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In het Verdrag van Lissabon wordt erkend dat het financieel kader een hoeksteen vormt van de 
begrotingsstructuur van de Europese Unie en worden de praktijk van de vaststelling van een 
meerjarig financieel kader en de bepalingen over interinstitutionele samenwerking en 
begrotingsdiscipline eindelijk in het rechtstelsel van de Europese Unie opgenomen.

Het voorstel voor een verordening tot bepaling van het meerjarig financieel kader vormt een 
rechtskader tot vaststelling van de jaarlijkse maximumbedragen aan vastleggings- en 
betalingskredieten per uitgavencategorie voor de periode 2014-2020 en bevat tevens bepalingen 
ter vereenvoudiging van de jaarlijkse begrotingsprocedure. Dit voorstel, vergezeld van een 
ontwerp voor een nieuw Interinstitutioneel Akkoord, dient ertoe de mededeling van de 
Commissie "Een begroting voor Europa 2020", waarin oriëntaties voor de nieuwe 
begrotingsstructuur en –prioriteiten van de EU zijn vastgesteld, in wetgeving om te zetten. 

De bijlage bij het voorstel van het MFK bevat een overzicht van de vastleggingskredieten, die 
niet hoger mogen zijn dan 1,05% van het BNI van de EU, en van de betalingskredieten, die niet 
hoger mogen zijn dan 1% van het BNI van de EU. In de praktijk zijn de maxima bevroren op het 
niveau van de bedragen voor 2013 (prijzen van 2011). Flexibiliteitsinstrumenten als het 
Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, waarop bovenop de vastgestelde maxima 
een beroep kan worden gedaan, zorgen echter voor een zekere speelruimte. Ook de procedure 
waarbij garanties uit de begroting van de Unie worden gebruikt voor leningen die in het kader 
van het Europees financieel stabilisatiemechanisme zijn verstrekt, kan tot een overschrijding van 
de jaarlijkse maxima leiden. Daarnaast zijn in het voorstel van het MFK bepalingen vastgelegd 
voor aanpassingen van het financieel kader en van de middelen van het cohesiebeleid alsmede 
aanpassingen in verband met de uitvoering van de begroting, buitensporige overheidstekorten, 
een herziening van de Verdragen of uitbreiding van de Unie. 

Procedurele aspecten

In artikel 312 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is bepaald 
dat de Raad, volgens een nader omschreven wetgevingsprocedure, een verordening moet 
aannemen tot bepaling van het meerjarig financieel kader (MFK) van de Europese Unie.

Deze procedure houdt in dat de Raad een besluit neemt met eenparigheid van stemmen, na 
goedkeuring door het Europees Parlement, dat zich uitspreekt bij absolute meerderheid van zijn 
leden.

Volgens de goedkeuringsprocedure neergelegd geregeld in artikel 81 van het Reglement, neemt 
het Parlement een besluit op basis van een door de bevoegde commissie – in dit geval de 
Begrotingscommissie – aangenomen aanbeveling tot goedkeuring of verwerping van een 
dergelijk besluit. Het besluit zal bij één enkele stemming uitsproken worden en er kunnen geen 
amendementen worden ingediend. De commissie neemt een beslissing in de vorm van een 
aanbeveling aan de plenaire vergadering, bestaand uit een wetgevingsresolutie ter goedkeuring 
of verwerping van het besluit.

Namens het Europees Parlement worden de onderhandelingen gevoerd door de 
onderhandelingsgroep van het EP, op basis van een mandaat dat haar door de contactgroep1

                                               
1 De contactgroep wordt voorgezeten door de Voorzitter van het EP en bestaat uit de leden van het Bureau en de 
coördinatoren van de Begrotingscommissie. Het onderhandelingsteam bestaat uit de rapporteurs voor de voorstellen 
inzake het MFK en het Interinstitutioneel Akkoord, de heren Lamassoure, Böge en Kalfin, alsmede de rapporteurs 
voor het eigenmiddelenpakket, de heer Dehaene en mevrouw Jensen.
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wordt verleend.

Het huidige mandaat van het EP voor de onderhandelingen is gebaseerd op de resolutie van het 
Europees Parlement van 8 juni 2011 over investeren in de toekomst: een nieuw meerjarig 
financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa1. De 
Begrotingscommissie kan echter besluiten een interimverslag aan te nemen (artikel 81, lid 3 van 
het Reglement) om de aanbevelingen in het licht van de lopende onderhandelingen met de Raad 
bij te werken. Momenteel staat nog niet vast of de Begrotingscommissie zal besluiten een 
interimverslag op te stellen. 

Bij de Raad worden het MFK in het kader van de Raad Algemene Zaken besproken. Het Deense 
voorzitterschap heeft een aantal technische en politieke vergaderingen belegd om het 
onderhandelingskader met overeengekomen beginselen (zonder cijfers) uit te werken dat in juli 
2012 aan de Europese Raad zal worden voorgelegd. 

Input van de gespecialiseerde commissies

De gespecialiseerde commissies hebben tot taak verslagen over specifieke financiële 
instrumenten op te stellen en sectorale prioriteiten vast te stellen op de verschillende 
beleidsgebieden. De commissies wordt verzocht hun ontwerpverslagen tijdig (bij voorkeur vóór 
het zomerreces) in stemming te brengen. De goedkeuring van de verslagen in de plenaire 
vergadering zal echter worden uitgesteld totdat de onderhandelingen volledig zijn afgerond en 
overeenstemming over het gehele pakket is bereikt. Bovendien wordt algemeen aanbevolen dat 
de gespecialiseerde commissies voorlopig niet met de Raad in onderhandelingen over de 
financiële enveloppes treden, maar dat deze pas worden overeengekomen nadat een akkoord is 
bereikt over het meerjarig financieel kader. 

Niettemin is de rapporteur van mening dat de commissie EMPL dient te overwegen om met 
betrekking tot het programma voor sociale verandering en innovatie, waarvoor de Commissie 
een specifiek totaalbedrag heeft voorgesteld, een cijfermatig standpunt in te nemen, teneinde 
ervoor te zorgen dat de hiervoor toegewezen middelen overeenkomen met de opzet en de 
doelstellingen van de betrokken instrumenten. Natuurlijk kan het alleen om een indicatief 
standpunt gaan en kan met de Raad pas overeenstemming over het totaalbedrag worden bereikt 
als het meerjarig financieel kader is vastgesteld.

Voor coördinatie tussen het onderhandelingsteam en de gespecialiseerde commissies wordt 
gezorgd in het kader van de geregelde bijeenkomsten met de rapporteurs voor de voorstellen 
inzake het MFK 2014-2020. Binnen de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken wordt voor 
coördinatie tussen verschillende initiatieven en van de gemeenschappelijke benadering ten 
aanzien van het MFK gezorgd via de ad hoc-werkgroep voor het MFK en de structuurfondsen, 
die in februari 2012 door de coördinatoren is opgericht.

Invulling van de bedragen:

De Commissie stelt voor om onder de rubriek "Slimme, inclusieve groei" voor de 
periode 2014-2012 de volgende bedragen aan Werkgelegenheid en sociale zaken toe te 

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0266, gebaseerd op het verslag van de Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen en 
begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013 (Commissie SURE). Deze commissie werd onder 
meer in het leven geroepen om voor het MFK na 2013 de politieke prioriteiten van het Parlement op wetgevings- en 
begrotingsgebied te bepalen.



PE486.088v01-00 4/9 DT\897161NL.doc

NL

wijzen: 
Binnen de EU-begroting:
84 miljard EUR voor het Europees Sociaal Fonds

958,19 miljoen EUR voor het programma voor sociale verandering en innovatie van de 
Europese Unie 

Buiten de EU-begroting (uit ongebruikte begrotingslijnen):
3 miljard EUR voor het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (waarvan 
maximum 2,7 miljard te benutten ter ondersteuning van boeren) 

Andere programma's die van belang zijn voor de commissie EMPL binnen de EU-
begroting:
17,299 miljard EUR voor "Erasmus voor iedereen" (waarvan ten minste 17% wordt 
toegewezen aan beroepsonderwijs en –opleiding en volwassenenonderwijs) 
439 miljoen EUR voor het programma Rechten en burgerschap

Agentschappen van de EU:
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk
Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

Europese Stichting voor opleiding

Aanbevelingen uit het verslag van de Commissie SURE – het huidige 
onderhandelingsmandaat

Volgens de resolutie van 8 juni 2011 van het Europees Parlement over "investeren in de 
toekomst: een nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en 
integratiegericht Europa", benadrukt dat de Europa 2020-strategie als belangrijkste referentie op 
beleidsgebied moet fungeren voor het volgende MFK. De structuur van het MFK moet derhalve 
een weerspiegeling vormen van en politieke zichtbaarheid verlenen aan de Europa 2020-
doelstellingen van slimme, duurzame en inclusieve groei. Daarom werd aanbevolen alle interne 
beleidsmaatregelen onder de titel “Europa 2020” in één enkele rubriek samen te brengen. De 
Commissie heeft dit in haar voorstel inzake het MFK niet weerhouden.

Het EP heeft in zijn resolutie onderstreept dat de EU-begroting haar toegevoegde waarde kan 
bewijzen wanneer het erom gaat het hoofd te bieden aan de structurele uitdagingen waarmee de 
meeste lidstaten te maken hebben, zoals suboptimale productiviteit, hoge overheidsschulden, 
structurele werkloosheid, lage arbeidsmobiliteit, tekorten aan de juiste vaardigheden op de 
arbeidsmarkt en de toenemende druk op de socialezekerheidsstelsels. Ter bestrijding van de 
werkloosheid moet in de begroting van de EU de nadruk komen te liggen op goed werkende 
arbeidsmarkten, het verbeteren van de sociale omstandigheden met het oog op betere prestaties 
op werkgelegenheidsgebied, de bevordering van fatsoenlijk werk, het garanderen van de rechten 
van werknemers in heel Europa en gerichte maatregelen ter bestrijding van armoede.

Cohesie voor groei en werkgelegenheid

In zijn resolutie erkent het Parlement dat het cohesiebeleid, waarvan het Europees Sociaal Fonds 
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deel uitmaakt, vanwege zijn horizontale aard een voorname rol speelt voor de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie. Belangrijke aspecten zijn in dit verband 
onder meer: een geïntegreerde beleidsaanpak, betere coördinatie ter vermindering van onnodige 
overlappingen, de totstandbrenging van meer synergie tussen de verschillende fondsen, het 
concentreren van Europese en nationale middelen op een klein aantal prioriteiten en op projecten 
die van werkelijk Europees belang zijn. De invoering van een gemeenschappelijk strategisch 
kader waarin de gezamenlijke investeringsprioriteiten voor alle structuurfondsen worden 
vastgesteld, vormde een belangrijke stap in die richting. 

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) moet in alle fasen van programmering, tenuitvoerlegging en 
beheer onlosmakelijk deel blijven uitmaken van het cohesiebeleid. Gezien de fundamentele rol 
die het ESF speelt bij de verwezenlijking van de sociale doelstellingen en de doelstellingen op 
het gebied van werkgelegenheid, dient het Europees Sociaal Fonds als een prioriteit te worden 
beschouwd en dienovereenkomstig te worden gefinancierd. In de resolutie drong het EP aan op 
een strategischer toepassing van het ESF ter bevordering van gelijke behandeling, toegang tot de 
arbeidsmarkt en herintegratie, en bestrijding van werkloosheid, armoede, sociale uitsluiting en 
alle vormen van discriminatie. Tevens werd onderstreept dat overlapping tussen het Europees 
fonds voor aanpassing aan de globalisering en het ESF moet worden vermeden en de coördinatie 
tussen deze fondsen moet worden verbeterd.

Het Europees Parlement waarschuwde voor het stellen van aan het stabiliteits- en groeipact 
gekoppelde sancties in het kader van macro-economische voorwaarden voor de cohesiefondsen, 
aangezien dit ingaat tegen de doelstellingen van het cohesiebeleid, te weten het verminderen van 
regionale verschillen. 

Vaardigheden en inzetbaarheid

Het Europees Parlement wees erop dat, wanneer er op korte termijn niet adequaat in onderwijs 
en levenslang leren wordt geïnvesteerd, de crisis hierdoor versterkt en verlengd kan worden. De 
burgers zouden dan namelijk niet meer de vereiste vaardigheden verwerven voor banen in een 
nieuwe kenniseconomie. Daarom is het dringend noodzakelijk dat de EU overheidsinvesteringen 
op deze gebieden steunt en de band tussen onderwijs, O&O en werkgelegenheid versterkt. 
Onderwijs, mobiliteitsregelingen voor jongeren, beroepsopleidingen en programma's voor 
levenslang leren en het verminderen van de discrepantie tussen de vraag naar en het aanbod van 
vaardigheden op de arbeidsmarkt zijn beleidsaspecten die met EU-middelen dienen te worden 
gesteund.

Jeugdbeleid

In de resolutie werd een rubriek gewijd aan de jeugd, aangezien deze groep een belangrijke 
prioriteit voor de Unie vormt en als een horizontaal thema van het EU-beleid en de EU-
programma's moet worden beschouwd. Het vlaggenschipinitiatief Jeugd in beweging moet als 
hoeksteen van de Europa 2020-strategie adequaat worden gefinancierd in het nieuwe 
begrotingskader, en programma's met een jongerenaspect als Levenslang leren en Jeugd in actie 
moeten in het volgende MFK worden gehandhaafd als afzonderlijke programma's.

Instrumenten buiten het MFK

Het EP stelt in zijn resolutie dat het van wezenlijk belang is om de speciale instrumenten, zoals 
het Europees instrument voor aanpassing aan de globalisering (EFG), die ad hoc kunnen worden 
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ingezet, te handhaven. Het EFG is succesvol gebleken bij het bieden van Europese solidariteit en 
ondersteuning aan werknemers die overtollig zijn geraakt vanwege de globalisering en de 
wereldwijde financiële en economische crisis. De procedures voor de tenuitvoerlegging van het 
EFG moeten in de toekomst echter worden vereenvoudigd en verkort.

Maxima

Het Europees Parlement stelde zich op het standpunt dat het bevriezen van de maxima voor het 
volgende MFK op het niveau van 2013 geen realistische optie en stelde voor om de bedragen 
met 5% te verhogen. 

In dit verband moet de inkomstenzijde van de EU-begroting worden belicht. Het Parlement 
drong er bij de Commissie op aan een grondige hervorming van de EU- middelen voor te stellen 
om weer tot een werkelijk stelsel van eigen middelen te komen, dat inmiddels is vervangen door 
de zogenoemde "nationale bijdragen", waardoor een onevenredige nadruk wordt gelegd op de 
nettosaldi van de lidstaten, waardoor het beginsel van solidariteit binnen de EU in het gedrang 
komt, het Europees gemeenschappelijk belang verwatert en de Europese meerwaarde grotendeels 
ondermijnd wordt. Voorts stelde het Parlement zich op het standpunt dat ongebruikte marges en 
vrijgekomen kredieten van de begroting van het ene jaar moeten worden overgedragen naar de 
begroting van het volgende jaar en een algemene marge binnen het MFK moeten vormen, in 
plaats van deze middelen aan de lidstaten terug te geven.

De door de Commissie voorgestelde financiële instrumenten 

De rapporteur is van mening dat het volgende MFK een investeringsbegroting moet zijn die 
gericht is op de bevordering van groei en werkgelegenheid en ertoe dient 
bezuinigingsmaatregelen op te vangen en besparingen op de nationale begrotingen mogelijk te 
maken. De begroting moet de modernisering van onze economieën en investeringen in menselijk 
kapitaal bevorderen om bij te dragen tot de voorbereiding van de nieuwe generaties op nieuwe 
banen, teneinde het ontstaan van sociale en economische tegenstellingen te voorkomen. Het 
nieuwe MFK moet ertoe dienen het vertrouwen van de Europese burgers in de EU te herstellen 
en de EU in staat stellen aan de nieuwe verplichtingen te voldoen die haar met het Verdrag van 
Lissabon zijn opgedragen. 

De voornaamste elementen van de nieuwe financiële instrumenten die onder de bevoegdheid van 
de commissie EMPL vallen, moeten tegen de achtergrond van de resolutie van het EP worden 
beschouwd. Hoewel het de commissie EMPL vrijstaat eigen prioriteiten te definiëren en 
standpunten in te nemen ten aanzien van specifieke aspecten van de in de wetgevingsverslagen 
gedane voorstellen, acht de rapporteur het van belang om de voornaamste elementen van de 
voorstellen in herinnering te brengen en de punten op te sommen die een essentiële rol zouden 
kunnen spelen in de algemene onderhandelingen over het MFK.

Europees Sociaal Fonds

Aan de volgende elementen van het ESF-voorstel dient bijzondere aandacht te worden 
geschonken:

 vier thematische doelstellingen: 
bevordering van werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit; 
investering in onderwijs, vaardigheden en een leven lang leren; 
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bevordering van sociale insluiting en bestrijding van armoede; en 
vergroting van de institutionele capaciteit en bevordering van een efficiënte 
overheidsadministratie.

In het kader van elke thematische doelstelling kunnen ESF-middelen worden gebruikt ter 
ondersteuning van een aantal investeringsprioriteiten:

 toewijzing van ten minste 20% van de ESF-middelen ter financiering van de "bevordering 
van sociale insluiting en bestrijding van armoede"; 

 hogere cofinancieringpercentages voor bepaalde prioriteitenassen en specifieke regelingen
voor programmering en toezicht ter bevordering van sociale innovatie en transnationale 
samenwerking;

 sterkere gerichtheid van de financiering op prioriteiten: voor meer ontwikkelde regio's moet 
80% van de middelen worden geconcentreerd op maximaal vier investeringsprioriteiten, 
terwijl dit percentage wordt verlaagd tot 70% voor overgangsregio's en 60% voor minder 
ontwikkelde regio's. 

Wat betreft de gevolgen van de verordening inzake gemeenschappelijke bepalingen voor het 
beheer van het ESF dient aandacht te worden besteed aan de volgende punten:

 Het ESF wordt geïmplementeerd in drie nieuwe categorieën regio's:

 minder ontwikkelde regio's, waar het BBP minder dan 75% van het EU-gemiddelde 
bedraagt; aan deze regio's zal in het beleid net als vroeger de hoogste prioriteit worden 
toegekend;

 overgangsregio's, met een BBP tussen 75% en 90% van het gemiddelde van de EU-27; 
 meer ontwikkelde regio's, met een BBP per inwoner van meer dan 90% van het 

gemiddelde van de EU-27.

 De Commissie stelt voor om voor elk van de omschreven regio's minimumaandelen voor het 
ESF vast te stellen als percentage van de totale middelen van de structuurfondsen, namelijk 
25% voor de minder ontwikkelde regio's, 40% voor de overgangsregio's en 52% voor de 
meer ontwikkelde regio's, met een totaal minimumaandeel voor het ESF van 84 miljard EUR 
(25% van de totale voor het cohesiebeleid toegewezen begroting). Dit bedrag omvat de 
begroting van 2,5 miljard EUR voor een komend voorstel van de Commissie betreffende 
voedselhulp voor de meest behoeftigen.

 Een reserve van 5% wordt aangehouden ter aanvulling van de toewijzingen voor de best 
presterende programma's en de prioriteiten in het laatste programmeringsjaar;

 Macro-economische voorwaarden: de Commissie stelt voor om haar de bevoegdheid te 
verlenen een lidstaat om herziening van zijn strategie en zijn programma's te verzoeken 
indien hij met economische moeilijkheden kampt die afbreuk zouden kunnen doen aan de 
effectiviteit van de cohesie-investeringen. 

EU-programma voor sociale verandering en innovatie

Om redenen van vereenvoudiging heeft de Commissie voorgesteld om drie bestaande 
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instrumenten – het Progress-programma, EURES (European Employment Services) en de 
Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit – samen te voegen tot één instrument, het 
programma voor sociale verandering en innovatie, met een totale begroting van 
958.19 miljoen EUR, dat onder rechtstreeks beheer van de Commissie staat. Samen met het ESF 
en het EFG vormt dit programma de derde pijler van het EU-initiatief voor werkgelegenheid en 
sociale insluiting 2014-2020. 

In het kader van dit programma wordt steun verleend voor beleidscoördinatie, de uitwisseling 
van beste praktijken en de beproeving van innovatieve beleidsmaatregelen, om vervolgens de 
meest succesvolle maatregelen te steunen via het ESF. Het programma zal bestaan uit de 
volgende drie complementaire pijlers:

 de Progress-pijler, gericht op ondersteuning van de ontwikkeling, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de Unie en de EU-wetgeving 
inzake arbeidsvoorwaarden, door middel van analysen, wederzijdse leerprocessen en 
subsidies (60% van de totale begroting, waarvan ten minste 17% wordt toegewezen voor de 
bevordering van sociale experimenten);

 de EURES-pijler, gericht op de ondersteuning van de activiteiten van het EURES-netwerk 
(15% van de totale begroting);

 de pijler Microfinanciering en sociaal ondernemerschap, gericht op vergemakkelijking van 
de toegang tot financiering voor ondernemers, met name voor degenen die het verst van de 
arbeidsmarkt af staan, en sociale ondernemingen (20% van de totale begroting).

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering

De Commissie heeft het strategisch besluit genomen om het EFG in de periode 2014-2020 buiten 
de EU-begroting voort te zetten. Dit betekent dat voor toewijzingen uit het EFG middelen uit 
ongebruikte begrotingslijnen worden ingezet op basis van door de begrotingsautoriteit per geval 
genomen besluiten.

In het voorstel voor het Interinstitutioneel Akkoord is voor het fonds een bedrag van 
3 miljard EUR uitgetrokken in de vorm van een jaarlijkse voorziening van 429 miljoen (lijn 40 
02 43), wat iets lager is dan het beschikbare bedrag van 3,5 miljard EUR (jaarlijks 500 miljoen 
EUR) voor de periode 2007-2013. 

Het voorstel voor een nieuwe EFG-verordening voor de periode 2014-2020 is gebaseerd op de 
aanpak van de bestaande verordening en voorziet in een flexibel instrument voor het 
werkgelegenheidsbeleid waarmee kan worden gereageerd op massale ontslagen als gevolg van 
nadelige gevolgen van de globalisering en de onverwachte crises. Het EFG heeft als doel de 
lidstaten ondersteuning te bieden om gerichte acties te kunnen ondernemen (actieve 
arbeidsmarktmaatregelen) wanneer werknemers massaal ontslagen worden.

De belangrijkste wijziging die door de Commissie is voorgesteld, betreft de uitbreiding van het 
toepassingsgebied van het fonds tot de landbouwsector, zodat is voorzien in steun uit het EFG 
voor het geval een handelsovereenkomst nadelige gevolgen heeft voor die sector. Volgens de 
Commissie zou de landbouwsector een beroep kunnen doen op maximumbedrag van 
2,7 miljard EUR.
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Afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen in het Parlement over de toepassing van 
het EFG op landbouwers, zijn het EFG en de verdeling van de toegewezen middelen punten 
waaraan mogelijk aandacht moet worden besteed in de algemene onderhandelingen.

Zonder vooruit te lopen op de interne discussie in het Parlement wenst de rapporteur de leden te 
herinneren aan de momentele situatie in de Raad, die niet heeft ingestemd met de verlenging van 
de crisisafwijking van het EFG. Het voortbestaan van het EFG is niet zeker, aangezien een groep 
lidstaten het bestaansrecht en het nut van het fonds in twijfel trekt. 

Voedselhulp voor de meest behoeftigen

De rapporteur herinnert eraan dat de huidige regeling voor de verstrekking van voedsel aan de 
meest behoeftige burgers van de EU, die uit GLB-middelen wordt gefinancierd, in 2013 afloopt 
als gevolg van het desbetreffende arrest van het Europees Hof van Justitie. Mogelijk kan een 
dergelijke regeling worden opgenomen in het ESF. De Commissie heeft evenwel nog geen 
voorstel ingediend dat de voortzetting van het programma na 2013 verzekert. 


