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Flevoland en de toekomst van de Europese (Structuur) fondsen



Op 8 december 2011 organiseerde de SER Flevoland in het Ondernemingencentrum Flevoland te 
Lelystad een bijeenkomst met als thema ‘Flevoland en de toekomst van de Europese (Structuur)
fondsen.’ Flevoland heeft veel ervaring opgebouwd met en profi jt ondervonden van Europese 
gelden. Gedeputeerde Jan Nico Appelman vertelde erover en gaf zijn visie op de rol van de 
provincie in relatie met de toekomstige inzet van Europese middelen. Lambert van Nistelrooij, 
Europarlementariër en rapporteur Regionaal Beleid, gaf een beeld van het nieuwe beleid en de 
verwachte veranderingen in de uitvoeringspraktijk.

Lambert bracht – vers van de pers – de brochure “Cohesiebeleid 2014 -2020, Investeren in groei 
en banen” mee, die we als bijlage bij dit verslag voegen.

Wilma Reudink van tekstbureau Graphein verzorgde dit verslag, Mona Alikhah van Photo Monavid 
maakte de foto’s en Jeroen Vels van SHERPA Grafi sch Ontwerp nam de vormgeving voor zijn 
rekening.

De bijeenkomst is door de aanwezigen, afkomstig uit zowel overheden als uit het georganiseerde 
bedrijfsleven, als zeer informatief ervaren.

Andries Greiner,
Voorzitter

Vooraf
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Flevoland en de toekomst van de Europese (Structuur) fondsen

SER Flevoland is sinds 2 september 1993 geïnstalleerd als onafhankelijk overleg- en adviesorgaan voor de 
provincie Flevoland. SER Flevoland adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Gedeputeerde Staten 
van Flevoland betreffende de hoofdlijnen van het sociaaleconomische beleid, voor zover dit de provincie 
Flevoland aangaat. Tevens kan SER Flevoland over deze zaken gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen 
aan andere overheidsinstanties. 

Voor werkgevers- en werknemersorganisaties vormt SER Flevoland een overlegplatform over sociaaleconomische 
onderwerpen en arbeidsmarktbeleid. Over de hoofdlijnen van het provinciaal sociaaleconomisch beleid voert 
SER Flevoland (in)formeel overleg met het college van Gedeputeerde Staten.

SER Flevoland is samengesteld op basis van pariteit tussen de vertegenwoordigers van werkgevers- en 
werknemerszijde en bestaat uit tien leden:

N.M.M. van Staveren (tevens plv. voorzitter)  VNO-NCW MKB Flevoland
E. Jansen      VNO-NCW MKB Flevoland
A.H. Vermeer      VNO-NCW MKB Flevoland
C.J. Swaan RA      VNO-NCW MKB Flevoland
A.F.M. Michielsen     LTO Noord provincie Flevoland
(J. van der Horst     plv. LTO Noord provincie Flevoland)
H.J. Linzel (tevens plv. voorzitter)    FNV Flevoland
W. Herrebrugh      FNV Flevoland
M. Seighali      FNV Flevoland
J. Oosterveld       CNV Flevoland
Vacature      MHP

Adviseurs:
T. Voortman      KvK Gooi-, Eem- en Flevoland

6



Welkom, in het bijzonder onze sprekers: Europarlementariër Lambert van Nistelrooij en 
gedeputeerde Jan-Nico Appelman, evenals de twee vroegere voorzitters van SER Flevoland, Hans 
Beukers en Jos Joosen.
 
We gaan het hebben over Europees geld. Als we tegenwoordig over Europa spreken, voelen we 
ons gelijk een beetje overspannen vanwege de crisis, of moet ik zeggen crises? Nee, niet crisissen! 
Vroeger kon het nog wel eens een geleerde indruk maken als je het meervoud van crisis kende, 
maar dit meervoud heeft iedereen door de ontwikkelingen in de laatste jaren nu wel geleerd… Er 
ontstaat een mate van overvoerdheid.

Ik moest denken aan de jaren zeventig, toen milieuvervuiling het thema was. De ene deskundige 
volgde destijds de andere op met verhalen hoe erg en urgent het was. Vervolgens speelden de 
cabaretiers daarop in: “Het is tien voor 12! Nee, vijf voor twaalf! Welnee, twee voor twaalf!” Men 
maakte er cabaret van; over de huidige crises zijn de cabaretiers stil.…

Ik heb het genoegen gehad Max Kohnstamm te kennen, de secretaris-generaal van het Actiecomité 
Verenigde Staten van Europa en zoon van de oprichter van het onderwijsinstituut IVIO. Hij was een 
geweldig denker over Europa. Toen IVIO zestig jaar bestond, hield hij een lezing over Europa, met 
als essentie: macht versus evenwicht. Het antwoord van Kohnstamm daarop was: “Het gaat om een 
belangengemeenschap.” Zo simpel is het. Maar daar gaat het nu niet meer over. Toch zouden we het 
als rode draad moeten vasthouden: hoe werken we aan die gemeenschap?

De Europese stimuleringsfondsen werden begin jaren negentig bedacht. Flevoland werd in 1994 
een zogenoemde ‘doelstelling 1-regio’. Tot groot chagrijn van andere regio’s. Je zag reportages op 
tv met grote jachten, overigens Duitse, in de Flevolandse havens. Men stelde elkaar (niet ons) de 
in hun ogen retorische vraag is dit een doelstelling 1-regio? Niettemin hebben we er geweldig van 
geprofi teerd. Er zijn duizenden banen mee gecreëerd.

Nu begint een nieuwe fase in het stimuleringsbeleid van Europa, de vierde. Daarover gaat Lambert 
van Nistelrooij spreken. Hij is onlangs uitgeroepen tot Europarlementariër van het jaar. Hij had voor 
vanmiddag een concurrerende afspraak staan. Maar je bent hier, dus we hebben allebei gewonnen. 
Gefeliciteerd! Welkom. We gaan er een goede middag van maken.

Welkomstwoord
Andries L. Greiner, voorzitter SER Flevoland
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Andries, je sprak over een belangengemeenschap. En je sprak over crises. Het is zo dat deze crisis 
de toekomst van morgen blootlegt. Er is maar één weg: de weg vooruit. Het uur van de waarheid is 
aangebroken, maar tegelijkertijd is deze crisis verbonden met het zoeken naar nieuwe wegen voor 
groei en een Europese strategie voor groei. Dat is het hart van economisch beleid en dat gaat ook 
over de wijze waarop we daarop kunnen inspelen als regio.

Eerst een korte fi lm over de Flevolandse situatie. Deze fi lm is gemaakt in 2008, ter afsluiting van de 
Europese subsidieperiode 2000 – 2006. Het toont aan waarom deze subsidies nog steeds actueel 
zijn. Het laat zien wat de werking van de Structuurfondsen is geweest en waarom het van belang is 
geweest voor deze regio. De Europese middelen zijn voor en door de regio ingezet. Ondernemers 
hebben slim en ondernemend gebruik gemaakt van de mogelijkheden die Europa bood.

Voorzitter, gefeliciteerd met dit thema. Het is een cruciaal thema in ons economisch beleid. We 
zijn een jonge en minder vermogende provincie en dan is het zaak slim en ondernemend te zijn. Ik 
ontkom niet aan ‘facts en fi gures’:

• we hebben 132 miljoen euro ontvangen;
• daarmee zijn 15.300 extra banen gecreëerd;
• er zijn 5.500 bedrijfsvestigingen gerealiseerd;
• er is 253 hectare nieuw bedrijventerrein ontstaan;
• er zijn 1.335 bedrijfsadviestrajecten door het MKB gevolgd;
• 8.900 deelnemers namen deel aan scholingstrajecten;
• onze toeristische attracties trokken 883.000 extra bezoekers.

Deze resultaten zijn niet alleen behaald door de inzet van de extra middelen, maar het was wel een 
belangrijk hulpmiddel dat ondernemers over de streep heeft getrokken. Er zijn veel handjes aan 
het stuur geweest en dat is voor Flevoland extra belangrijk. Het heeft geresulteerd in een totaal 
investeringsvolume van 680 miljoen euro. Dat is ruim vijf keer zoveel als het bedrag dat uit Europa 
kwam; een succesvolle multiplier. Maar het gaat ook om het succes van succesvolle samenwerking 
tussen Rijk, Europa, provincie en private partijen. In de huidige periode die tot 2013 loopt, is met 34 
miljoen euro al 84 miljoen euro weggezet; een multiplier van 2,5 inmiddels.

De eerste bijdragen uit Brussel dateren uit 1994. Toen was Flevoland een regio waar het regionaal 
bruto product minder dan driekwart van het Europees gemiddelde bedroeg, waardoor Flevoland 
werd betiteld als doelstelling 1-gebied. We kregen heel veel extra: 350 miljoen gulden, dat in 1994 
– 1999 tot een totale investering van 1,2 miljard gulden heeft geleid. Dat heeft een stevige basis 
gelegd onder onze economische structuur en heeft bijgedragen aan het feit dat we geen doelstelling 
1-gebied meer zijn.

We staan nu aan de vooravond van een nieuwe periode: 2014 tot 2020. Ook in deze periode blijven 
Europese middelen nodig. Eind juni heeft de Europese Commissie haar nieuwe conceptvoorstellen 

De ontwikkeling van Flevoland 
dankzij Europa, toen, nu en straks

Jan-Nico Appelman, gedeputeerde Provincie Flevoland
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voor de meerjarenbegroting gepresenteerd. Er is een noodzaak voor keuze, focus en prioriteiten: 
innovatie, duurzame groei en werkgelegenheid. Dat vloeit ook bij uitstek voort uit ons nieuwe 
coalitieakkoord en we kunnen die match met Europa dus gaan maken. Duurzaamheid en groei zijn 
de kernwoorden, waarbij innovatie leidend moet zijn. We staan in stilstaand water en duurzaamheid 
zal één van de nieuwe groeiwegen zijn.

De ontwikkeling van de provincies wordt mede bepaald door de inzet van de fondsen. Wij hebben 
voor de huidige periode (2007 - 2013) naast de al genoemde 34 miljoen euro, EFRO-middelen 
(Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) ontvangen en vullen dat aan met 28 miljoen POP-geld 
(Plattelands OntwikkelingsPlannen), ook Europees geld. De slimme combinatie leidt tot verrassende 
resultaten. We hebben ook aan vier Interreg-projecten (Europese samenwerkingsprojecten tussen 
regio´s) deelgenomen. De provincie heeft als trekker net twee vervolgaanvragen ingediend voor 
de succesvolle projecten More4NRG en Mini-Europe om ook in de toekomst haar ambities met 
betrekking tot duurzame energie, innovatie en ontwikkelingen van het midden- en kleinbedrijf te 
kunnen waarmaken. 

Even terug naar de gepresenteerde plannen van de Commissie. Er wordt fl ink onderhandeld tussen 
de Raad en het Parlement. Het is uiterst plezierig dat jij, Lambert, hierover met ons wilt debatteren; 
een prijswinnend parlementariër vanwege zijn inzet voor het regionaal beleid! Gefeliciteerd. Ik denk 
nog even na of we niet in Flevoland een soort parlementariërsprijs kunnen instellen…

Als het gaat om Structuurfondsen, dan hebben we het grootste belang bij een succesvolle insteek 
van onze programma’s. Als ik alleen al denk aan de komst van Hogeschool Windesheim en de 
innovatieprogramma’s voor het MKB, dan durf ik te stellen dat de nieuwe aanpak in Flevoland goed zal 
landen. We moeten nog wel de spelregels bepalen. Waar gaat het om? Om partnerschapcontracten 
en territoriale pacten in theorie én de praktische uitvoering ervan. Het hete hangijzer hierbij wordt 
de beheersvraag. We zetten in op behoud van regionaal beheer en regionale uitvoering, samen met 
onze Randstadpartners. Op ‘het als provincies zelf doen’ dus. Dat is de enige manier waarop we 
echt maatwerk kunnen leveren. Wij weten wat er speelt en onze mensen zijn bij uitstek in staat om 
de vertaalslag te maken van behoefte naar praktijk.

De decentrale aanpak heeft een groot aantal succesfactoren. Onze projectleiders zijn actief in 
de regio, in de juiste netwerken, en zij leveren een belangrijke bijdrage aan het honderd procent 
benutten van de gelden. Ook hanteren we een strenge monitoring. Iedere keer is het weer een 
worsteling in de goede zin van het woord, maar ik moet er niet aan denken dat we in die trajecten 
met het Rijk tot interpretatie van regelgeving over wat we hier in de regio doen, moeten komen. 
We hebben dus de kennis in huis. We hebben een mooie lokale en regionale insteek die maatwerk 
garandeert. Last but not least: we zijn bereid te overcommitteren. Dat brengt risico’s mee, maar 
de provincie is bereid die te lopen, omdat ik weet dat onze afdeling Programma Management 
Europa (PME) strak in de controle zit, waardoor we honderd procent van de middelen kunnen 
wegzetten. Dat moet meespelen in jullie overweging over benutting en effi ciency van de gelden. 
Een ander punt is het topsectorenbeleid. Dat kan niet leidend zijn: uiteindelijk moet de structuur 
van onze economie, onze behoefte, leidend zijn. Natuurlijk moeten we aansluiting zoeken bij het 
topsectorenbeleid, maar het keurslijf van het Rijk is niet wat we willen in de toekomst.
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Voorzitter, samen met de andere provincies zijn we een voorstander van een zeer sterke bottom-up 
benadering. We willen met Europa komen tot synergie tussen de fondsen en de sterke sectoren in 
Flevoland kunnen blijven ondersteunen. Ik heb vooral één oproep: zet u in om te komen tot een 
decentrale aanpak. Ik weet dat u daarmee in het verleden op een succesvolle wijze bent omgegaan. Ik 
reken op de steun daarvoor, ook van de werkgeversorganisaties waarmee gesprekken zijn gevoerd. 
Ik hoop tot successen te komen. We hebben samen een mooie toekomst, maar er zal nog wel met 
het Rijk gevochten moeten worden…
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We gaan het niet hebben over de euro, neuro en zeuro, maar over de architectuur achter wat 
we doen in de regio. De ontwikkelingen gaan heel snel. Je staat er niet bij stil, maar kijk alleen 
al naar de afnemende inwonersaantallen: over twintig jaar maakt Europa nog maar 7 procent 
van de wereldbevolking uit. Er is verdraaid echt iets aan de hand. Met ons, maar ook met onze 
concurrentiepositie. Hier kom ik nog op terug.

Geen Structuurfondsen meer
Ik heb al wel iets geleerd. Jan-Nico zei enkele keren ‘Structuurfondsen’. Laten we afspreken dat 
woord niet meer te gebruiken. Het roept een beeld op van de fondsen uit de jaren tachtig. Een beeld 
van ‘het kunstje van Flevoland’, van arme gebieden, oftewel van iets dat niet meer strookt met de 
digitale agenda. Veel beter is het om te spreken over de EU 2020-gelden. Je wilt er namelijk niet iets 
mee bereiken voor aparte regio’s of probleemgebieden, maar voor het gehele gebied Europa. Dat 
valt niet goed in Den Haag. Volgende week komt dr. H. Bleker, staatssecretaris Economie, Landbouw 
en Innovatie naar Europa om erover te spreken.

Europa 2020
Het gaat om economische groei, om de Europese 
agenda voor 2020. Uiteindelijk gaat het erom de 
Europese economie te laten draaien. Griekenland 
is in de problemen, omdat er wel geld werd 
uitgegeven terwijl er niets binnenkwam. Je moet 
exporteren, je moet goederen leveren om geld 
uit te kunnen geven. Het lukte de Grieken om het 
een tijdje zonder dat te doen, maar uiteindelijk 
draait de wind. Het gaat dus om economische 
dragers. Willen we in Nederland op een hoog 
Europees niveau blijven leven en uitgeven? Dan 
moet het slimmer, groener en inclusiever. De 
begroting van de Europese Unie beslaat zeven 
jaar. Dat is een zegen. Als je echt beleid wilt voeren, werk je structureel in een zekere richting. Het 
gaat om volhouden, fl inke inspanningen en duidelijkheid geven aan de partner. 

Steviger sturing
EU 2020 is het antwoord op wat er fout ging in de vorige periode. Toen is de Lissabon-strategie 
gevolgd: we moeten het beste gebied in de wereld zijn op het gebied van kennis, mensen, et cetera. 
Verdraaid, na vijf jaar constateerden we dat het tóch niet goed ging. Toen werd oud-premier 
Kok gevraagd om er nog eens naar te kijken en hij concludeerde: de lidstaten moeten worden 
aangesproken op de doelstellingen. Maar het leefde niet bij die lidstaten.
Wat we moeten doen, is zorgen dat de toegevoegde waarde buitengewoon hoog is. Het moet 
slimmer, groener en inclusiever. We willen niet weer een dergelijk puur theoretisch programma. 
We willen partners betrekken en inbinden, en we willen mede-eigenaar zijn van de doelstelling. De 
sturing wordt dus echt anders: veel steviger. Als je meedoet, zit je echt aan afspraken vast. Dat geldt 
zowel voor de regio, als voor het land als voor de partners die het uitvoeren.

De toekomst van de Europese 
Structuurfondsen en het belang 
van Flevoland

Lambert van Nistelrooij, Europarlementariër Europees Parlement
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Aanpak
Hoe gaan we het doen? Europe’s challenge = Europe’s promise. Je moet meer doen dan het gewone! 
Wat betekent dit nou voor de fondsen? We gaan ze anders sturen. Ik ben rapporteur voor het 
Europees Parlement. Dat is nieuw, de vorige keer mocht het Parlement slechts meespreken. We 
praten over de vijf fondsen: EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), ESF (Europees 
Sociaal Fonds), het Cohesiefonds, ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling) 
en EFMZV (Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij). Dat laatste zit nu bij het ministerie.
De commissarissen van de Europese Commissie hebben het heel slim bekeken. De fondsen 
stonden onder druk en de commissarissen hebben met elkaar gezegd: we gaan de 2020-doelstelling 
onderschrijven. We gaan samen voor de algehele agenda. Visserij en landbouw vallen onder één jasje, 
dat is een verandering. Het betekent straks in de praktijk dat je maar één fonds hoeft aan te spreken.
Maar waar zit de angel? Bij de nationale afspraken. 

Nieuw: het partnerschapcontract
Wat is er nieuw? Er komt een contract om de lidstaten een beetje strak bij de oren te pakken. De 
lidstaten worden óók aan dezelfde EU 2020-doelstelling gebonden (dat was trouwens het idee van 
de lidstaten zelf). 
Die nationale afspraken kun je op twee manieren invullen. Je kunt een krabbel krijgen van de 
Europese Commissie op een voorstel dat aan de criteria voldoet; je tekent dus daarvoor. Dat kan 
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Wat is er nieuw?
• partnerschapscontracten
• conditionaliteit
• fi nanciële instrumenten

met het ministerie van EL&I en de provincie, dan houd je de decentrale structuur erin. Maar het kan 
ook bij het ministerie blijven: Londen bijvoorbeeld heeft al bepaald om niet voor decentralisatie, 
maar voor centralisatie te kiezen. Dat kan. Het hangt af van hoe in het land wordt geboerd. 

Nogmaals, het Europese geld is maar een beetje, 
maar het is wel ‘triggermoney’ om anderen over 
de streep te trekken. Met 1 euro van Europa, zet 
je uiteindelijk 5 euro weg. 
Dus: die nationale afspraken zijn nieuw (het 
partnerschapcontract) én we zorgen ervoor dat 
de programma’s beter aansluiten, zodat we meer 
gerichtheid creëren. Het uitvoeringskader wordt 
in gezamenlijke besluitvorming tussen parlement 
en ministers vastgesteld.

Centrale of decentrale verdeling
Als het geld binnenkomt in de regio’s en niet naar de ministeries gaat, vind ik dat heel sterk, maar 
als jullie willen dat het in Den Haag wordt verdeeld, kunnen wij als Europarlementariërs niet zeggen 
dat het niet mag. Ik heb gehoord dat ze bij EL&I al bijna de bureaus tegen elkaar aan het schuiven 
zijn vanwege de bezuinigingsronde. Bleker heeft al iets gezegd over de kosten van decentralisatie: 
“Als je het centraal doet, kan het goedkoper.” Dan mogen de provincies in polonaise naar Den 
Haag om daar hun fi ches te gaan verzilveren. Maar die medeverantwoordelijkheid creëren in dit 
type van projecten, doe je niet in Den Haag. Dan blijft de regio ‘wel een adviesfunctie houden’, maar 
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wordt het geld centraal verdeeld. Dan wordt het aan de gedefi nieerde topsectoren toegevoegd en 
‘kijken we of er iets naar beneden druppelt’. Dat is niet de intentie van Brussel. Hoe u het hier, in 
samenwerking met de Randstad, dus invult, is aan uzelf. 

Topsectoren en cohesie
Wat betreft de afstemming met de topsectoren: het is op zich goed dat er is gekeken welke sectoren 
zeer kansrijk zijn in de wereld als het gaat om productie en research. Daar is niets mis mee. Maar 
de doelstelling van de fondsen is toch wel iets anders. Belangrijk is de doelstelling die is beschreven 
in het Europees Verdrag: Europa werkt aan economische cohesie, sociale cohesie en territoriale 
cohesie.

Dat laatste is nieuw: de cohesie moet in de regio plaatsvinden, moet dicht bij de mensen worden 
ingevuld. Het geld dat uit de fondsen komt, wordt dus niet toegevoegd aan de topsectoren, maar 
decentraal. Hoe? Dat bespreken we momenteel met elkaar.

Cofi nanciering
Publieke cofi nanciering is niet per se noodzakelijk meer. Waar het om gaat, is dat er dingen gebeuren 
die anders (nog) niet zouden gebeuren of niet in deze intensiteit. Anders zou het spelletje over 
zijn in een heleboel landen: Griekenland, Bulgarije, Roemenië. Daarom wordt het private geld in de 
toekomst ook belangrijker. 
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Ketenbenadering
Wil je concurrerend zijn, dan moeten we het hebben van kennisinstellingen. De toegevoegde 
waarde komt uit het omzetten van kennis in innovatie. Het is belangrijk om te weten wat er speelt 
in de keten van fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en pilots. 

We zijn in Europa bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van Galileo: een GPS-systeem waarvoor 
satellieten naar boven zijn gebracht en waarmee je kunt sturen op 10 cm2. Dat biedt zoveel 
functionele mogelijkheden! Voor een deel is dit de agenda van mevrouw Kroes. Wij denken dat 
de groei voor veertig tot vijftig procent uit dit soort activiteiten komt. Daarom willen we het niet 
overlaten aan de Amerikanen of Russen. Om hierop in te spelen vanuit het bedrijfsleven… Bedenk 
eens wat dit allemaal kan gaan betekenen!
Flevoland en Nederland zijn te klein om dit centraal los te trekken, maar je kunt wel meeliften. 
Airbus bouwt bijvoorbeeld op één plek in Toulouse de vliegtuigen. Stork in Nederland levert de 
bedrading. De buitenkant van het vliegtuig is heel sterk, heel licht, en als een bom ontploft, scheurt 
het niet. Waar is het ontwikkeld? In Delft! 
Dit is de manier van denken. Zo moet je het doen, anders houd je het niet vol in Europa. Het is 
belangrijk om de aansluiting te hebben. Dat is typisch Europa: je moet het samen doen. Om in de 
nieuwe categorie van fondsen aan bod te komen, moet je dus verder kijken dan je neus lang is. Je 
hebt grote bedrijven nodig in relatie tot kennis, maar je ziet tegelijkertijd dat in het hele ecosysteem 
van bedrijfsleven, de diversiteit geweldig toeneemt als gevolg van nieuwe start-up’s et cetera.
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Cijfers 2010

De totale kredietverlening van de EIB kwam uit op een bedrag van 72 miljard 
euro in 2010 waarvan 63 miljard euro binnen de Europese Unie en 9 miljard 
euro daarbuiten.

In 2010 fi nancierde de EIB 460 grote projecten in 72 landen.

De kredietverlening ten behoeve van klimaatactie in de Europese Unie steeg 
aanzienlijk naar 9 miljard euro, oftewel 30% van de kredietverlening van de 
bank binnen de EU.

In 2010 voltooide de EIB de levering van een aanvullend driejaars 
ondersteuningspakket van 61 miljard euro voor het herstel van de EU - 11 
miljard euro meer dan oorspronkelijk was gepland.

In 2010 profi teerden 115.000 kleine en middelgrote 
ondernemingen van fi nanciering door de EIB-groep.

De kredietverlening in de convergentieregio’s van de Europese Unie welke het 
zwaarst getroffen zijn door de economische en fi nanciële crisis bereikte in 2010 
een omvang van 26 miljard euro.

De EIB nam op de mondiale obligatiemarkten 67 miljard euro op.

Voorbeeld: Europese Investeringsbank
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EU 2020-gelden
Hoe gaan we het betalen? Elk land legt ongeveer 1% uit het BNP in de pot. Het gaat om ongeveer 
335 miljard euro. Dit zijn de toekomstgelden: de EU 2020-gelden. Nogmaals, het zijn geen  
Structuurfondsen. De Europese Unie heeft besloten om het geld in één fonds bijeen te houden en 
niet bijvoorbeeld een Energiefonds, Waterfonds en Transportfonds te creëren. De gelden worden 
geïntegreerd met een partnerschapcontract naar de lidstaat gebracht. Anders zoef, schiet iedereen 
meteen naar Brussel, terwijl het iets moet worden van óns.

Andere fi nancieringsmethoden
En we gaan veranderen: van subsidies naar leningen en belastingvoordelen met tussenkomst van 
de European Investment Bank (EIB). Dan kan een provincie inderdaad voor goede projecten borg 
staan en een achtergestelde lening geven en kun je in de regio dus met het gewone bankwezen tot 
projecten komen. De EIB kijkt echt wel naar het businessplan enzovoort, maar het voordeel is dat 
producten tot verdere ontwikkeling kunnen komen. Dat gaat dan zes of zeven jaar mee. 
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Kansen voor Flevoland
De kansen voor Flevoland? Dat zijn er veel! De fondsen stellen veel nadrukkelijker doelstellingen, 
bijvoorbeeld dat 20% naar energie moet gaan. In 2018 moet elk nieuw gebouwd huis energieneutraal 
zijn, in Nederland al in 2016. Hier kunnen we dat wel. Van die afspraken moet je eigenlijk serieuze 
acties maken. Energie is een heel grote. Vastgelegd is ook dat minstens 20% van het geld bij het MKB 
terecht moet komen. Flevoland heeft hiervoor geen aansporing nodig…

Ten slotte
Ik heb u laten zien dat de Structuurfondsen (sociale achterstand, stofl ongen, ijle lucht, er werd maar 
wat verzonnen), voorbij zijn. U draagt bij aan de EU 2020-agenda. Natuurlijk zijn er verschillende 
keuzes mogelijk, maar het staat wel allemaal samen in de gezamenlijke agenda. Rond de zomer volgt 
de eerste defi nitieve stemming in het Europees Parlement. We kunnen het niet afronden als er geen 
overeenstemming bestaat over de centen die het Rijk, de landen, in kas wil brengen. Dan moeten 
jullie klaar zijn met Den Haag en met je basis om te zeggen: en zó willen wij het.
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Vragen en antwoorden
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“Wilt u eens inzoomen op de mogelijkheden voor het MKB om te profi teren van de nieuwe 
regeling? Mijn ervaring is dat het MKB terughoudend is om (zich in te spannen om) aanspraak 
te maken op geld uit Europa; dat heeft immers niets te maken met de hoofddoelstelling van een 
dergelijke onderneming. Zou u als gezamenlijke overheden ‘controlerend geneesheer’ willen zijn en 
de EIB accommoderen voor iets kleinere bedragen, zodat iets kleinere ondernemers daadwerkelijk 
durven te investeren?”

Van Nistelrooij:
“Ik denk dat je samen moet optrekken. Het zijn samenwerkingsprojecten. Je kunt dat met elkaar 
organiseren vanuit de regio, bijvoorbeeld door met een Toolkit voor het MKB de regelzucht en 
regeldruk weg te nemen. Dat is te doen.
Met betrekking tot het verhaal van de controle: er geldt ‘één project, één audit’. Het is belastinggeld 
en dat vraagt controle. Wat we wel een positieve ontwikkeling vinden, is dat de minister van Financiën 
tekent dat het goed is gegaan. Hij neemt de verantwoordelijkheid: ‘Als Nederland staan wij voor 
onze uitgaven’. Een nationale fi nanciële verklaring kan beter aansluiten bij de controlecultuur in 
de nationale lidstaten. Nu doen ambtenaren en controllers hier het al in hun broek voordat er 
überhaupt iemand uit Europa komt. Wat we zouden moeten doen, is het vertrouwen bevorderen.”

Appelman:
“Een toolkit kunnen wij maken. De uitdaging ligt bij ons om te bedenken hoe je een en ander sneller 
en slimmer kunt doen. Hoe kunnen we op een thema een taartpunt voor de regio verzilveren?”

“Overheden denken in subsidietermen. Er is 500.000 euro in onze MKB- en Technofondsen 
geïnvesteerd, er zijn tachtig bedrijven geholpen en duizenden arbeidsplaatsen ontstaan. In totaal 
heeft dat geresulteerd in een multiplier van honderd: 50 miljoen euro. Ik pleit ervoor op te houden 
met subsidies. Het MKB- en Technofonds zijn ‘revolving funds’: alle middelen komen terug en die 
kunnen we dan opnieuw investeren. Het geld blijft doorrollen. Houden we nu eens op met denken 
in subsidies?”

Van Nistelrooij:
“Niet helemaal. Nee, dit kan ik niet toezeggen. We gaan zoeken naar een mix. Enerzijds regiofondsen, 
anderzijds onderzoek. Dat laatste, fundamenteel onderzoek, moet je gewoon met subsidies doen. 
Maar activiteiten dichter op de markt, kun je op jouw manier stimuleren. 
Ik heb veel moeite met de budgetcontrole. Wie is nu de eindbegunstiger? Er zijn mensen die zeggen 
dat van de Marshallhulp nog steeds gelden lopen; zo lang kan het duren... Als controleurs hebben 
we daar moeite mee. Met venture capital, opstartkapitaal door de Europese Commissie, zijn we 
minder goed dan in de Verenigde Staten. Maar die kant gaan we wel uit. Dat wordt gesteund, zeker.”
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“U sprak over ontschotting; de fondsen worden bij elkaar gevoegd. We gaan minder moeilijk doen 
waar het geld allemaal naartoe moet. Maar toen hoorde ik u ook zeggen: twintig procent moet naar 
energie. De moed zakte me toen weer in de schoenen…”

Van Nistelrooij:
“Ik zie de trend dat we als overheid meer en meer gaan bankieren. Maar als je met welzijnswerk 
en stichtingen werkt, dan is het revolveren wat lastiger. Is daar apart beleid voor nodig? Mijn 
antwoord is dat het voorstellen zijn die door ons in de mede-beslissing worden bekeken. Ik moet 
je gelijk geven, er is een spanning: zonder spanning wordt er niets geboren. Het punt is dat ik niet 
had verwacht wat er nu in de voorstellen zit. Wat ik wel had verwacht: neem een bio-vergister of 
iets dergelijks, een hele ontwikkeling, geweldig, dat is innovatief. Dan pak je uit het ene fonds 40% 
en uit het andere 60%. Dan komt er een controleur: hoe moeten we het afrekenen? Dan zeg ik: uit 
dat fonds met 60%. Maar die ruimte om te schuiven, is niet erg groot…
20% Energie is niet erg. Dat is niet strijdig met innovatie, kennis. Europa hangt dit potje triggermoney 
op. Er zijn geen aparte energiefondsen meer, maar er wordt wel geoormerkt naar de regio. 
Staatssecretaris Bleker vraagt om meer fl exibiliteit. Dat ondersteun ik. Maar dit was nodig om het 
compromis in de Europese Commissie te sluiten. Iedereen heeft afgezien van eigen fondsen, om de 
regio in staat te stellen het op te pakken. Het gaat om economische vragen. Wat er naar Nederland 
gaat, is 50% regionaal geld, 50% ESF-geld. Nu mag dat ESF-geld ook ‘op een hoger niveau’ worden 
besteed, bijvoorbeeld aan een internationale hogeschool. Je krijgt meer mogelijkheden in de hele 
kolom. Het maatschappelijk middenveld kan zeggen: wij willen ook een rol spelen. Dat kan.”

“Als bijvoorbeeld Ouderenbonden bij een ministerie komen…” 

Van Nistelrooij:
“Missen we nu de bus al? We hebben heel graag dat als u voor iets gaat, bijvoorbeeld breedband, 
het niet alleen gaat om het consumptieve deel, maar ook om het productieve deel. Je moet er als 
regio sterker van worden. Het geld wordt niet met een grote gieter een beetje beneveld, er is meer 
concentratie op onderwerpen.”

“Ik zag de EFRO/ESF-verdeelsleutel voor de nieuwe periode. In de voorstellen van de nieuwe 
Commissie zie ik een verdeling: 48% / 52% in de rijkere lidstaten. Wat is het motief?”

Van Nistelrooij: 
“Ik weet het ook niet precies. Ik denk dat de commissaris voor het sociale stuk knap heeft 
onderhandeld. Maar ik ben er nog niet eens zo ongelukkig mee. Het gaat erom of je de mensen 
die je meekrijgt, in het bedrijf opleidt. Dat is heel belangrijk. Ik ben er niet op tegen dat we de 
opleidingskant op een nieuwe manier formuleren. Maar je moet het decentraliseren. Hier kan 
Brussel niet tussen gaan zitten. Ik moet er goed naar gaan kijken.”
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“Het grote zorgpunt is hoe het ministerie van EL&I zich opstelt. Hoe gaat dat proces?”

Appelman:
“We zitten niet aan tafel, we zijn ons aan het organiseren. Het beeld moet omgedraaid worden. De 
sfeer die je op EL&I aantreft op alle dossiers is dat er niet wordt gevraagd: ‘wat kunnen wij aan de 
regio bieden’, maar andersom: ‘wat kunnen jullie aan ons bieden?’ Dat is de omgekeerde wereld.”

Van Nistelrooij:
“In dat kader denk ik dat het Rijk dat verliest, vermits er beweging komt. Regio’s zijn in het 
Europarlement supersterk, omdat al die mannen uit de regio komen: Andalusië, Catalonië, 
Baskenland, etc. Zij moeten allemaal herkozen worden. Het regiogevoel zit overal geweldig goed in 
de genen in het Europees Parlement. 
Ten tweede: het Rijk kan van alles verzinnen en als iedereen slaapt, gebeurt het ‘over night’. Als u 
het niet fundamenteel aanpakt, bestaat de kans dat het Rijk uiteindelijk wint, want men heeft geld 
tekort. De wereld gaat gewoon door, de concurrentie van China en dergelijke blijft toenemen, dus 
het is ook wel bespreekbaar in Europa. Het is geen ongewoon voorstel. Gelukkig is de heer Bleker 
ook gedeputeerde geweest en heeft hij een sterk gevoel voor de regio’s.”

“Steden en provincies focussen op een aantal sectoren. Gaat er vanuit de provincie een andere 
aanvliegroute worden gekozen bij het alloceren van de fondsen?”

Appelman:
“We trekken op met de Randstadprovincies en vier grote steden. Bij het bepalen van de strategie is 
van belang wat we gezamenlijk belangrijk vinden. Het is inderdaad het spel: hoe lang kun je elkaars 
hand vasthouden? Dat spel is volop gaande. Tot nu toe zijn de handen vast.”

Van Nistelrooij:
“Kijk vooral ook waar de banen zitten. Kijk in Europa rond. De programma’s beogen ook om met 
elkaar in contact te komen. Wat ik over de vliegtuigen vertelde, geldt voor bijna elke sector. De echte 
topsectoren zitten voor een groot deel in het buitenland. Die concurrentieslag wordt gespeeld met 
een aantal topinstituten op het gebied van research. Veertig sectoren vormen de meest belangrijke 
infrastructuur en dan kijken we echt waar het het beste rendeert. De oude lidstaten halen uit dit 
soort dingen echt negentig procent geld. Dan zeggen de nieuwe lidstaten: dat kan niet. Maar we 
blijven toch zeggen: die concentratie moet, maar wél onder de conditie dat je partners uit Oost-
Europa meeneemt. Excellentie voorop, maar in samenwerking. Het is ‘the stairway to excellence’ 
voor Oost-Europa. De waarde van de territoriale samenwerking zit heel diep in het Europees 
Parlement. Europa werkt met de visie: coöperatie, consortia en connectie. Hoe match je die veertig 
Europese topsectoren met de negentig topsectoren van Nederland? Voor een deel komen ze 
overeen: water bijvoorbeeld. Maar wat te denken van oceaanonderzoek en iets van computers met 
magneetvelden…? Eigenlijk moet ik zeggen dat al die wetenschapsagenda’s van Den Haag geen 
enkele rol spelen. Den Haag heeft topsectoren geformuleerd, maar bij de grens houdt het op.”
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Crisis legt de toekomst bloot, we zoeken naar nieuwe wegen voor groei. De provincie is minder 
vermogend, maar de nieuwe focus van Europa sluit aan op het coalitieakkoord van de provincie: 
duurzaamheid en innovatie.

We spreken niet meer over Structuurfondsen, maar over Europa 2020-gelden. De kernbegrippen 
zijn slimmer, groener en inclusiever.

Het probleem van de Lissabon-agenda was dat het helemaal niet leeft. De angel zit bij de nationale 
afspraken en het contract met de lidstaten, maar het gaat om trigger money: het creëren van een 
multiplier. In de vorige periode was dit in Nederland vier, in Flevoland zelfs vijf.

Een belangrijke wijziging is dat in de toekomst gewerkt wordt met leningen en garanties via de 
Europese InvesteringsBank, naast subsidies.

Staatssecretaris Bleker onderzoekt de meerwaarde van de regionale structuur. Het gaat er niet om 
bezuinigingen bij het ministerie met Europees geld te compenseren. Dus is het van belang dat alle 
regionale overheden, lees: provincies, zich luidkeels melden.

Omdat de focus sterk op het MKB zal liggen, heeft Flevoland een goede uitgangspositie.

Beide sprekers zeer bedankt voor de inleidingen, het publiek voor de goede vragen.

SER Flevoland zorgt voor een nauwkeurig verslag van deze geslaagde bijeenkomst.

Samenvatting
Andries L. Greiner, voorzitter SER Flevoland
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Op 6 oktober 2011 nam de Europese Commissie een ontwerp aan voor een wetgevingspakket dat dient 
als basis voor het EU-cohesiebeleid voor de periode 2014-2020.

De Commissie stelde een aantal belangrijke wijzigingen voor in de manier waarop het cohesiebeleid wordt 
ontworpen en geïmplementeerd, te weten:
•  concentreren op de prioriteiten van de Europa 2020-strategie, namelijk slimme, duurzame en inclusieve groei; 
• prestaties belonen;
• geïntegreerde programmering ondersteunen;
• aandacht voor resultaten – toezicht houden op ontwikkeling om overeengekomen doelen te bereiken;
• territoriale cohesie versterken; en 
• uitvoering vereenvoudigen.

Dit volgt op het door de Commissie in juni 2011 aangenomen voorstel voor het volgende meerjarig financieel 
kader voor dezelfde periode (1): een begroting voor de uitvoering van de Europa 2020-strategie. In het voorstel 
besloot de Commissie dat cohesiebeleid een essentieel onderdeel van het volgende financiële pakket moet 
blijven en onderstreepte zij de centrale rol van dit beleid bij de uitvoering van de Europa 2020-strategie.

De totale voorgestelde begroting voor de periode 2014-2020 bedraagt EUR 376 miljard, inclusief financiering 
voor de nieuwe Connecting Europe-faciliteit, die is ingesteld ter bevordering van grensoverschrijdende projecten 
op het gebied van energie, transport en informatietechnologie. 

De wetgevingsarchitectuur voor het cohesiebeleid omvat:
•  een overkoepelende verordening met gemeenschappelijke voorschriften voor het Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 
(EFMZV) en overige algemene voorschriften voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds;

•  drie specifieke verordeningen voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds; en
•  twee verordeningen inzake het doel van de Europese territoriale samenwerking en de Europese Groepering 

voor Territoriale Samenwerking (EGTS).

(1) COM(2011) 500 definitief.

Wetgevingsvoorstellen voor 
het EU-cohesiebeleid: 2014-20201
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De Algemene Verordening bestaat uit twee delen. 

Het eerste deel bevat een reeks gemeenschappelijke bepalingen voor de vijf fondsen met structurele doelstel-
lingen binnen het gemeenschappelijk strategisch kader van de Commissie (EFRO, ESF, Cohesiefonds, ELFPO en 
EFMZV). Aan de orde komen de gemeenschappelijke aspecten van strategische planning en programmering, 
de thematische doelstellingen met betrekking tot Europa 2020, die de basis voor de fondsen vormen, en bepa-
lingen inzake het gemeenschappelijk strategisch kader en de partnerschapscontracten met elke lidstaat. 
Gemeenschappelijke bepalingen hebben eveneens betrekking op subsidiabiliteit, financiële instrumenten en 
beheer- en controleprincipes.

In het tweede deel komen specifieke bepalingen aan de orde voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds. Deze 
hebben betrekking op de missie en de doelstellingen van het cohesiebeleid, het financiële kader, specifieke 
programmerings- en rapportageregelingen, grote projecten en gezamenlijke actieplannen. Bovendien beschrijft 
dit deel de gedetailleerde beheer- en controlevereisten binnen het cohesiebeleid en de specifieke regelingen 
voor financieel beheer.

De fondsspecifieke verordeningen omvatten bepalingen die kenmerkend zijn voor elk fonds (EFRO, ESF 
en Cohesiefonds), in het bijzonder met betrekking tot het bereik van de fondsen, de investeringsprioriteiten 
en de indicatoren.

Gemeenschappelijke regels met betrekking 
tot EFRO, ESF, Cohesiefonds, ELFPO en EFMZV

BEGINSELEN
De Commissie stelt een aantal gemeenschappelijke regels voor die van toepassing zijn op alle fondsen. 
Hieronder vallen partnerschap en multi-level governance, naleven van geldende nationale en EU-wetgeving, 
stimuleren van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, non-discriminatie en duurzame ontwikkeling.

VERSTERKTE STRATEGISCHE PROGRAMMERING: 
THEMATISCHE CONCENTRATIE OP EUROPA 2020
Voor een zo groot mogelijk effect van het beleid bij uitvoering van de prioriteiten van de EU stelt de Commissie 
voor het strategische programmeringsproces te versterken. Hieronder vallen de invoering van het gemeen-
schappelijk strategisch kader, partnerschapscontracten en een programma van thematische doelstellingen 
overeenkomstig de Europa 2020-strategie en de daarin geïntegreerde richtlijnen.

Het gemeenschappelijk strategisch kader, dat door de Commissie wordt aangenomen, omvat de belangrijkste 
maatregelen met het oog op de prioriteiten van de EU, geeft advies over programmering die op alle fondsen 
van toepassing is, inclusief ELFPO en EFMZV, en stimuleert een betere coördinatie van de diverse structuurin-
strumenten van de EU.

Partnerschapscontracten, aanvankelijk gesloten tussen de Commissie en lidstaten, omvatten de totale bijdrage, 
op nationaal niveau, aan de thematische doelstellingen en de verplichtingen tot concrete maatregelen voor 
uitvoering van de doelstellingen van Europa 2020. Duidelijke en meetbare doelen worden gedefinieerd in 
een prestatiekader.

Voorstel voor een 
Algemene Verordening2
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BETERE PRESTATIES EN VOORWAARDEN
Ter versterking van de prestatie worden nieuwe voorwaardelijkheidsbepalingen ingevoerd, zodat EU-financiering 
de lidstaten een sterke stimulans biedt bij de uitvoering van de doelstellingen en doelen van Europa 2020. 
Voorwaardelijkheid resulteert zowel in de zogenaamde voorwaarden ex ante, die van kracht moeten zijn voordat 
fondsen worden toegekend, als in de zogenaamde voorwaarden ex post, die zorgen voor een voorwaardelijke 
vrijgave van aanvullende fondsen al naar gelang prestatie. 
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GEMEENSCHAPPELIJKE BEHEERREGELINGEN
Het voorstel voorziet gemeenschappelijke principes voor beheer en controle. Een systeem van nationale erken-
ning van de belangrijkste controle-instanties wordt ingesteld om de verplichting te benadrukken die de lidstaat 
heeft op het gebied van gezond financieel beheer. De regelingen voor toezeggingen aan de Commissie met 
betrekking tot de regelmaat van de uitgaven worden geharmoniseerd en nieuwe gemeenschappelijke aspecten 
worden ingevoerd, zoals een betrouwbaarheidsverklaring voor het beheer en jaarlijkse goedkeuring van 
de rekeningen. 

GEÏNTEGREERDE PROGRAMMERING ONDERSTEUNEN
De Commissie stelt een meer geïntegreerde benadering van EU-investering voor, waaronder gemeenschap-
pelijke subsidiabiliteit en financiële bepalingen, en de invoering van programma’s met meerdere fondsen voor 
het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds, als optie.

De voorstellen bevatten eveneens een geïntegreerde benadering van door de gemeenschap geïnitieerde lokale 
ontwikkeling. Dit vergemakkelijkt de invoering van lokale ontwikkelingsstrategieën door maatschappelijke 
instellingen, waaronder lokale overheden, ngo’s en economische en sociale partners, op basis van de LEADER-
aanpak die wordt toegepast bij plattelandsontwikkeling.

VERHOOGDE TOEPASSING VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN 
De rol van innovatieve financiële instrumenten wordt versterkt door hun reikwijdte te vergroten, hun implemen-
tatiekaders flexibeler en effectiever te maken en het gebruik ervan te stimuleren als een efficiënter alternatief, 
of als aanvulling op traditionele subsidies. Het voorstel stelt een betrouwbaarder wettelijk en operationeel kader 
voor, met duidelijke en vereenvoudigde regels inzake de voornaamste implementatieaspecten, zoals het finan-
ciële beheer van EU-bijdragen of het combineren van financiële instrumenten met subsidies.

Afhankelijk van de haalbaarheid kunnen financiële instrumenten worden toegepast binnen de volledige band-
breedte van beleidsdoelen die tot uiting komen in programma’s. Hierdoor kan worden geïnvesteerd in projecten 
die aantoonbaar in staat zijn aan te zuiveren bij tekortkomingen in de markt. Zij kunnen door lidstaten en 
beheersinstanties worden ingezet ofwel als pasklare instrumenten ofwel op basis van vooraf bepaalde modellen 
voor nationale of regionale instrumenten die efficiënte invoering van maatregelen bieden, overeenkomstig de 
standaardvoorwaarden zoals voorgesteld door de Commissie. Beheersinstanties kunnen bovendien bijdragen 
aan financiële instrumenten op EU-niveau, met middelen die gereserveerd zijn voor investeringen in overeen-
stemming met de betrokken programma’s.
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TOEZICHT EN EVALUATIE
Tot gemeenschappelijke bepalingen op het gebied van toezicht en evaluatie horen de rol en de samenstelling 
van de commissie van toezicht, jaarlijkse implementatierapporten en evaluatiebijeenkomsten, voortgangsrap-
portage rond de invoering van het Partnerschapscontract, ex ante en ex post evaluaties. 

VEREENVOUDIGDE EN GESTROOMLIJNDE REGELS  
OP HET GEBIED VAN SUBSIDIABILITEIT 
De nadruk ligt op maatregelen die ervoor moeten zorgen dat beheerskosten in verhouding zijn en dat de 
„papiermolen” voor begunstigden wordt beperkt. Het doel is om voor zover mogelijk de regels die van toepas-
sing zijn op alle fondsen te harmoniseren. Met een vereenvoudigde kostenstructuur, zoals standaardverdeling 
van eenheidskosten en bedragen ineens, kunnen lidstaten prestatiegericht beheer op projectniveau invoeren.

Gemeenschappelijke bepalingen voor uitvoering zijn onder meer gemeenschappelijke regelingen inzake subsidi-
abele uitgaven, de verschillende vormen van financiële ondersteuning, vereenvoudigde kosten en duurzaamheid 
van maatregelen.

Algemene bepalingen met betrekking tot EFRO, 
ESF en Cohesiefonds

GEOGRAFISCHE WERKINGSSFEER VAN DE ONDERSTEUNING
Elke Europese regio heeft recht op ondersteuning door EFRO en ESF. Er bestaat echter een onderscheid tussen 
minder ontwikkelde regio’s, overgangsregio’s en meer ontwikkelde regio’s, zodat fondsen overeenkomstig het 
niveau van het bruto binnenlands product (BBP) worden aangewend. 

Minder ontwikkelde regio’s: ondersteuning van de minder ontwikkelde regio’s blijft een belangrijke prioriteit 
binnen het cohesiebeleid. Voor het inlopen van de achterstand van minder ontwikkelde regio’s zijn op de lange 
termijn blijvende inspanningen noodzakelijk. In deze categorie vallen die regio’s waar het BBP per hoofd lager 
ligt dan 75 % van het gemiddelde BBP in EU27.

Overgangsregio’s: deze nieuwe regiocategorie wordt ingevoerd ter vervanging van het huidige systeem van 
in- en uitfasering. Deze categorie omvat alle regio’s met een BBP per hoofd tussen 75 % en 90 % van het gemiddelde 
in EU27. 

Meer ontwikkelde regio’s: terwijl ingrepen in de minder ontwikkelde regio’s hoog op de agenda blijven binnen 
het cohesiebeleid, zijn er ook aanzienlijke uitdagingen die alle lidstaten aangaan, zoals wereldwijde concurrentie 
op de kennismarkt en de overgang naar een koolstofarme economie. In deze categorie vallen die regio’s waar 
het BBP per hoofd hoger ligt dan 90 % van het gemiddelde BBP in EU27.

Bovendien wordt een „vangnet” gecreëerd voor alle regio’s die subsidiabel waren volgens de convergentiedoel-
stelling in de periode 2007-2013, maar waar het BBP per hoofd hoger ligt dan 75 % van het gemiddelde BBP 
in EU27. Binnen de categorieën overgangsregio’s of meer ontwikkelde regio’s ontvangen zij een toekenning 
in het kader van het Structuurfonds ter hoogte van ten minste tweederde van hun toekenning voor de periode 
2007-2013.
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Het minimumaandeel voor het ESF wordt vastgesteld per type regio (25 % voor minder ontwikkelde regio’s, 40 % 
voor overgangsregio’s en 52 % voor meer ontwikkelde regio’s). Dit betekent een minimaal totaalaandeel voor 
het ESF van 25 % van het budget voor het cohesiebeleid, te weten EUR 84 miljard.

Het Cohesiefonds blijft lidstaten ondersteunen met een bruto binnenlands product (BBP) per hoofd van minder 
dan 90 % van het EU27-gemiddelde door te investeren in Trans-Europese Transportnetwerken (TEN-T) en het 
milieu. Een deel van de toekenning door het Cohesiefonds (EUR 10 miljard) wordt gereserveerd voor de finan-
ciering van belangrijke transportnetwerken in het kader van de nieuwe Connecting Europe Facility.

De ervaring met het huidige financiële kader leert dat veel lidstaten moeite hebben met het opnemen van 
EU-fondsen van grote omvang gedurende een beperkte periode. Voorts was het in een aantal lidstaten vanwege 
de fiscale situatie moeilijker om fondsen beschikbaar te maken voor nationale cofinanciering. Om de opname 
van financiering te vergemakkelijken, stelt de Commissie een aantal stappen voor:
•  de aftoppingspercentages voor cohesietoekenning vaststellen op 2,5 % van het bbp;
•  beperken van cofinancieringspercentages tot het niveau van elke prioriteitsas binnen de uitvoeringspro-

gramma’s tot 75-85 % in minder ontwikkelde regio’s en ultraperifere regio’s; 75 % voor Europese Territoriale 
Samenwerkingsprogramma’s; 60 % in overgangsregio’s en 50 % in meer ontwikkelde regio’s;

•  in het Partnerschapscontract opnemen van bepaalde voorwaarden met betrekking tot de verbetering van 
administratieve capaciteit.

VERSTERKTE STRATEGISCHE PROGRAMMERING GERICHT OP RESULTATEN
De Commissie stelt een meer resultaatgericht programmeringsproces voor ter verbetering van de effectiviteit 
van programma’s binnen het cohesiebeleid. Naast eerder genoemde ex post voorwaardelijkheden stelt de 
Commissie de optionele invoering voor van een specifiek type maatregel, het zogenaamde Gezamenlijk 
Actieplan. Het Gezamenlijk Actieplan wordt opgesteld en beheerd in relatie tot de prestaties en resultaten, 
hetgeen bijdraagt aan de doelstellingen van een programma.

STROOMLIJNEN FINANCIEEL BEHEER EN FINANCIËLE CONTROLE
Beheers- en controlesystemen moeten een balans zoeken tussen bijbehorende kosten en risico’s. De rol van de 
Commissie bij de ex ante evaluatie van nationale beheers- en controlesystemen is in verhouding door toepassing 
van een op risicoanalyse gebaseerde aanpak. Kleine programma’s zijn vrijgesteld van een evaluatie door de 
Commissie. De op risicoanalyse gebaseerde aanpak dringt administratieve kosten terug en biedt meer zekerheid, 
aangezien middelen van de Commissie efficiënter worden gebruikt en gericht zijn op gebieden met groter risico. 

Het voorstel voorziet eveneens een verplichte jaarlijkse sluiting van afgeronde activiteiten of uitgaven in het 
kader van de jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen. Doel hiervan is het verlagen van de last die een lange 
bewaarperiode van documenten voor individuele begunstigden met zich meebrengt en de risico’s die gepaard 
gaan met het nadeel van het controletraject.
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Het proces van jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen zoals voorzien in het kader van de voortdurende 
herziening van het Financieel Reglement wordt toegepast op programma’s ter verhoging van zekerheid op 
EU-niveau. De Commissie bewerkstelligt redelijke zekerheid inzake de regelmaat van uitgaven op basis van de 
jaarlijkse betrouwbaarheidsverklaring voor het beheer, de jaarrekeningen, de begeleidende rapporten en de 
jaarlijkse accountantsverklaring over de beheerverklaring en de rekeningen. Genoemde documenten dienen 
jaarlijks te worden ingediend voor het voorafgaande boekjaar. 

Tijdens het boekjaar echter, wanneer de Commissie de tussentijdse betalingen verricht, kan de verkregen zeker-
heid beperkter zijn. Om die reden is voorgesteld dat tussentijdse betalingen door de Commissie gedurende het 
boekjaar 90 % van de bedragen die zijn verschuldigd aan de lidstaten dekken en dat de resterende 10 % door 
de Commissie wordt uitbetaald bij de jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen, wanneer volledige zekerheid 
over de regelmaat van de uitgaven is verkregen. Dankzij de prefinancieringsregelingen beschikken lidstaten 
over voldoende liquiditeit om betalingen te verrichten aan begunstigden voor activiteiten in de praktijk.

BEWEGING RICHTING „E-COHESIE” 
Elektronisch gegevensbeheer kan administratieve lasten behoorlijk verlagen, waarbij de controleerbaarheid van 
projecten en uitgaven toeneemt. Lidstaten zijn daarom verplicht om hun systemen uiterlijk eind 2014 operationeel 
te hebben, waardoor begunstigden alle informatie elektronisch kunnen aanleveren.
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Het doel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is het versterken van economische, 
sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie door te zorgen voor evenwicht tussen de regio’s. 

Het EFRO ondersteunt regionale en lokale ontwikkeling als bijdrage aan alle thematische doelstellingen. 
Het fonds doet dit door gedetailleerde prioriteiten op te stellen om zo meer aandacht te vestigen op:

• onderzoek, ontwikkeling en innovatie; 
• verbeteren van toegang tot en kwaliteit van informatie- en communicatietechnologie;
• klimaatverandering en een beweging naar een koolstofarme economie; 
• bedrijfsondersteuning aan het MKB; 
• diensten van algemeen economisch belang; 
• infrastructuur voor telecommunicatie, energie en transport; 
• versterken van institutionele capaciteit en een effectief overheidsapparaat;
• gezondheidszorg, onderwijs en sociale infrastructuur; en
• duurzame stadsontwikkeling.

VERSTERKEN VAN THEMATISCHE CONCENTRATIE
Om de concentratie van EU-investeringen op deze prioriteiten te garanderen, zijn minimumtoewijzingen vast-
gesteld voor een aantal prioriteitsgebieden. Zo dient bijvoorbeeld in meer ontwikkelde regio’s en overgangsregio’s 
minimaal 80 % van de EFRO-middelen op nationaal niveau te worden besteed aan energie-efficiëntie en duur-
zame energiebronnen, innovatie en MKB-steun, waarvan minimaal 20 % aan energie-efficiëntie en duurzame 
energiebronnen. Minder ontwikkelde regio’s kunnen kiezen uit een bredere reeks investeringsprioriteiten, 
afhankelijk van hun bredere ontwikkelingsbehoeften. Daarentegen moeten zij minimaal 50 % van EFRO-
middelen besteden aan energie-efficiëntie en duurzame energiebronnen, innovatie en MKB-steun.

VERSTERKEN VAN TERRITORIALE COHESIE 
In de voorgestelde regeling wordt meer aandacht besteed aan duurzame stadsontwikkeling. Dit moet worden 
bewerkstelligd door minimaal 5 % van de EFRO-middelen te reserveren voor duurzame stadsontwikkeling, de 
oprichting van een stadsontwikkelingsplatform ter bevordering van capaciteitsopbouw en het uitwisselen van 
ervaring, en het hanteren van een lijst van steden waar geïntegreerde activiteiten voor duurzame stadontwikkeling 
worden ingevoerd.

Het voorstel bevat eveneens ondersteuning voor innovatieve activiteiten op het gebied van stadsontwikkeling, 
met een maximum van 0,2 % van de jaarlijkse financiering. 

Speciale aandacht wordt besteed aan gebieden met bijzondere natuurlijke of demografische kenmerken, met 
een specifieke aanvullende toewijzing voor de ultraperifere en dunbevolkte regio’s. Minimaal 50 % van deze 
toewijzing dient te worden besteed aan activiteiten die bijdragen aan diversificatie en modernisering van de 
economie in de ultraperiferie regio’s. Daarbij moet bijzondere aandacht worden besteed aan onderzoek en 
innovatie, informatie- en communicatietechnologie en het concurrentievermogen van het MKB.

Het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling3
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• infrastructuur voor telecommunicatie, energie en transport; 
• versterken van institutionele capaciteit en een effectief overheidsapparaat;
• gezondheidszorg, onderwijs en sociale infrastructuur; en
• duurzame stadsontwikkeling.

VERSTERKEN VAN THEMATISCHE CONCENTRATIE
Om de concentratie van EU-investeringen op deze prioriteiten te garanderen, zijn minimumtoewijzingen vast-
gesteld voor een aantal prioriteitsgebieden. Zo dient bijvoorbeeld in meer ontwikkelde regio’s en overgangsregio’s 
minimaal 80 % van de EFRO-middelen op nationaal niveau te worden besteed aan energie-efficiëntie en duur-
zame energiebronnen, innovatie en MKB-steun, waarvan minimaal 20 % aan energie-efficiëntie en duurzame 
energiebronnen. Minder ontwikkelde regio’s kunnen kiezen uit een bredere reeks investeringsprioriteiten, 
afhankelijk van hun bredere ontwikkelingsbehoeften. Daarentegen moeten zij minimaal 50 % van EFRO-
middelen besteden aan energie-efficiëntie en duurzame energiebronnen, innovatie en MKB-steun.
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bewerkstelligd door minimaal 5 % van de EFRO-middelen te reserveren voor duurzame stadsontwikkeling, de 
oprichting van een stadsontwikkelingsplatform ter bevordering van capaciteitsopbouw en het uitwisselen van 
ervaring, en het hanteren van een lijst van steden waar geïntegreerde activiteiten voor duurzame stadontwikkeling 
worden ingevoerd.

Het voorstel bevat eveneens ondersteuning voor innovatieve activiteiten op het gebied van stadsontwikkeling, 
met een maximum van 0,2 % van de jaarlijkse financiering. 

Speciale aandacht wordt besteed aan gebieden met bijzondere natuurlijke of demografische kenmerken, met 
een specifieke aanvullende toewijzing voor de ultraperifere en dunbevolkte regio’s. Minimaal 50 % van deze 
toewijzing dient te worden besteed aan activiteiten die bijdragen aan diversificatie en modernisering van de 
economie in de ultraperiferie regio’s. Daarbij moet bijzondere aandacht worden besteed aan onderzoek en 
innovatie, informatie- en communicatietechnologie en het concurrentievermogen van het MKB.

Het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling3
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Het Europees Sociaal Fonds (ESF) draagt bij aan economische, sociale en territoriale cohesie en is daarmee 
binnen de Europese Unie het belangrijkste financiële instrument dat investeert in mensen. Het Fonds 

vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de 
situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede. 

In de verordening wordt voorgesteld dat het ESF zich in de hele Unie richt op vier thematische doelstellingen: 
(i) stimuleren van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit; 
(ii) stimuleren van sociale inclusie en armoedebestrijding; 
(iii) investeren in onderwijs, vaardigheden en levenslang leren; en
(iv) versterken van institutionele capaciteit en een efficiënt overheidsapparaat. 

Het ESF dient echter ook bij te dragen aan andere thematische doelstellingen, zoals het ondersteunen van de 
verschuiving naar een koolstofarme klimaatbestendige economie die efficiënt omspringt met hulpbronnen, 
bevorderen van het gebruik van informatie- en communicatietechnologie, versterken van onderzoek, techno-
logische ontwikkeling en innovatie en het versterken van het concurrentievermogen van kleine en middelgrote 
bedrijven (MKB).

VERSTERKEN VAN THEMATISCHE CONCENTRATIE
Overeenkomstig het streven van de EU naar inclusieve groei dient minimaal 20 % van het ESF te worden besteed 
aan het stimuleren van sociale inclusie en armoedebestrijding. Daarnaast moeten programma’s hun financiering 
concentreren op een beperkt aantal „investeringsprioriteiten” met daarin opgenomen de details van elk thema-
tisch doel.

PARTNERSCHAP VERSTERKEN
Het voorstel bevat specifieke bepalingen voor de versterking van partnerschap en het stimuleren van actieve 
participatie van sociale partners en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) in investeringen van het ESF. 
Dit betekent dat de juiste hoeveelheid ESF-middelen moet worden besteed aan activiteiten rond capaciteits-
opbouw voor sociale partners en ngo’s in minder ontwikkelde regio’s.

VERSTERKEN VAN SOCIALE INNOVATIE EN TRANSNATIONALE SAMENWERKING
Activiteiten op het gebied van innovatie en transnationale samenwerking worden gestimuleerd door een ver-
hoogd cofinancieringspercentage voor bepaalde prioriteitsassen, door specifieke regelingen voor program-
mering en toezicht en door een grotere rol voor de Commissie bij de uitwisseling en de verspreiding van goede 
praktijken en gezamenlijke acties in de hele Unie.

VERSTERKEN VAN RESULTAATGERICHTHEID
Met het oog op verbetering van de effectiviteit van tussenkomst van het ESF worden specifieke bepalingen 
getroffen om te zorgen voor een concentratie van middelen. Bovendien worden gemeenschappelijke indicatoren 
vastgesteld voor een scherper toezicht en om beoordeling van het effect van de investeringen van het ESF op 
EU-niveau te vergemakkelijken. 
 

Het Europees Sociaal Fonds4
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HET UITVOERINGSSYSTEEM VEREENVOUDIGEN
Om het gebruik van het ESF te vergemakkelijken, met name door kleine ondernemers, stelt de ontwerp-
verordening een vereenvoudigde kostenstructuur voor. Bovendien wordt voorgesteld dat lidstaten voor kleine 
ondernemingen verplicht zijn standaardverdeling van eenheidskosten of bedragen ineens toe te passen. Dit kan 
de administratieve lasten bij projecten tot 50 % verlichten.

VERHOOGDE TOEPASSING VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN 
Voor financiële instrumenten worden specifieke bepalingen voorgesteld om lidstaten en regio’s te stimuleren 
gebruik te maken van het ESF en zo de financieringscapaciteit van activiteiten ten gunste van werkgelegenheid, 
onderwijs en sociale inclusie te verhogen.

Het Cohesiefonds5
Het Cohesiefonds helpt lidstaten met een BNI per inwoner van minder dan 90 % van het EU27-gemiddelde 

te investeren in TEN-T-transportnetwerken en het milieu. 

THEMATISCHE CONCENTRATIE STIMULEREN
Op het gebied van milieu ondersteunt het Cohesiefonds investering in aanpassingen aan de klimaatveran-
dering en risicopreventie, evenals investering in de sectoren water en afvalstoffen en in het stedelijk milieu. 
Overeenkomstig de voorstellen van de Commissie voor het Meerjarig Financieel Kader komt energie ook in 
aanmerking voor ondersteuning, mits dat voordelen oplevert voor het milieu. Investeringen in energie-efficiëntie 
en duurzame energiebronnen worden om die reden eveneens ondersteund. Op het gebied van transport draagt 
het Cohesiefonds, behalve aan het TEN-T-netwerk, bij aan investeringen in koolstofarme transportsystemen en 
stadsvervoer.
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Europese Territoriale 
Samenwerking6

Europese Territoriale Samenwerking is een doel van het cohesiebeleid en biedt een kader voor het 
uitwisselen van ervaring tussen nationale, regionale en lokale partijen uit verschillende lidstaten, even-

als gezamenlijke activiteiten om te komen tot gemeenschappelijke oplossingen voor gedeelde problemen. 
Dit is des te belangrijker omdat uitdagingen waarmee lidstaten en regio’s worden geconfronteerd in 
toenemende mate nationale/regionale grenzen overschrijden en vragen om gezamenlijke, coöperatieve 
activiteit op het juiste territoriale niveau. Europese Territoriale Samenwerking kan zo een belangrijke bij-
drage leveren aan de bevordering van de nieuwe doelstellingen van het Verdrag van Lissabon op het gebied 
van territoriale cohesie.

Voor Europese Territoriale Samenwerking wordt een aparte verordening voorgesteld. Zo kan meer rekening 
worden gehouden met de internationale context van de programma’s en kunnen specifiekere voorzieningen 
worden getroffen voor samenwerkingsprogramma’s en -activiteiten, op verzoek van een groot aantal belang-
hebbenden. Het voorstel verwijst dan ook naar deelname van derde landen, aangezien dat de samenwerking 
in de praktijk beter weergeeft. Bovendien bevat het meer systematische verwijzingen naar de rol die de Europese 
Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) kan spelen in een coöperatieve context.

FINANCIËLE TOEWIJZING
Het voorstel omschrijft de beschikbare financiële middelen voor elk element en de criteria voor de toewijzing 
ervan aan lidstaten. Dit gebeurt volgens onderstaande verdeling:
• 73,24 % voor grensoverschrijdende samenwerking; 
• 20,78 % voor transnationale samenwerking; en 
• 5,98 % voor interregionale samenwerking. 

Dit is inclusief de voortzetting van het mechanisme voor de overdracht van middelen voor samenwerkingsactivi-
teiten aan de buitengrenzen van de Unie, ondersteund door het Europees nabuurschaps- en partnerschapsin-
strument (ENPI) en het instrument voor pretoetredingssteun. Samenwerking aan programma’s in het kader van 
de doelstelling van de Europese Territoriale Samenwerking en aan programma’s die worden gefinancierd door 
externe instrumenten wordt gestimuleerd.
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STRATEGISCHE BENADERING EN CONCENTRATIE VERSTERKEN
Bepalingen op het gebied van concentratie en investeringsprioriteiten verbeteren de strategische focus van 
programma’s. Programma’s kunnen kiezen uit een thematisch overzicht met bijbehorende investeringspriori-
teiten, waarvoor samenwerking de meeste toegevoegde waarde oplevert. Bovendien zijn strengere selectiecriteria 
vastgesteld zodat financiering terecht komt bij echte gezamenlijke activiteiten. Daarnaast zijn programma’s 
onderhevig aan prestatiebeoordeling.

Vanwege de mogelijke overlapping van bestaande en toekomstige macroregio’s, zeegebieden en transnationale 
programmagebieden verwacht de voorgestelde verordening expliciet dat de ontwikkeling en implementatie 
van macroregionale strategieën eveneens kan worden ondersteund door transnationale samenwerking. 

AANDACHT VOOR VEREENVOUDIGING, STROOMLIJNING EN BEPERKING  
VAN OVERBODIGE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN 
Gestroomlijnde regelingen zijn opgenomen voor implementatie, financieel beheer en financiële controle. 
Zo wordt het aantal instanties dat is betrokken bij programma-implementatie teruggebracht en zijn rollen en 
verantwoordelijkheden verder gedefinieerd. Daarnaast wordt een reeks indicatoren voorgesteld. 
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Sinds 2006 hebben lokale en regionale partners de mogelijkheid tot het oprichten van Europese 
Groeperingen voor Territoriale Samenwerking (EGTS), met een gemeenschappelijk wettelijk kader dat 

hen helpt bij het verkleinen van complexe verschillen in nationale en regionale regels en voorschriften. 
De Commissie stelt substantiële wijzigingen voor met betrekking tot de volgende aspecten van de huidige 
EGTS-verordening:
• eenvoudigere oprichting van EGTS;
• herziening van de reikwijdte van de activiteit;
• openstellen van EGTS voor niet-EU-regio’s;
•  duidelijkere operationele regels met betrekking tot de werving van personeel,  

uitgaven en de bescherming van crediteuren; en
• praktische samenwerking bij het aanbieden van lokale en overheidsdiensten.

GROTERE FLEXIBILITEIT BIJ HET LIDMAATSCHAP
Gedurende een bepaalde periode wilden EGTS niet-EU-leden bij hun activiteiten betrekken. In het kader van de 
verordening is dat nu onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Gaat het hierbij echter om leden uit slechts één 
lidstaat en een derde land, dan is een aanvullende wettelijke basis in het Verdrag met betrekking tot samenwerking 
met derde landen vereist.

REGELS VOOR OPRICHTING VAN EEN EGTS EN GOEDKEURING  
VAN DE DESBETREFFENDE NATIONALE OVERHEDEN
Er worden criteria vastgesteld voor goed- dan wel afkeuring van een EGTS door nationale overheden en er wordt 
een beperkte periode voor onderzoek en besluitvorming voorgesteld.

Europese Groepering voor 
Territoriale Samenwerking7
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OPBOUW VAN HET COHESIEBELEID

2007-2013 2014-2020

Doelstellingen Doelen Type regio Fondsen

Convergentie FRO
ESF 

Investering in groei 
en banen

Minder  
ontwikkelde 
regio’s

EFRO
ESF 

Convergentie 
uitfasering

Overgangsregio’s 

Regionaal  
concurrentievermogen 
en regionale 
werkgelegenheid
Infasering

Cohesiefonds Cohesiefonds

Regionaal  
concurrentievermogen 
en regionale 
werkgelegenheid

EFRO
ESF 

Meer  
ontwikkelde 
regio’s 

EFRO
ESF

Europese Territoriale 
Samenwerking

EFRO Europese Territoriale 
Samenwerking

EFRO

Tabellen en grafieken

BUDGET VOOR COHESIEBELEID NA 2013 (PRIJZEN 2011)

Cohesiefonds *
EUR 68,7 miljard

Meer ontwikkelde regio’s 
EUR 53,1 miljard

Samenwerking
EUR 11,7 miljard

Extra toewijzing voor ultraperifere  
en noordelijke regio’s

EUR 0,9 miljard

Connecting Europe Facility voor 
transport, energie en ICT

EUR 40 miljard

Minder ontwikkelde regio’s
EUR 162,6 miljard

Overgangsregio’s
EUR 39miljard

TOTAAL EUR 336 miljard

Connecting Europe Facility voor  
transport, energie en ICT 
 EUR 40 miljard

TOTAAL  EUR 376 miljard

* Cohesiefonds reserveert  
EUR 10 miljard voor de nieuwe 
Connecting Europe Facility
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SUBSIDIABILITEIT VOOR MINDER ONTWIKKELDE REGIO’S

2007-2013 2014-2020

NUTS 2-regio’s waar het BBP per hoofd lager is dan 
75 % van het EU-gemiddelde

Ongewijzigd

Overgangsondersteuning voor regio’s die subsidi-
abel zouden blijven volgens de convergentiedoel-
stelling indien de grens bij 75 % van het gemiddelde 
BBP van EU15 zou blijven in plaats van EU25

Aparte categorie voor overgangsregio’s

Cohesiefonds: lidstaten waar het BNI per hoofd 
lager is dan 90 % van het gemiddelde BNI van EU27

Ongewijzigd

Overgangsondersteuning voor lidstaten die in aan-
merking zouden komen voor het Cohesiefonds 
indien de grens bij 90 % van het gemiddelde BNI 
van EU15 zou blijven in plaats van EU27

Overgangsondersteuning voor lidstaten die in 2013 in 
aanmerking zouden komen voor financiering uit het 
Cohesiefonds, maar waar het BNI per hoofd hoger ligt 
dan 90 % van het gemiddelde BNI per hoofd van EU27

SUBSIDIABILITEIT VOOR OVERGANGSREGIO’S

2007-2013 2014-2020

Overgangsondersteuning voor NUTS 2-regio’s die 
subsidiabel zouden blijven volgens de convergen-
tiedoelstelling indien de grens bij 75 % van het 
gemiddelde BBP van EU15 zou blijven in plaats van 
EU25 (convergentie uitfasering)

NUTS 2-regio’s waar het BBP per hoofd tussen 75 % 
en 90 % van het gemiddelde BBP van EU27 ligt, met 
een gedifferentieerde behandeling voor regio’s die in 
de periode 2007-2013 subsidiabel zijn volgens de 
convergentiedoelstelling

Overgangsondersteuning voor NUTS 2-regio’s die 
in de periode 2000-2006 onder Doelstelling 1 zou-
den vallen, maar waar het BBP hoger lag dan 75 % 
van het gemiddelde BBP in EU15 (RCE infasering)

SUBSIDIABILITEIT VOOR MEER ONTWIKKELDE REGIO’S

2007-2013 2014-2020

Alle NUTS 2-regio’s die buiten de convergentie-
doelstelling vallen en niet in aanmerking komen 
voor overgangsondersteuning met uitfasering

NUTS 2-regio’s waar het BBP per hoofd hoger ligt 
dan 90 % van het gemiddelde BBP van EU27, met 
een gedifferentieerde behandeling voor regio’s die in 
de periode 2007-2013 subsidiabel zijn volgens de 
convergentiedoelstellingOvergangsondersteuning voor NUTS 2-regio’s die 

in de periode 2000-2006 onder Doelstelling 1 zou-
den vallen, maar waar het BBP hoger lag dan 75 % 
van het gemiddelde BBP in EU15 (RCE infasering)
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Subsidiabiliteitsmodel 2014-2020
BBP/hoofd (PPS), index EU27=100

<75 (minder ontwikkelde regio’s)

75 – 90 (overgangsregio’s)

>=90 (meer ontwikkelde regio’s)

Canarische Eilanden

Guyana

Azoren Madeira

Guadeloupe
Martinique

Réunion

© EuroGeographics Association for the administrative boundaries
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