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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1126/2011 ingediend door J. W. Westerhof (Nederlandse 
nationaliteit), namens het Gezelschap van Gildehuizen, over loting bij de 
toewijzing van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt melding van een herziening door het Nederlandse Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid van de Subsidieregeling ESF 2007-2013 voor ESF Actie E. 
Daarin is nu vastgelegd dat de beschikbare middelen bij overschrijding van het beschikbare 
budget worden verdeeld op volgorde van een onderlinge rangschikking van aanvragen die 
wordt bepaald door middel van een loting. Volgens indiener wordt met loting geen recht 
gedaan aan het algemene uitgangspunt dat ESF-subsidie in redelijke verhouding dient te staan 
tot de beoogde resultaten. Indiener verzoekt het Europees Parlement ervoor te zorgen dat er 
niet geloot wordt en dat de ingediende voorstellen inhoudelijk worden getoetst.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012.

Indiener verwijst naar de voorschriften voor de tenuitvoerlegging van Actie E van het 
Nederlandse Operationele Programma van het ESF 2007-2013, die in 2011 herzien werden.

Opmerkingen van de Commissie

Actie E in het Nederlandse Operationele Programma van het ESF is een van de vijf Acties 
van het Operationele Programma voor Nederland. Actie E gaat over het thema sociale 
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innovatie. De financiering van het ESF van de sociale innovatie wil ondernemingen helpen bij 
de herstructurering van hun productie en in het bijzonder bij het aanpakken van de gevolgen 
ervan voor de werknemers. Het ESF steunt innovatieve maatregelen op de werkvloer.

In 2007 bedroeg het voor deze maatregel bedoelde budget 25,2 miljoen euro. Tijdens de 
tenuitvoerlegging van het Operationele Programma bleek de vraag veel groter te zijn. 
Wanneer een aanvraag aan alle vooraf bepaalde criteria voldeed, werd die door de 
beheersautoriteit voor het programma als ontvankelijk beschouwd. Om financiële redenen 
werd echter het beginsel "wie het eerst komt, het eerst maalt" gehanteerd. In een vroege fase 
werd de grote vraag en de toewijzing van het budget in het Comité van toezicht besproken.

In het Comité van toezicht van het operationele programma werd een eerste maatregel om 
deze discrepantie aan te pakken, namelijk loting, besproken. Alle relevante belanghebbenden 
waren niet tevreden met een dergelijke oplossing. Door het lage verbruik in de andere twee 
Acties van het Operationele Programma bleek een nieuwe toewijzing van middelen de beste 
oplossing.

Conclusies

Het budget voor Actie E werd verhoogd tot 77,2 miljoen euro. Dankzij deze nieuwe 
verhoogde toewijzing kregen alle in aanmerking komende en onder Actie E ingediende 
aanvragen financiële steun van het ESF. Deze overdracht van financiële middelen ligt in de 
lijn van de doelstellingen van het Nederlandse Operationele Programma en is een gepast 
antwoord op de uitdagingen van de huidige financiële en economische crisis.

De Europese Commissie beschouwt de bovenvermelde oplossing als bevredigend voor alle 
relevante belanghebbenden.


