeringsperiode 
werd uitgevoerd), werd IMBC selectiever toegepast, teneinde een beter evenwicht tot stand te brengen 
tussen de vereiste om deze uitvoeringsmodaliteit te gebruiken als instrument voor capaciteitsopbouw 
enerzijds, en de noodzaak om sneller financiële bijstand te verlenen anderzijds.  

In Turkije is de achterstand sinds 2018 geleidelijk verminderd als gevolg van maatregelen van de 
Commissie en Turkije. De opschorting van aanbestedingsprocedures door Albanië was van korte 
duur, namelijk minder dan twee maanden. 

6.27 De Commissie erkent de vastgestelde tekortkomingen in de monitoring. Deze zijn vastgesteld in 
vier van de elf evaluaties. In het kader van IPA II zijn aanzienlijke inspanningen geleverd om 
relevante meetbare indicatoren vast te stellen. 

Bij de resultaatgerichte monitoringmethode wordt de verwezenlijking van resultaten (vanaf de output) 
beoordeeld. 

Tot slot versterkt DG NEAR de monitoring door de uitvoerende partners en de operationele managers. 

Bovendien monitoren de delegaties de vooruitgang van de projectuitvoering niet alleen door middel 
van ROM en evaluaties, maar ook via bezoeken ter plaatse, waarbij wordt gemeten aan de hand van 
kernprestatie-indicatoren. 

6.28 De Commissie beoordeelt alle conclusies van externe evaluatiestudies naar behoren. Het kader 
voor betere regelgeving vereist werkdocumenten van de diensten van de Commissie (SWD) waarin in 
een op zichzelf staand document het standpunt van de Commissie ten aanzien van de bevindingen en 
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conclusies van externe evaluaties wordt geformaliseerd. Niet alle externe evaluatiestudies leiden 
echter tot werkdocumenten van de diensten van de Commissie, maar dit betekent niet dat de 
conclusies van externe evaluaties niet worden beoordeeld. 

Er wordt met name een follow-upactieplan opgesteld na de publicatie van elke externe evaluatie, 
waarbij de diensten de aanbevelingen uit de evaluatie aanvaarden of afwijzen. Voor DG NEAR is het 
leerproces dat voortvloeit uit de evaluatiefunctie, in de eerste plaats gebaseerd op de talrijke 
operationele en strategische evaluaties die worden uitgevoerd en gepubliceerd, maar niet allemaal 
resulteren in de publicatie van een formeel werkdocument van de diensten van de Commissie. 

De Commissie was zich bewust van bepaalde tekortkomingen in de evaluatie van de economische 
governance en het concurrentievermogen van kmo’s en heeft ingeschat in welke mate de conclusies 
van de evaluatie werden beïnvloed door de tekortkomingen in het evaluatieproces. Ondanks de 
bekende tekortkomingen werden de conclusies van de externe evaluatie als geldig beschouwd. 

6.29 Zie het antwoord bij punt 6.12 

6.34 Het politieke hervormingsproces heeft ook de gevolgen ondervonden van de COVID-19-
pandemie. 

6.36 De indicator werd na één jaar niet meer gebruikt omdat de formulering ervan (“Percentage van 
toetredingsgerelateerde beleidsvormings- en hervormingsprocessen waarbij het maatschappelijk 
middenveld effectief wordt geraadpleegd”) in de IPA-context niet meetbaar was. De Commissie zorgt 
echter voor regelmatig overleg met maatschappelijke organisaties in het kader van het 
uitbreidingsbeleid en bevordert hun deelname aan beleidsvormingsprocessen. 

6.39 Politieke wil is een noodzakelijke voorwaarde voor eender welke juridische en constitutionele 
hervormingen. De Commissie werkt op politiek en technisch niveau samen met de Westelijke Balkan 
en onderhoudt daartoe contacten met de bevoegde autoriteiten. De Commissie verleent ook technische 
bijstand om de voorbereiding van hervormingen te ondersteunen. 

6.41 De Commissie meent dat vier van deze indicatoren op schema liggen met het halen van het 
streefdoel voor 2023 en dat de zeven andere indicatoren matige vooruitgang hebben geboekt, zoals 
aangegeven in de programmaverklaring voor IPA II[1].  

Er bestaat geen verplichting om voor elk aspect van een bepaalde doelstelling een indicator op te 
nemen. De Commissie heeft er eerder naar gestreefd om het aantal indicatoren beperkt te houden, in 
overeenstemming met interne richtsnoeren.  

6.43 Turkije heeft tot dusver een van zijn streefdoelen bereikt en aangezien IPARD II wordt 
uitgevoerd in het kader van een N+ 3-regeling, acht de Commissie het waarschijnlijk dat de meeste 
streefdoelen tegen eind 2023 zullen zijn gehaald. 

6.46 Recente ervaring leert dat het tempo van de hervormingen en de aanpassing aan het acquis van 
tal van factoren afhangt en dat terugval gedurende bepaalde jaren geen goede voorspellende factor is 
voor toekomstige vooruitgang, of het ontbreken daarvan.  

Bosnië en Herzegovina en Kosovo hebben meer hoofdstukken in een “vroeg stadium” dan de andere 
landen, aangezien hun SAO’s recenter in werking traden (2015 en 2016). 

                                                            
(Voetnoot Commissie punt 6.41) 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/prog
ramme_statement_-_ipa.pdf 
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In het kader van IPA III zal de samengestelde indicator voor de aanpassing aan het acquis van de Unie 
een duidelijke uitgangswaarde, streefdoel en mijlpalen hebben. 

6.48 De uitgangswaarde voor de beoordeling van de vooruitgang wordt aan het begin van de 
programmeringsperiode op nul gesteld en het uiteindelijke streefdoel heeft betrekking op 2023.   De 
Commissie acht het waarschijnlijk dat het streefdoel vóór de deadline wordt gehaald. 

CONCLUSIES 

6.52 De IPA-respons op onvoorziene crises, bijvoorbeeld de meest recente financiële respons in 
verband met COVID-19, is uitgevoerd via direct beheer of indirect beheer met internationale 
organisaties. 

In vergelijking met direct beheer wordt met IMBC de aanvullende doelstelling nagestreefd om landen 
voor te bereiden op toekomstig EU-lidmaatschap. Daarom is de Commissie van mening dat bij een 
beoordeling van de IMBC-prestaties terdege rekening moet worden gehouden met het principe van 
het al doende leren en andere voordelen voor de begunstigden bij het beheer van IPA-middelen.  

6.53 EU-steun draagt bij aan het hervormingsproces, waarvoor de autoriteiten de 
verantwoordelijkheid dragen. De uitvoering van hervormingen is aan de nationale autoriteiten en het 
waarborgen van de uitvoering ervan hangt af van meerdere factoren (zoals politieke wil, nationale 
capaciteiten, enz.), en niet alleen van het IPA.  De uitvoering van hervormingen is ook een proces op 
lange termijn, dat bovendien is vertraagd door de COVID-19-pandemie. 

6.54. De Commissie acht het waarschijnlijk dat de indicatoren het streefdoel voor 2023 zullen halen. 

6.55 In het kader van IPA III zal de samengestelde indicator voor de aanpassing aan het acquis van de 
Unie een duidelijke uitgangssituatie, duidelijk streefdoel en duidelijke mijlpalen hebben. 
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ANTWOORDEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE OP HET VERSLAG VAN DE 
EUROPESE REKENKAMER OVER DE PRESTATIES VAN DE EU-BEGROTING – STAND 

VAN ZAKEN EIND 2020 

HOOFDSTUK 7 – FOLLOW-UP VAN AANBEVELINGEN 

 

OPMERKINGEN 

7.11 Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 7.11-7.13. 

De Commissie hecht het grootste belang aan de follow-up en de uitvoering van alle aanvaarde 
aanbevelingen. Zij brengt verslag uit over de uitvoering van de acties die zij heeft toegezegd uit te 
voeren en die onder haar mandaat vallen. Het valt echter niet uit te sluiten dat bepaalde aanbevelingen 
volgens de Rekenkamer gedeeltelijk uitgevoerd worden beoordeeld, terwijl ze volgens de Commissie 
volledig zijn uitgevoerd. De Commissie merkt voorts op dat de volledige uitvoering van 
aanbevelingen in sommige gevallen ook kan afhangen van acties of maatregelen die onder de 
bevoegdheid van andere entiteiten vallen. 

7.18 Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 7.18-7.20 

De tijdigheid van de follow-upmaatregelen moet worden gezien in samenhang met de aanvaarding 
van de aanbevelingen van de ERK. De Commissie is vastbesloten alle aanvaarde aanbevelingen 
binnen de tijdpaden van de speciale verslagen van de ERK uit te voeren. Dit geldt uiteraard niet voor 
aanbevelingen die door de Commissie niet zijn aanvaard, om de redenen die zijn uiteengezet in de 
gepubliceerde antwoorden op het betrokken speciaal verslag. 

Bovendien kunnen de follow-upmaatregelen in sommige gevallen meer tijd vergen dan aanvankelijk 
werd gedacht, wegens de complexiteit van de maatregelen, ontwikkelingen in de wetgeving of het 
beleid, een gebrek aan middelen, externe factoren of omdat er andere instellingen of entiteiten bij 
betrokken moeten worden. Het feit dat een aanbeveling niet volledig ten uitvoer is gelegd op de 
oorspronkelijk verwachte datum van voltooiing, betekent niet dat deze aanbeveling daarna niet zal 
worden uitgevoerd. 

7.21 In haar officiële antwoorden die samen met de desbetreffende verslagen van de ERK zijn 
gepubliceerd, heeft de Commissie een motivering gegeven voor alle gevallen waarin zij zich naar 
eigen mening niet kon verbinden tot de uitvoering van de specifieke aanbevelingen. Het is daarom 
begrijpelijk dat de overgrote meerderheid van de aanbevelingen die zij aanvankelijk niet kon 
aanvaarden, uiteindelijk niet is uitgevoerd (10 van de 11). 

 

ANTWOORDEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE OP BIJLAGE 7.1 
“GEDETAILLEERDE STAND VAN ZAKEN VAN DE AANBEVELINGEN VAN 2017, 

UITGESPLITST NAAR VERSLAG – EUROPESE COMMISSIE” 

Speciaal verslag 1/2017: Meer inspanningen nodig om het Natura 2000-netwerk zo te 
ontwikkelen dat het volledige potentieel ervan wordt gerealiseerd 

Antwoord op aanbeveling 3, onder b), paragraaf 84: Er wordt aan herinnerd dat er een horizontale 
Natura 2000-indicator bestaat die gekoppeld is aan de oppervlakte van Natura 2000-gebieden die 
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onder door de EU gecofinancierde interventies vallen. De Commissie zal de indicatoren voor de 
programmeringsperiode 2021-2027 beoordelen zodra er een voldoende grote besteding van middelen 
heeft plaatsgevonden. Waar nodig zou de Commissie passende maatregelen nemen voor de 
programmeringsperiode na 2027, bijvoorbeeld in het kader van de effectbeoordeling voor de volgende 
generatie regelgevingsinstrumenten. 

Speciaal verslag 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 

Antwoord op aanbeveling 6 (eerste streepje), paragraaf 154: De Commissie is van mening dat de 
verzamelde gegevens zijn gebruikt om de prestaties te beoordelen, in overeenstemming met en binnen 
de grenzen van de wettelijke bepalingen, overeenkomstig artikel 21 van de verordening 
gemeenschappelijke bepalingen. 

De in de tekst van de ERK genoemde vergelijkende analyse van de prestaties en de invoering van 
benchmarking zijn niet opgenomen in de rechtsgrondslag, waaraan de Commissie zich houdt. 

Beleidsleren vindt doorgaans plaats via effectbeoordelingen, zoals de komende ex-postevaluatie van 
het cohesiebeleid 2014-2020. Bovendien wordt beleidsleren ook vergemakkelijkt door gegevens over 
indicatoren, streefcijfers en de verwezenlijking daarvan beschikbaar te stellen op het ESIF-
opendataplatform. 

Speciaal verslag 3/2017: EU-bijstand aan Tunesië 

Antwoord op aanbeveling 3, paragraaf 71: Hoewel de procedures voor de goedkeuring van 
macrofinanciële bijstand (MFB) niet zijn gewijzigd en er geen voorstel is gedaan om deze aan te 
passen zoals aanbevolen, merkt de Commissie op dat het reglement van orde van de Raad en het 
Europees Parlement al voorziet in een versnelde procedure voor snelle goedkeuring, zoals gebruikt in 
de COVID-19-MFB’s in 2020. De Commissie deelt ook mee dat de procedures voor de goedkeuring 
van MFB in detail worden beoordeeld, als onderdeel van een lopende meta-evaluatie van MFB die 
naar verwachting eind 2021 zal zijn afgerond. 

Speciaal verslag 4/2017: Het beschermen van de EU-begroting tegen onregelmatige uitgaven: 
“Het beschermen van de EU-begroting tegen onregelmatige uitgaven: in de periode 2007-2013 
maakte de Commissie op cohesiegebied in toenemende mate gebruik van preventieve 
maatregelen en financiële correcties”. 

Antwoord op aanbeveling 3, paragraaf 148: Financiële correcties op grond van artikel 145 van de 
verordening gemeenschappelijke bepalingen en onderbrekingen/opschortingen staan volledig los van 
elkaar en zijn verschillende procedures. Het samenvoegen ervan in één instrument zou tot onnodige 
administratieve complexiteit leiden en geen toegevoegde waarde hebben voor het toezicht van de 
Commissie. 

De Commissie herhaalt dat het huidige monitoringsysteem in overeenstemming is met de 
regelgevingsvereisten en voor elke procedure een overzicht biedt op het niveau van de zaak. 

Speciaal verslag 11/2017: "Het EU-Trustfonds Bêkou voor de Centraal-Afrikaanse Republiek: 
ondanks enkele tekortkomingen een hoopvolle start" 
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Antwoord op aanbeveling 1 (tweede streepje), paragraaf 72: De Commissie heeft de reikwijdte van 
deze richtsnoeren herzien om er een meer gedetailleerde beschrijving in op te nemen van de criteria 
waarin het Financieel Reglement voorziet voor de beoordeling van de voorwaarden om EU-
trustfondsen op te richten. De Commissie erkent dat er geen prescriptieve methodologie voor het 
uitvoeren van behoefteanalyses is ontwikkeld. 

Aan de oprichting van een noodtrustfonds ligt een landspecifieke crisissituatie ten grondslag. Hiermee 
moet rekening worden gehouden bij de beoordeling van de behoeften. Een uniforme aanpak met een 
vooraf vastgestelde methodologie zou moeilijk uitvoerbaar zijn. Crisissituaties vereisen een 
internationale en gecoördineerde respons. Het is dus belangrijk dat bij de behoefteanalyse van de EU 
rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van andere donoren en hun respons, zodat de 
toegevoegde waarde van de EU duidelijk kan worden vastgesteld. Dit is ook land-/crisisspecifiek en 
afhankelijk van de situatie ter plaatse. 

Aangezien de oprichting van nieuwe trustfondsen momenteel niet wordt overwogen, is de Commissie 
bovendien van mening dat de ontwikkeling van een methodologie voor het uitvoeren van een 
dergelijke behoefteanalyse momenteel niet nodig is. 

In het licht van het bovenstaande is de Commissie van oordeel dat de aanbeveling in de meeste 
opzichten is uitgevoerd. 

Speciaal verslag 13/2017: Eén Europees beheersysteem voor het spoorverkeer: zal de politieke 
keuze ooit werkelijkheid worden? 

Antwoord op aanbeveling 6, onder b), punt ii), paragraaf 91: De streefdatum voor deze aanbeveling 
is pas eind 2023. Er is goede vooruitgang geboekt met de uitvoering ervan. 

Speciaal verslag 15/2017: Ex-antevoorwaarden en prestatiereserve bij cohesie: Innovatieve, 
maar vooralsnog geen doeltreffende instrumenten 

Antwoord op aanbeveling 1, onder b), paragraaf 111: De Commissie heeft deze aanbeveling 
gedeeltelijk aanvaard en is van oordeel dat het aanvaarde deel ten uitvoer is gelegd.  

De randvoorwaarden die zijn ingevoerd in de wetgeving voor het cohesiebeleid 2021-2027 blijven een 
instrument om te beoordelen of de lidstaten gereed zijn om EU-middelen uit te voeren en zijn 
gestroomlijnd, vereenvoudigd en robuuster gemaakt, met name met de vereiste dat er gedurende de 
gehele programmeringsperiode aan moeten worden voldaan. In de investeringsgerelateerde 
landspecifieke aanbevelingen zullen passende verbanden worden gelegd met de randvoorwaarden; zij 
zullen bijdragen tot het waarborgen van de nodige consistentie. 

Antwoord op aanbeveling 2, onder a), paragraaf 111: Overeenkomstig artikel 18 van de nieuwe 
verordening gemeenschappelijke bepalingen zal bij de tussentijdse evaluatie rekening worden 
gehouden met de volgende elementen:  

a) de nieuwe uitdagingen die in de relevante, in 2024 aangenomen landspecifieke aanbevelingen in 
kaart worden gebracht; 

b) de vooruitgang bij de uitvoering van het geïntegreerde nationale energie- en klimaatplan, indien 
van toepassing; 

c) de vooruitgang bij de uitvoering van de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten; 
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d) de sociaal-economische situatie van de betrokken lidstaat of regio, met bijzondere nadruk op 
territoriale behoeften, waarbij met elke belangrijke negatieve financiële, economische of sociale 
ontwikkeling rekening wordt gehouden. 

e) de belangrijkste resultaten van de relevante evaluaties; 

f) de vooruitgang bij het bereiken van de tussendoelen, rekening houdend met grote moeilijkheden die 
bij de uitvoering van het programma zijn ondervonden;  

g) voor de door het JTF ondersteunde programma’s, de door de Commissie overeenkomstig 
artikel 29, lid 1, punt b), van Verordening (EU) 2018/1999 uitgevoerde beoordeling. 

Dezelfde bepaling voorziet in de stappen en implicaties van de tussentijdse evaluatie.   

Antwoord op aanbeveling 2, onder b), paragraaf 111: Het concept “resultaatindicatoren” is 
veranderd: in de programmeringsperiode 2021-2027 zullen zij de directe resultaten op het niveau van 
de begunstigden weergeven, in tegenstelling tot de bredere resultaten op het niveau van de regio of het 
land in de vorige programmeringsperiode. 

De resultaatindicatoren zullen deel uitmaken van het prestatiekader, dat overeenkomstig Verordening 
(EU) 2021/1060 alle output- en resultaatindicatoren van het programma zal omvatten. Aangezien de 
tussentijdse evaluatie begin 2025 zal plaatsvinden, wat nog te vroeg is om de meeste resultaten te 
verwezenlijken, zullen de resultaatindicatoren echter geen tussendoelen bevatten en geen deel 
uitmaken van de tussentijdse evaluatie. 

Verordening (EU) 2021/1060 bepaalt dat tussendoelen enkel worden vastgesteld voor 
outputindicatoren (artikel 16, lid 1). Deze aanpak is gekozen omdat het doorgaans langer duurt 
voordat resultaten zoals weergegeven door resultaatindicatoren tastbaar worden en dergelijke 
resultaten voor de evaluatie niet kunnen worden verwacht (de tussendoelen voor resultaatindicatoren 
hadden voor de meeste daarvan nul moeten zijn). 

Dit is de enige haalbare aanpak omdat het, zoals hierboven uiteengezet, veel meer tijd kost voordat de 
resultaten tastbaar worden. De ervaring leert echter dat de resultaten van de medegefinancierde acties 
die door het cohesiebeleid worden ondersteund, aansluiten bij de financiële uitvoering en de resultaten 
van de programma’s. 

Antwoord op aanbeveling 2, onder c), paragraaf 111: De Commissie is bereid de regels voor 
schorsingen en correcties strikt toe te passen. 

Er zij op gewezen dat het gebruik van schorsingen van betalingen en financiële correcties duidelijk is 
geregeld in Verordening (EU) 2021/1060, in artikel 97, lid 1, en artikel 104, waarin het niet bereiken 
van de tussendoelen en streefdoelen niet is opgenomen. Schorsingen en correcties moeten worden 
toegepast in geval van ernstige tekortkomingen, terwijl de niet-verwezenlijking van tussendoelen en 
streefdoelen het gevolg is van moeilijkheden bij de uitvoering van het programma en niet mag leiden 
tot dergelijke maatregelen.  

Wat dit laatste betreft, voorziet Verordening (EU) 2021/1060 in de mogelijkheid om de 
flexibiliteitsbedragen opnieuw toe te wijzen (50 % van de vastleggingen voor de jaren 2026 en 2027), 
overeenkomstig artikel 18 (de tussentijdse evaluatie). 

Tegelijkertijd benadrukt de Commissie dat het hoofddoel erin bestaat de lidstaten te helpen de 
fondsen naar behoren uit te voeren en dus ondermaatse prestaties te voorkomen. De Commissie zal 
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zich blijven inspannen om deze doelstelling verder te verwezenlijken, bijvoorbeeld door het 
verstrekken van richtsnoeren, technische expertise, mogelijkheden om ervaringen te bespreken en uit 
te wisselen, enz. 

Speciaal verslag 16/2017: Programmering van plattelandsontwikkeling: minder complexiteit 
nodig en meer aandacht voor resultaten 

Antwoord op aanbeveling 1, onder a), paragraaf 100: de Commissie heeft de aanbeveling gedeeltelijk 
aanvaard. 

Speciaal verslag 19/2017: Invoerprocedures: tekortkomingen in het rechtskader en een 
ondoeltreffende uitvoering zijn van invloed op de financiële belangen van de EU 

Antwoord op aanbeveling 1, paragraaf 143: de Commissie heeft de aanbeveling niet aanvaard.  

Zoals aangegeven in haar eerdere opmerkingen, beschouwt de Commissie de vaststelling en inning 
van aanvullende rechten van de lidstaten op basis van de TEM-inspecties van de Commissie en de 
onderzoeken van OLAF als de meest betrouwbare methode om de douanekloof te kwantificeren. Deze 
aanpak heeft betrekking op specifieke gevallen van onjuiste indeling en onjuiste beschrijving voor 
zover die tot op heden zijn vastgesteld (bv. kwantificering van de verliezen die in 2020 zijn 
vastgesteld voor de indirecte verzending van zonnepanelen, met inbegrip van de genomen 
herstelmaatregelen). 

Daarnaast heeft de Commissie, na gerichte inspecties en onderzoeken en een gedetailleerde analyse 
van mogelijk ondergewaardeerde textiel en schoeisel uit China, een statistische methode ontwikkeld 
om de TEM-verliezen als gevolg van dit specifieke verschijnsel van onderwaardering te ramen, als 
aanvulling op de raming van de Commissie van de douanekloof. 

Er kan dus worden gesteld dat de Commissie nu reeds potentiële TEM-verliezen kwantificeert en 
ervoor zorgt dat de financiële belangen van de EU in die gevallen naar behoren worden beschermd.  

Naast deze inspanningen om eventuele openstaande TEM te kwantificeren en in te vorderen, werkt de 
Commissie momenteel aan een gedetailleerde beschrijving van de taken, de rol, het bedrijfsmodel en 
de positionering van de gezamenlijke EU-analysecapaciteit (JAC) om de efficiëntie verder te 
vergroten en toegevoegde waarde te creëren voor de strategie voor risicobeheer en douanecontroles. 
Proactieve acties zoals monitoring van handelsstromen en douaneprestaties en de beoordeling van 
risico’s met de nadruk op de TEM, ondersteund door gerichte inspecties van de betrokken lidstaten, 
zullen bijdragen tot een verdere bepaling van de omvang van de douanekloof en tot verkleining ervan. 

Antwoord op aanbeveling 6, onder a), paragraaf 147: In het kader van haar inspecties van de 
traditionele eigen middelen heeft de Commissie de in vijf lidstaten toegepaste controlestrategie voor 
tariefinlichtingen (Binding Tariff Information — BTI) gecontroleerd. De Commissie heeft geen 
majeure tekortkomingen vastgesteld. Bovendien moest de Commissie vanwege de COVID-19-
pandemie de voor 2020 geplande BTI-ondersteuningsbezoeken uitstellen, maar zij is bezig deze 
bezoeken te herschikken. 

Antwoord op aanbeveling 6, onder b), paragraaf 147: De Commissie heeft de aanbeveling niet 
aanvaard en heeft er in haar bij het speciaal verslag gepubliceerde antwoord op gewezen dat zij een 
studie uitvoert waarbij deskundigen van de lidstaten en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
betrokken waren, met name via een openbare raadpleging, om de belangstelling en haalbaarheid in de 
Unie van een systeem van besluiten betreffende bindende waarde-informatie (BVI) te beoordelen. De 
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haalbaarheidsstudie en de reacties van publieke en private belanghebbenden zijn positief over BVI-
besluiten. 

Alvorens een definitief besluit te nemen over de voorbereiding van wettelijke bepalingen en IT-
systemen ter ondersteuning van de invoering van BVI-besluiten in de douanewetgeving van de Unie, 
zal de Commissie nagaan of en hoe die invoering in overeenstemming is met haar politieke 
prioriteiten en welke kosten dit met zich mee zou brengen. 

Antwoord op aanbeveling 8, onder a), paragraaf 149: De criteria voor financieel risico zijn van 
toepassing op alle aangiften, ongeacht of deze standaard of vereenvoudigd zijn. In het kader van de 
tenuitvoerlegging van het besluit over de criteria voor financiële risico’s hebben de lidstaten op 19 
mei 2021 een nieuw hoofdstuk van de richtsnoeren goedgekeurd. Het nieuwe hoofdstuk bevat 
richtsnoeren voor de toepassing van de criteria voor financieel risico op vereenvoudigde procedures 
en voor de toepassing van het nieuwe artikel 234, lid 3, van de uitvoeringsverordening van het 
douanewetboek van de Unie, op grond waarvan douanebeambten kunnen eisen dat goederen in 
specifieke omstandigheden bij de douane worden aangebracht om nieuwe vastgestelde ernstige 
financiële risico’s te dekken. 

Speciaal verslag 20/2017: Door de EU gefinancierde leninggarantie-instrumenten: Positieve 
resultaten, maar betere gerichtheid op begunstigden en coördinatie met nationale regelingen 
zijn nodig 

Antwoord op aanbeveling 1, onder b), paragraaf 109: De Commissie levert reeds redelijke 
inspanningen om informatie over beheerskosten te krijgen, op basis van informatie die wettelijk kan 
worden verkregen, en zij is voornemens haar inspanningen op dit punt op te voeren. Toch kan het nog 
lastig zijn om dit soort gegevens voor nationale regelingen te verkrijgen en zijn de gegevens 
misschien niet direct vergelijkbaar en relevant. Voorts zal, naast het element kosten, ook de passende 
hoogte van de vergoedingen worden bepaald, rekening houdende met het stimulerende 
vergoedingsaspect dat volgens het Financieel Reglement vereist is. 

De Commissie spant zich in om de beschikbare gegevens te verzamelen — hoe onvolmaakt en 
moeilijk vergelijkbaar deze ook zijn — om een orde van grootte voor de passende vergoeding te 
verkrijgen. De Commissie heeft met name gebruikgemaakt van een enquête naar de 
marktvergoedingen van waarborgfondsen en de door het EIF aangerekende vergoedingen voor 
(tegen)garantieproducten in het kader van het Pan-Europees garantiefonds. 

De verwachte termijn voor deze actie blijft december 2021. 

Antwoord op aanbeveling 2, onder b), paragraaf 112: Gezamenlijk antwoord van de Commissie op 
de aanbevelingen 2 b), 3 a) en 3 b). 

De Commissie heeft de aanbevelingen 2 b) en 3 b) gedeeltelijk aanvaard. Voor het garantieproduct 
van het kmo-venster InvestEU dat kan worden uitgevoerd door het EIF, dat kan worden beschouwd 
als de opvolger van het financieringsinstrument van InnovFin SMEG, onderhandelt de Commissie 
momenteel met het EIF over de tenuitvoerlegging van aanvullende criteria om in aanmerking te 
komen voor innovatie, die gericht zijn op eindbegunstigden die investeren in gebieden waar er een 
risico bestaat op technologische, industriële of zakelijke mislukking en voornamelijk op immateriële 
activa (met inbegrip van intellectuele eigendom), met name wanneer het interne beleid van de 
financiële intermediair geen zekerheidswaarde toekent aan dergelijke activa. 

Speciaal verslag 21/2017: Vergroening: een complexere inkomenssteunregeling, die vanuit 
milieuoogpunt nog niet doeltreffend is 
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Antwoord op aanbeveling 1, onder a), paragraaf 83: Gezamenlijk antwoord van de Commissie op 
aanbevelingen 1 a) en 2 a), tweede streepje. 

De Commissie aanvaardde de aanbeveling inhoudelijk en beschouwde deze als volledig uitgevoerd 
met haar wetgevingsvoorstellen over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode 
2021-2027.  De GLB-wetgevingsvoorstellen schetsen de actieve betrokkenheid van de Commissie bij 
de beoordeling van de strategische plannen van de lidstaten, die erop gericht is de doeltreffendheid 
ervan te waarborgen. Als gevolg van de lopende onderhandelingen tussen het Europees Parlement en 
de Raad van de EU is de voorlopige begindatum van de voorgestelde GLB-hervorming verschoven 
naar 1 januari 2023. 
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De Europese Rekenkamer onderzocht de 
resultaten die zijn behaald in het kader van 
EU-uitgavenprogramma’s die uit de 
EU-begroting worden gefinancierd, op basis 
van informatie over de prestaties afkomstig 
van de Commissie en andere bronnen, met 
inbegrip van haar eigen recente controle- en 
analysewerkzaamheden. Zij beoordeelde ook 
of en hoe de Commissie en de medewetgevers 
de lessen die zijn getrokken uit voorgaande 
meerjarige financiële kaders (bijv. uit 
evaluaties, effectbeoordelingen en controles) 
hebben toegepast om de opzet en prestaties 
van uitgavenprogramma’s voor de  
periode 2021-2027 te verbeteren.
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