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Deze studie houdt zich bezig met de uitvoering van het Europees Transparantie-
initiatief (ETI) op het terrein van het cohesiebeleid. Het ETI heeft in het 
algemeen ten doel de communicatie over EU-initiatieven te verbeteren en in het 
bijzonder de transparantie bij de uitgaven van de EU te vergroten. De 
belangrijkste kwesties die aan de orde komen hebben betrekking op het 
vermogen van de lidstaten te voldoen aan de ETI-eisen op het terrein van het 
cohesiebeleid en de voorwaarden waaronder het ETI met succes kan worden 
toegepast.   
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SAMENVATTING VAN DE TAKEN  
 
De Europese Commissie heeft het Europees Transparatie-initiatief (ETI) in november 2005 
in het leven geroepen als hoeksteen van haar governance-hervorming. Het ETI kent vier 
hoofdelementen: (i) publieke toegang tot documenten; (ii) ethische voorschriften en 
normen voor ambtsdragers; (iii) transparantie inzake de belangen van degenen die invloed 
proberen uit te oefenen op de besluitvorming van de EU en handhaving van 
minimumnormen van overleg, en (iv) grotere transparantie bij de besteding van EU-
middelen. 
 
Het ETI wil de kwaliteit van het overleg en de participatie in de EU-instellingen verbeteren. 
Een hoog niveau van transparantie wordt noodzakelijk geacht omdat burgers het recht 
hebben te weten hoe hun belastinggeld wordt besteed en hoe de bevoegdheden die in 
handen zijn gegeven van politieke organen, worden gebruikt. Het ETI is één van de 
middelen waardoor de Commissie probeert het vertrouwen van het publiek in de EU-
instellingen te vergroten. Transparantie is met grotere openheid en toegankelijkheid een 
stap op weg naar een verhoogde legitimiteit en een groter democratisch gehalte van 
Europa. In Verordening nr. 995/2006 van de Raad wordt aangegeven dat de Commissie 
voorlichting wil geven over de ontvangers van middelen die afkomstig zijn uit de begroting 
en informatie openbaar zal maken over begunstigden van andere beleidsvormen. 
 
Het ETI is een zinvol onderdeel van de grootschaliger algemene hervorming van het EU-
beleid. In het Witboek over Europees bestuur van 2001 wordt het Europees concept van 
governance gedefinieerd via de vijf uitgangspunten openheid, participatie, 
verantwoordelijkheidsbesef, doeltreffendheid en samenhang. Ze worden van belang geacht 
ter versterking van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. De Commissie heeft 
eveneens met het doel het bestuur in Europa te verbeteren een mededeling gepubliceerd 
over het overleg met belanghebbenden over de ontwikkeling van beleid. Een deel van die 
mededeling is gewijd aan minimumnormen voor overleg. 
 
Het kader voor het ETI werd door de Commissie op 3 mei 2006 gepresenteerd in het 
Groenboek over het Europees Transparantie-initiatief. Volgens het Groenboek stelt de 
Commissie de oprichting voor van een vrijwillig register voor lobbyisten, dat toegankelijk is 
op de website van de Europese Commissie. Wat overleg aangaat, heeft de Commissie zich 
ingezet voor minimumnormen, bestaande uit vijf categorieën: duidelijkheid over het 
verloop van de overlegprocedure, overleg met doelgroepen, publicatie, aan tijd gebonden 
participatie alsmede bronvermelding en feedback. 
 
Ten aanzien van de transparantie van de ontvangers, zijn voor de structuurfondsen en het 
cohesiefonds Verordening nr. 1083/2006 van de Raad en uitvoeringsverordening nr. 
1828/2006 het meest van belang. Artikel 69 van Verordening 1083/2006 van de Raad 
bepaalt het volgende " De lidstaten en de managementautoriteit voor het operationele 
programma dragen zorg voor de voorlichting en de publiciteit met betrekking tot de 
concrete acties en medegefinancierde programma's. Die voorlichting is gericht op de 
burgers van de Europese Unie en de begunstigden en heeft tot doel de rol van de 
Gemeenschap onder de aandacht te brengen en de bijstandsverlening uit de fondsen 
transparant te maken" 
 
Het informeren van het publiek over de ontvangers van EU-middelen is de hoeksteen van 
het ETI. Aangezien de structuurfondsen en het cohesiefonds worden uitgevoerd in het 
kader van gedeeld beheer, vindt de uitvoering plaats in partnerschap met de lidstaten. 
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Volgens de benadering van gedeeld beheer legt de Commissie de uitvoering van de 
specifieke programma's op nationaal niveau in handen van de lidstaten. Informatie over de 
ontvangers van EU-middelen die in partnerschap met de lidstaten worden toegekend, wordt 
beheerd op het niveau van de lidstaat; de wijze waarop deze wordt verstrekt, wordt aan de 
lidstaten overgelaten. Daardoor loopt het niveau van de informatieverstrekking per lidstaat 
sterk uiteen, en maakt de afwezigheid van een afgebakende communautaire taak het 
moeilijk een beeld te krijgen van het volledige en vergelijkbare scenario van de huidige 
situatie van ieder programma of project in iedere lidstaat. Een aantal lidstaten passen een 
restrictieve aanpak van openbaarheid toe, die vaak te maken heeft met nationale 
wetgeving of gegevensbescherming, tradities en culturele opvattingen en gevoeligheden. 
Een gemeenschappelijk element is echter de minimumeis van een jaarlijkse publicatie van 
een lijst van ontvangers, waarop de naam van de ontvanger, de naam van het project en 
het aan de ontvanger betaalde bedrag aan openbare middelen, worden vermeld. Dit zijn 
bindende voorschriften zoals die door de Commissie in overleg met alle lidstaten zijn 
vastgesteld. 
 
In de afdeling "Voorlichting en publiciteit" van de Verordening nr. 188/2006 van de Raad 
worden gedetailleerde aspecten vastgesteld van de eisen van openbaarheid. De 
beheersautoriteit (van het operationele programma) van de lidstaat moet een 
communicatieplan voorleggen van alle operationele programma's die door de 
structuurfondsen worden medegefinancierd. Het plan omvat een lijst van alle rechtstreekse 
begunstigden van het Europese cohesiebeleid. 
 
In uitvoeringsverordening nr. 1828/2006 wordt de oprichting verlangd van een 
communautair netwerk van communicatieagenten. Op grond daarvan werd het INFORM-
netwerk - Informatie en Communicatie Platform (toegankelijk op de website regionaal 
beleid - INFOREGIO) opgericht voor het EFRO en het INFO-netwerk met DG 
werkgelegenheid voor het ESF. 
 
Als onderdeel van de studie werd een analyse gemaakt van het functioneren van de beide 
websites. De belangrijkste bevindingen waren de volgende: 
 
• Voorlichting wordt door de lidstaten afzonderlijk voor het ESF en het EFRO/CF 

verstrekt en beide datapakketten zijn toegankelijk via de website DG Employment 
en DG Regio, waar twee interactieve dossiers voorzien in rechtstreekse links naar de 
lijst van ontvangers van de middelen, die beschikbaar is op de respectievelijke 
nationale of regionale websites in de lidstaten. Deze links + inhoud vallen uitsluitend 
onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten en zijn gebaseerd op informatie die 
verstrekt wordt door de respectievelijke beheersautoriteiten. De Commissiediensten 
zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en de volledigheid van de 
verstrekte informatie; 

• Op regionaal niveau was de mate waarin aan de ETI-verplichtingen werd voldaan, 
tevredenstellend. Van de 253 NUTS 2 Europese regio's, verstrekten respectievelijk 
72% en 78% tenminste de minimuminformatie die vereist is voor het ESF en het 
EFRO/CF. De gedetailleerdheid en de manier waarop de informatie op de website 
wordt gepresenteerd, loopt per regio sterk uiteen. Voorts zijn er verschillen bij het 
verstrekken van aanvullende informatie op de minimumeisen en het soort informatie 
dat verstrekt wordt; 

• Wat betreft de toegankelijkheid van gegevens en de manier waarop ze op de 
website worden gepresenteerd, kan worden vastgesteld dat ze gemakkelijk 
toegankelijk zijn en er slechts twee maal geklikt hoeft te worden om vanaf de online 
dossiers de lijst van ontvangers te bereiken. Enkele uitzonderingen daargelaten 
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wordt de informatie echter slechts verstrekt in de nationale talen en munteenheden, 
zodat gegevensvergelijking onmogelijk wordt en een totaalbeeld ontbreekt.     

 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat op EG-niveau de DG's die betrokken zijn bij ETI, DG 
Regio en DG werkgelegenheid, beslist een actieve rol spelen bij het verschaffen van 
transparantie. Wegens de afhankelijkheid van de lidstaten zijn de resultaten divers en 
afhankelijk van bestuurlijke traditie, niet alleen bij de nationale overheden maar ook bij de 
regio's. In dit verband mag niet worden vergeten dat wat betreft de planning van de 
programmering we ons nog in een vroeg stadium bevinden en dat nog weinig uitgaven zijn 
gedaan en weinig kredieten zijn toegezegd, zodat er nog ruimte voor verbetering is, 
voordat de Commissie in juni overgaat tot verificatie. Door het stimuleren van ETI, maakt 
het initiatief ook gebruik van het informatienetwerk van INIO en INFORM, maar wordt het 
belemmerd doordat het alleen beschikt over een indicatief format voor gegevenspublicatie. 
De oplossing zou kunnen liggen in omvangrijker overleg via de al bestaande kanalen (met 
name het controlecomité) om te komen tot een hogere mate van transparantie bij het 
overleg.  
 
In de context van gedeeld beheer is het van groot belang vast te stellen in welke mate ETI-
beginselen zijn toegepast in het concept en de uitvoering van de structuurfondsen en het 
cohesiefonds op het niveau van de lidstaten, wat de resultaten waren, welke hindernissen 
overwonnen moesten worden en welke lessen hieruit getrokken kunnen worden voor een 
verdere versterking van het initiatief. 
 
Speciaal voor deze studie werd een aantal gerichte onderzoeken gedaan in diverse regio's 
van de Europese Unie. Zoals in Finland (noord), Italië (zuid), Nederland (west) en Polen 
(oost). De ETI-beginselen, zoals die toegepast worden bij de uitvoering van de 
structuurfondsen voor deze landen worden in hun diverse dimensies bediscussieerd en in 
het groter verband geplaatst van goed bestuur en toepassing van overlegprocedures bij de 
ontwikkeling van programma's. Bij de interpretatie van de bevindingen wordt er niet van 
uitgegaan dat deze landenstudies zonder meer representatief zijn voor de EU als geheel, 
maar ze geven een waardevol inzicht in het functioneren van het ETI bij de 
tenuitvoerlegging. 
 
De belangrijkste bevindingen waren de volgende: 
 
• De bevoegdheid van de Commissie eindigt waar de bevoegdheid van de lidstaten 

begint: door middel van de regeling van de INFORM/INIO-netwerken hanteert de 
Commissie een stimulerende aanpak ten opzichte van ETI, maar dwingt de regeling 
niet af bij de beheersautoriteiten, terwijl de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de 
nauwkeurigheid van de gepubliceerde gegevens. 

• ETI is onafhankelijk van het "vertrouwenscontract" of andere vormen van financiële 
controle. 

• Er bestaan geen wettelijke belemmeringen voor het onderschrijven van de ETI 
(minimum)eisen. Slechts een klein deel van de beheersautoriteiten voldoet niet aan 
de ETI-minimumeisen en dit is eerder te wijten aan tekortschietende 
bestuurscapaciteit dan aan onwil om dergelijke gegevens te verstrekken. De 
verschillen in de gepresenteerde gegevens zijn terug te voeren op het ontbreken 
van een beschrijvend model; 

• De afzonderlijke lidstaten hebben eigen initiatieven ontwikkeld om ETI-beginselen 
om te zetten door het starten van netpresentaties en het digitaliseren van 
gegevensbanken, waarin digitale kaarten en presentaties van beste methodes zijn 
opgenomen; 
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• De diversiteit van de presentatie en van de voorwaarden voor de toegang tot de 
gegevens maken vergelijkingen op EU-niveau onmogelijk, 

• Hoewel het inschakelen van belanghebbenden bij de ontwikkeling van programma's 
alom gewaardeerd wordt, houdt dit niet automatisch in dat rekening wordt 
gehouden met de belangen van eventuele ontvangers. Naar een aantal programma-
elementen is minder vraag dan verwacht had mogen worden; 

• Eenvoudiger voorschriften, simpeler procedures en geringere risico's zullen 
waarschijnlijk meer belangstelling voor en participatie in de programma's van de 
structuurfondsen tot gevolg hebben van partijen die momenteel niet kunnen voldoen 
aan de administratieve en financiële voorwaarden en niet over gedetailleerde kennis 
beschikken van de Europese subsidieregelingen. 

 
Op het operationele vlak is het ETI gekoppeld aan de publicatie van de lijst van ontvangers. 
Volledige naleving van de ETI-minimumeisen kan worden bereikt door krachtiger 
regelgeving en/of sancties bij in gebreke blijven, betere coördinatie en bijstand voor de 
beheersautoriteiten die bij de naleving op administratieve problemen stuiten. 
 
De beheersautoriteiten hebben de neiging het ETI in verbinding te brengen met het 
communicatieplan dat een integraal onderdeel vormt van het operationele programma en 
aan de EG wordt voorgelegd voor commentaar en goedkeuring. Een dergelijke band wordt 
echter niet officieel gelegd in de Europese verordeningen waarin de kwestie van de 
reikwijdte van het ETI in operationele zaken, in het midden wordt gelaten. 
 
Het doel dat het ETI nastreeft door het opstellen van minimumeisen is bereikt als de 
Europese burgers gebruik maken van de verstrekte gegevens. Voordat het zover is moet de 
bruikbaarheid van de geleverde gegevens drastisch worden verbeterd. Dit vereist 
verbetering van zowel inhoud als presentatie en verder: 
 
• aanvullende essentiële informatie, naast het vereiste "minimum". Voorbeelden op 

andere terreinen worden al in andere lidstaten beproefd, zoals: 
 

-   omvangrijke contactdetails, vooral plaatsbepalingen (bijvoorbeeld via postcodes); 
-  projectsamenvattingen van goedgekeurde projecten, het activiteitsterrein dat 
eventueel wordt ingedeeld  volgens een gemeenschappelijke nomenclatuur, soorten 
steunverlening ( leningen, subsidies, risicokapitaal..); 
-   omschrijving van de projectpartners (rechtspersoonlijkheid, omvang ....); 
-   volgorde van indiening en aantal toepassingen, enz.; 

 
• de verschillende databanken van de lidstaten onbeperkt toegankelijk en compatibel 

maken zodat een pan-Europees inzicht kan worden verkregen in de gepresenteerde 
data, met behoud van hun plaatselijke relevantie. In dit verband zijn met name van 
belang: 

 
-  de talen - dubbele versies, locale talen - het Engels dient in alle stadia gebruikt te 
worden; 
-  technische regelingen die nodig zijn om de compatibiliteit van software te 
garanderen, stelselmatige digitalisering van databanken, digitale kaarten met 
projectlocaties en thema's. 

 
Bovendien zou het ETI de optimale voorwaarden kunnen scheppen voor volledige 
transparantie bij de presentatie van gegevens. Eén van de mogelijkheden is de 
ontwikkeling van richtsnoeren voor ontwerp en inhoud van het web, presentatie van beste 
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methodes, projectsamenvattingen, digitale kaarten en andere presentatievormen die de 
transparantie van de structuurfondsen verhogen en de bereikte resultaten onder de 
aandacht brengen. Om te garanderen dat een Europa omspannend inzicht kan worden 
verkregen in de gepresenteerde gegevens, is het aanbevelenswaardig twee versies (één in 
de lokale taal en één in het Engels) te produceren, alsmede technische regelingen in te 
voeren die de compatibiliteit van de diverse databanken van de lidstaten garanderen.  
 
In operationeel opzicht reikt het ETI op het niveau van het programmabeheer niet verder 
dan de publicatie van de lijst van ontvangers. Derhalve wordt het eerder beschouwd als 
een administratieve uitvoering van de verordeningen waarmee de subsidiabiliteit voor EU-
middelen wordt vastgesteld dan als een leidraad. Transparantie en goed beheer zouden als 
concept nauwer met elkaar verbonden kunnen worden en kunnen dienen als een algemene 
leidraad bij het programmaontwerp. 
 
Ter bevordering van de beginselen van goed bestuur bij de uitvoering van het cohesiebeleid 
kan één van de opties het gebruik van een "goed-beheerscan" zijn bij de invulling van de 
programma's. Het doel zou zijn de uitvoeringsvoorschriften en de verordeningen voor ieder 
programma dusdanig vorm te geven dat procedures transparant zijn, een betere toegang 
te bieden aan potentiële ontvangers van structurele middelen, het financiële risico bij 
participatie tot een minimum terug te brengen en de administratieve lasten voor de 
deelnemers te verminderen. Ook het communicatieplan kan als uitdrukking van de ETI-
beginselen operationele context verschaffen. 
 
Uit reacties van diverse respondenten blijkt dat er behoefte bestaat aan vereenvoudiging 
van de voorschriften en verordeningen en vermindering van het financiële risico voor 
participerende ontvangers, met dien verstande dat controle en toezicht over de besteding 
van de middelen in stand worden gehouden. Door een proces van onderaf zal er meer 
inzicht ontstaan in de problematiek van participanten in de programma's, zoals overleg met 
de belanghebbenden die een bijdrage leveren aan de programma's van het structuurfonds 
en gebruikersenquêtes voor bemiddelende en faciliterende organen en (potentiële) 
ontvangers. Aan een dergelijk  overlegproces kan hoge prioriteit worden toegekend omdat 
het belangwekkende feedback kan opleveren over wat er moet gebeuren met de 
aanbevelingen. 
 
Parallel hieraan kan een intensievere overlegactiviteit die gebruik maakt van de van 
oudsher bestaande kanalen (met name het beheerscomité) bijdragen aan een grotere mate 
van transparantie bij het overleg.  
 
Hieronder een aantal kernpunten ter vergroting van de transparantie in het cohesiebeleid: 
 
• Meer openheid en feedback over het resultaat van de toepassingen van 

projectevaluaties en over contractonderhandelingen, redenen voor afwijzing en het 
bieden van de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan; 

• Vereenvoudiging van administratieve en financiële procedures; 
• Vermindering van het financiële risico voor ontvangers. 
 
Aldus kan een vergroting van de transparantie het doel van goed bestuur bij projectbeheer 
naderbij brengen. Eenvoudiger voorschriften, simpeler procedures en geringere risico's 
zullen waarschijnlijk meer participatie in de programma's van de structuurfondsen tot 
gevolg hebben van partijen die momenteel niet kunnen voldoen aan de administratieve en 
financiële voorwaarden en niet over gedetailleerde kennis beschikken van de Europese 
aanbestedingsprocedures. 
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