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In dit werkdocument worden het doel en de reikwijdte van het verslag beknopt beschreven. 
De rapporteur schetst de algemene situatie, de redenen voor de absorptieproblemen en geeft 
een aantal mogelijke oplossingen die in het verslag moeten worden onderzocht.

1. Achtergrond

Sinds eind jaren negentig wordt de absorptie van de structuurfondsen en het Cohesiefonds 
gezien als een belangrijk probleem bij de tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid van de 
Unie. Veel lidstaten hadden moeite met de absorptie van de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds uit de EU-begroting, met name tijdens de eerste jaren na toetreding. In dit INI-
verslag moet worden gekeken naar de problemen, de oorzaken van deze problemen en goede 
praktijken tijdens de huidige programmeringsperiode (2007-2013) en moet lering worden 
getrokken voor het toekomstige cohesiebeleid van de EU.

2. Definitie, context van absorptie

De rapporteur verstaat onder het absorptievermogen de mate waarin een lidstaat de financiële 
middelen die zijn toegewezen uit de structuurfondsen en het Cohesiefonds op effectieve en 
doelmatige wijze kan besteden. Dit absorptievermogen is nodig om een maximale bijdrage te 
leveren aan de economische en sociale cohesie met middelen uit de EU-fondsen. Het 
absorptievermogen aan de vraagzijde wil zeggen: het feitelijke vermogen van 
projectaanvragers om acceptabele projecten op te zetten. Aan de aanbodzijde wordt het 
absorptievermogen bepaald door drie belangrijke factoren:

 Macro-economisch absorptievermogen, gedefinieerd en gemeten in termen van het 
bbp;

 Financieel absorptievermogen, gedefinieerd als de mogelijkheid om door de EU 
gesteunde programma’s en projecten te cofinancieren, deze nationale bijdragen in 
meerjarenbegrotingen vast te leggen en te waarborgen, en bijdragen te vragen van de 
partners die bij de verschillende programma’s en projecten zijn betrokken;

 Administratief vermogen, gedefinieerd als de mate waarin nationale en lokale 
overheden in staat en gekwalificeerd zijn om programma’s en (tijdig) passende 
projecten op te zetten, daartoe te besluiten, de betrokken partijen te coördineren, te 
voldoen aan administratieve en rapportagevereisten, de tenuitvoerlegging van 
programma’s en projecten te financieren en monitoren en onregelmatigheden te 
vermijden.

Het absorptievermogen is geen parameter, maar een variabele. Het loopt in de verschillende 
lidstaten sterk uiteen; daarom moet gezocht worden naar individuele oplossingen.

De lidstaten moeten zich samen met lokale en regionale overheden in elke fase van het proces 
inspannen om op dit vlak zo veel mogelijk financiële steun te absorberen.

3. Absorptiegraad in de huidige programmeringsperiode

De volgende afbeeldingen geven de absorptiegraad van de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds in de huidige periode weer, alsmede de geaccumuleerde bedragen afgezet tegen 
de voorafgaande periode. 
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Betalingen in de periode 2007-2013 tot 25/01/2011
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Tussentijdse betalingen, maandelijks uitgekeerd sinds 2009

Alle geaccumuleerde betalingen per jaar
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4. Oorzaken van de absorptieproblemen

4.1. Aanvankelijke problemen aan het begin van de programmeringsperiode

Lidstaten hadden moeite de conformiteitsbeoordelingsprocedures betreffende het nieuwe 
beheers- en controlesysteem uit te voeren, zoals vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 
1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds. Dit 
leidde tot betalingsachterstanden, aangezien de goedkeuring van het systeem door de 
Commissie een voorwaarde was voor de eerste tussentijdse betalingen. Bovendien wordt de 
gelijktijdige tenuitvoerlegging van twee programmeringsperioden (2000-2006 en 2007-2013) 
als een grote last gezien die aan het begin van de huidige periode voor vertraging heeft 
gezorgd. 

4.2. Financiële problemen

De wereldwijde economische recessie heeft in veel lidstaten voor problemen bij het gebruik 
van de middelen gezorgd. Daaruit resulteerden problemen bij het leveren van resultaten, 
wijzigingen in de verwachte vraag en een toenemende beperking van de nationale of lokale 
overheidsfinanciering. Het werd nog moeilijker om aan voldoende middelen voor de 
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cofinanciering van projecten te komen.

4.3. Wettelijke voorschriften

Het regelgevingskader 2007-2013 heeft meer duidelijkheid gebracht ten opzichte van de 
voorgaande versie, maar er zijn meer inspanningen nodig. De problemen die lidstaten hebben 
met de regulatorische vereisten zijn onder andere veroorzaakt door onverenigbaarheid, 
aangezien de EG-vereisten in sommige gevallen niet verenigbaar waren met de bestaande 
nationale bepalingen, die moesten worden herzien. 

Verder ontstonden er problemen door vertragingen bij de ontwikkeling en tenuitvoerlegging 
van regelgeving op EU- en nationaal niveau of relevante richtsnoeren en hiaten in de 
regelgeving of onduidelijke voorschriften. Een aantal regulatorische vereisten moet verder 
worden aangepast om rekening te houden met de ervaringen bij de tenuitvoerlegging. Ook de 
definitie van subsidiabiliteitsvoorschriften leverde problemen op. Bij een aantal operationele 
programma’s voor territoriale samenwerking zijn problemen opgetreden met de nationale 
subsidiabiliteitsvoorschriften, aangezien er verschillende nationale voorschriften gelden 
naargelang het aantal betrokken lidstaten. 

De vertaling van de richtsnoeren liep grote vertraging op, evenals het verkrijgen van een 
toelichting van de Commissie op onder andere de milieueffectbeoordelingen en 
subsidiabiliteit van kosten. Ook de veelvuldige wijzigingen van nationale voorschriften en 
inconsistentie in EG-richtsnoeren leidden tot problemen, omdat EU-instellingen hun 
interpretatie van de voorschriften gedurende het financiële vooruitzichten wijzigden.

4.4. Organisatievereisten

De problemen die lidstaten hadden met de organisatievereisten kwamen voort uit de noodzaak 
nieuwe instanties in het leven te roepen, onvoldoende scheiding van de autoriteiten, 
problemen met de hiërarchie tussen de instellingen en met de verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden. In sommige gevallen zijn te veel organisaties gecreëerd en is er 
overlap tussen functies.

4.5. Personele middelen

De algemene verordening bevat geen specifieke voorschriften ten aanzien van de kwaliteit en 
kwantiteit van het personeel dat nodig is om aan de beheers- en controlevereisten te voldoen. 
Gezien de uitbreiding van de controlevereisten zijn het beperkte aantal personeelsleden en 
onvoldoende kwalificaties op nationaal en regionaal niveau een punt van grote zorg. Het 
bleek moeilijk personeel te binden. Door de crisis gelden er beperkingen voor het 
ambtenarenbestand, waardoor er meer controles werden uitbesteed. Personeelswisselingen bij 
de Commissie leiden mogelijk tot een andere interpretatie van bepaalde voorschriften 
gedurende de tenuitvoerlegging van operationele programma’s. 

4.6. Informatietechnologiesystemen
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De problemen bij de inrichting van informatietechnologiesystemen, onvoldoende duidelijke 
of verlate richtsnoeren van de Commissie over communicatie- en informatiesystemen en de 
kwaliteit en tijdigheid van nationale richtsnoeren over communicatie- en informatiesystemen 
veroorzaakten aanzienlijke vertraging.

4.7. Controlevereisten

Aangescherpte controlevereisten hebben meer duidelijkheid geschapen; er is echter 
onvoldoende evenwicht tussen controle en inhoud. De wettelijke voorschriften 2007-2013 zijn 
gericht op controlekwesties en leiden dus af van de inhoud. Begunstigden worden afgeschrikt 
door controlevereisten, en leidinggevenden besteden meer tijd aan het beoordelen of is 
voldaan aan de controlevereisten dan aan het behalen van OP-doelstellingen. Daarnaast gaan 
nationale controlevereisten vaak verder dan EU-regelgeving.

5. Beste praktijken, voorstellen ter verbetering van het absorptievermogen

De voorschriften ten aanzien van de structuurfondsen en het Cohesiefonds zijn ingewikkeld, 
wat naleving moeilijk maakt en fouten in de hand werkt. Lidstaten zijn daarom buitensporig 
veel tijd kwijt aan het oplossen en binnen de perken houden van deze fouten. Als we het 
aantal fouten willen verminderen en de efficiency willen verhogen, moeten we het proces 
vereenvoudigen. Hierbij moet de nadruk liggen op betalingen die resultaten opleveren, en niet 
op het controleren van de input. Ook moet worden onderzocht of flexibiliteit kan worden 
gecreëerd afhankelijk van de ernst van de vastgestelde onregelmatigheid door meer aandacht 
te schenken aan fraude dan aan formele onregelmatigheden en door een gedifferentieerdere 
aanpak van onregelmatigheden. Hiervoor moet wellicht ook worden gekeken naar de 
foutenmarge bij projectuitgaven. Het steunvolume en de controlevereisten moeten meer in 
verhouding komen te staan. Auditactiviteiten moeten beter worden gecoördineerd.

Enerzijds moet een betere balans worden gevonden tussen de voorschriften en procedures die 
moeten zorgen voor de rechtmatigheid en regelmatigheid van EU-uitgaven, en anderzijds 
moet het cohesiebeleid meer gericht zijn op performance en kostenefficiëntie. De Commissie 
moet voorstellen doen om de aandacht meer te richten op het behalen van doelstellingen 
zonder afbreuk te doen aan de basisregel van gezond financieel beheer.

De tijdige vaststelling van de EU-begroting en van duidelijke en definitieve voorschriften en 
richtsnoeren voor de lidstaten is buitengewoon belangrijk.

Systemen voor programmering en tenuitvoerlegging kunnen aanmerkelijk beter op elkaar 
worden afgestemd. Als regels en procedures worden geharmoniseerd, kan de uitvoering 
worden vereenvoudigd, hetgeen de belangstelling van potentiële begunstigden voor mede 
door de EU gefinancierde programma's mogelijk vergroot. Er moet worden overwogen of de 
flexibiliteit kan worden verhoogd om maatregelen van het ESF-type in EFRO-programma’s 
en vice versa te ondersteunen.

Andere mogelijkheden om de efficiency en absorptie te verhogen zijn:
 Netwerken tussen uitvoeringsstructuren van lidstaten;
 Prikkels om personeel in de lidstaten aan te trekken en vast te houden;
 Onderzoeken of geharmoniseerde ICT-systemen kunnen worden ingevoerd, waarbij 
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rekening wordt gehouden met de verschillende beheers- en controlesystemen in de 
lidstaten;

 Aanpakken van strengere controlevereisten via steun aan begunstigden;
 Het cohesiebeleid moet worden gedecentraliseerd via lokale ontwikkeling;
 Verhogen van de betrokkenheid van regio’s gedurende de verschillende fasen van het 

hele proces;
 Oprichting van een internationaal samenwerkingsprogramma "INTERREG 

ENLARGEMENT" om de samenwerking tussen regio’s met hoge en regio’s met lage 
absorptie te verbeteren; 

 Uitbreiding van "publiek-private samenwerkingsprojecten"
 Continue toepassing van sancties in nalatigheidsbeheer van middelen.

6. Werkmethode en procedure

Dit werkdocument moet een vruchtbaar debat op gang brengen met de leden van de 
Commissie regionale ontwikkeling. Het bevat slechts een eerste standpunt van de rapporteur, 
dat in het ontwerpverslag nader zal worden uitgewerkt. 

De rapporteur wil nauw samenwerken met de schaduwrapporteurs en met de rapporteur voor 
advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken die overeenkomstig de artikel 50-
procedure met de betrokken commissies een advies zal opstellen. Verder kunnen alle leden 
van de Commissie regionale ontwikkeling tijdens de bespreking hun gezichtpunten te berde 
brengen en zodoende het verslag met hun constructieve ideeën verrijken.


