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Sinds 2007 kunnen lokale en regionale overheden uit ten minste twee lidstaten een Europese 
groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) oprichten. Deze groeperingen hebben een 
eigen rechtspersoonlijkheid en zijn erop gericht de grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking te vergemakkelijken en op deze wijze de samenhang in de 
Europese Unie te bevorderen.

Bij deze samenwerking kan het bijvoorbeeld gaan om het opzetten van grensoverschrijdende 
infrastructuur en diensten in de gezondheids- of vervoerssector, dan wel om de uitvoering van 
een door de EU medegefinancierd project of programma.

De afgelopen vijf jaar zijn er 26 van zulke groeperingen opgericht, waarbij meer dan 550 
overheden in 15 lidstaten betrokken zijn en die gevolgen hebben voor het leven van 28 
miljoen mensen. Er bevinden zich nog eens 20 EGTS'en in de planningfase.

Niettemin is de weerklank in Europa zeer uiteenlopend. Grote gebieden, zoals Scandinavië, 
zijn nog steeds "EGTS-vrij" en daar waar wel een EGTS is of wordt opgericht, hebben de 
betrokkenen met allerlei praktische problemen te kampen.

1. Doel van de herziening: vereenvoudiging en uitbreiding

Met de herziening van de verordening wordt een versterking van de EGTS als instrument 
beoogd. De territoriale samenwerking wordt bemoeilijkt door het feit dat de nationale rechts-, 
boekhoudings- en bestuursstructuren onderling verschillen. Tijdens het uitgebreide 
raadplegingsproces hebben de betrokkenen en belanghebbenden bovendien vaak geklaagd 
over belemmeringen en tegenwerking door nationale ministeries, wat de oprichting en een 
soepel functioneren van een EGTS in de weg staat. Bij de herziening van de verordening 
moeten dus de nodige verbeteringen worden aangebracht, nog bestaande juridische barrières 
worden weggenomen en duidelijkheid worden geschapen op punten die ertoe hebben geleid 
dat de lidstaten de verordening op uiteenlopende wijze en soms onjuist hebben toegepast. 
Want alleen als samenwerking eenvoudig mogelijk is en daarbij rechtszekerheid gewaarborgd 
is, wordt het voor de regio's aantrekkelijker om onderling intensiever samen te werken.

Institutionalisering van de samenwerking
EGTS'en kunnen potentieel het belangrijkste instrument voor territoriale samenwerking in 
Europa en langs de Europese grenzen worden, waardoor deze samenwerking als het ware 
wordt geïnstitutionaliseerd.

Maar met behoud van het vrijwillige karakter
De keuze voor een EGTS als samenwerkingsverband blijft echter ook in de toekomst 
facultatief, zodat geen enkele overheid ervan wordt weerhouden een andere vorm van 
territoriale samenwerking te kiezen.

Geen behoefte aan aanvullende financiële stimulansen
In tegenstelling tot de soms uitgesproken wens naar beschikbaarstelling van extra EU-
middelen is de rapporteur van mening dat de veelzijdige meerwaarde van een EGTS een 
toereikende primaire stimulans is om een dergelijke groepering op te richten. Mede om 
meeneemeffecten te voorkomen, moeten het oogmerk van een EGTS en de motivering om er 
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een op te richten, onafhankelijk zijn van een aparte financiering. Een EGTS is geen doel op 
zich, maar een instrument op bepaalde doelstellingen te verwezenlijken. Hoe nauwkeuriger en 
concreter deze doelstellingen geformuleerd zijn, des te beter meetbaar de resultaten van de 
samenwerking zijn.

2. Belangrijkste vernieuwingen in het Commissievoorstel

Veel van de verbeteringen waarop de betrokkenen hebben aangedrongen, heeft de Commissie 
in haar verordeningsvoorstel opgenomen. In dit werkdocument worden allereerst de centrale 
wijzigingen in het voorstel belicht en doet de rapporteur vervolgens suggesties die als basis 
kunnen dienen voor de verdere discussie.

2.1 Oprichting en goedkeuring van een EGTS vergemakkelijkt

De meest frequente klacht van bestaande EGTS'en betrof de lange en soms willekeurige 
goedkeuringsprocedures. De termijn van drie maanden voor de goedkeuring van de statuten 
en de overeenkomst werd door de lidstaten zelden in acht genomen. In de tekst van de 
Commissie wordt deze termijn verlengd tot zes maanden. Daarna wordt de overeenkomst 
geacht stilzwijgend te zijn goedgekeurd. Deze veronderstelde goedkeuring biedt de 
aanvrager de nodige rechtszekerheid.

Sommigen verlangen – en gaan daarmee verder dan de Commissie in haar ontwerp – dat elke 
lidstaat slechts één instantie aanwijst voor de goedkeuring (one-stop-shop). Momenteel zijn 
er in de 27 lidstaten 79 instanties die hiervoor bevoegd zijn. Zo moeten in sommige lidstaten 
wel vier nationale ministeries met een aanvraag instemmen, hetgeen ongewenste vertragingen 
en botsende standpunten tot gevolg kan hebben. Wel moet dan nog worden geregeld hoe een 
dergelijk one-stop-systeem kan worden ingevuld in landen waar de goedkeuring niet door de 
centrale overheid, maar op een lager niveau wordt gegeven. Om aan de hierboven genoemde 
wens tegemoet te komen, valt te denken aan goedkeuring door de binnen de federale opzet 
bevoegde bestuursinstantie, zolang deze als enige een dergelijke beslissing mag nemen.

Een andere wens, afkomstig van het Comité van de Regio's, luidt dat in de verordening de 
criteria voor afwijzing van een aanvraag duidelijk worden vermeld. Niet duidelijk is 
evenwel of een dergelijke definitieve opsomming wel mogelijk en doeltreffend is. Ook nu 
bestaat immers al de mogelijkheid om willekeurige beslissingen door de rechter te laten 
toetsen, maar dat heeft vertraging in het oprichtingsproces niet kunnen voorkomen.

2.2 Vereenvoudiging en verduidelijking van de functioneringsvoorschriften

Een duidelijker scheidslijn tussen de overeenkomst, waarin de constituerende onderdelen van 
een EGTS worden bepaald, en de statuten, die de uitvoering betreffen, moet eveneens 
bijdragen tot meer rechtszekerheid. Voortaan zou alleen nog de overeenkomst moeten worden 
goedgekeurd.
Positief is verder dat de toetreding van nieuwe leden tot een bestaande EGTS en de 
wijzigingsprocedure worden vereenvoudigd.

2.3. Uitbreiding van het onderwerp van een EGTS en de kring van deelnemers 
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Onderwerp
Het ligt in de bedoeling EGTS'en open te stellen voor alle aspecten van de territoriale 
samenwerking. Het voorstel maakt op dit punt duidelijk dat een of meer onderdelen van de 
territoriale samenwerking kunnen worden overgedragen aan een EGTS.
In de oude versie bleef het doel van een EGTS strikt beperkt tot de versterking van de 
economische en sociale samenhang. Nu wordt als doel vermeld de versterking van de 
economische, sociale en territoriale samenhang. Daardoor blijven de taken van de EGTS niet 
meer beperkt tot de facilitering en bevordering van territoriale samenwerking ter versterking 
van de economische en sociale samenhang, maar moeten gericht zijn op de uitvoering van het 
desbetreffende beleid. EGTS'en moeten voortaan ook bijdragen tot de uitvoering van de 
Europa 2020-strategie en macroregionale strategieën.

Leden
Steun verdient het voorstel van de Commissie om het toepassingsgebied uit te breiden met 
overheidsbedrijven in de zin van Richtlijn 2004/17/EG. Op deze wijze kunnen ook bedrijven 
op het gebied van de water- en energievoorziening alsmede vervoers- en postdiensten lid 
van een EGTS worden.

2.4 Meer duidelijkheid bij personeelsbeheer en aanwervingsprocedures

Een andere zeer vaak gehoorde klacht is dat de medewerkers van een EGTS momenteel 
dikwijls onder verschillende loon-, socialeverzekerings- en belastingstelsels (dubbele 
belastingheffing) vallen. De nieuwe tekst bepaalt nu dat de medewerkers kunnen worden 
behandeld volgens het recht van het land waar zij daadwerkelijk werkzaam zijn, en niet van 
het land waar de EGTS haar zetel heeft. Deze nieuwe regeling is belangrijk, maar ook 
voldoende. Sporadisch is door bestaande EGTS'en ook de wens uitgesproken dat voor de 
medewerkers een soortgelijk personeelsstatuut wordt ingevoerd als nu geldt voor de Europese 
agentschappen. Dit voorstel lijkt evenwel elke basis te ontberen, alleen al omdat 
agentschappen door de Commissie opgericht worden en niet door de lidstaten. In feite zou dus 
ook de Commissie de medewerkers van een EGTS moeten detacheren, wat echter haaks zou 
staan op de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid.

2.5 EGTS met deelneming van regio's buiten de EU

Zeer positief is het voorstel om nu ook regio's en instellingen uit derde landen de 
mogelijkheid te bieden om lid van een EGTS te worden, ongeacht of de andere leden uit één 
of verscheidene lidstaten afkomstig zijn. Bovendien vallen ook uiterst perifere regio's 
(gebieden overzee) onder de regeling. Ook hier moet nader worden bepaald of er objectieve 
criteria voor de goedkeuring of afwijzing moeten komen, wanneer er een aanvraag wordt 
ingediend voor de oprichting van een EGTS die bestaat uit leden uit slechts één lidstaat en 
slechts één derde land respectievelijk overzees gebied. Anders zou de oprichting van een 
dergelijke EGTS worden overgelaten aan de niet aan toetsing onderworpen discretionaire 
bevoegdheid van de individuele lidstaat.

2.6 Verzekering als oplossing voor de aansprakelijkheidsproblematiek

Uiteenlopende aansprakelijkheidsvoorschriften in de lidstaten (beperkte/onbeperkte 
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aansprakelijkheid van een EGTS) hebben rechtsonzekerheid in de hand gewerkt, met name bij 
contractuele partners en crediteuren. Nu kunnen de lidstaten van EGTS'en waarvan de leden 
beperkte aansprakelijkheid hebben, eisen dat zij een verzekering ter dekking van de risico's 
afsluiten. Daarmee wordt gegarandeerd dat de lidstaat niet aansprakelijk blijft voor zijn lid in 
de EGTS en deze aansprakelijkheid dus ook niet kan aanvoeren als reden om een aanvraag te 
weigeren.

2.7 Bekendmaking van de EGTS in het Publicatieblad

De bekendmaking van een EGTS in het Publicatieblad van de Europese Unie (C-reeks) moet 
met het oog op de transparantie en meer zichtbaarheid worden toegejuicht.

3. Verdere verbeteringen en perspectieven

Hoewel de voorgestelde herziening op veel punten juist en belangrijk is, blijven er nog enkele 
vragen open en is aan diverse wensen niet voldaan.

Naast de zuiver technische verbeteringen is het van elementair belang dat de EGTS veel 
sterker dan tot dusverre en op alle niveaus moet worden gezien en erkend als prioritair 
instrument voor de invulling van de territoriale samenwerking. Dit zou ook tot uiting 
moeten komen in een betere inbedding van de EGTS'en in de wetgevingsmaatregelen in 
verband met het cohesiebeleid vanaf 2014.

Om het beheer van verschillende grensoverschrijdende projecten door EGTS'en te 
vergemakkelijken, moeten de diverse verordeningen (EFRO, IPA; ENPI) beter op elkaar 
worden afgestemd.

Het is denkbaar en wenselijk dat voor EGTS'en een vaste plaats wordt ingeruimd in 
associatie- en partnerschapsovereenkomsten.

Op alle terreinen van de Europese en nationale wetgeving moet sterker dan tot nu toe rekening 
worden gehouden met het bestaan van EGTS'en.

De uitwisseling van kennis en ervaring moet worden verzorgd door het door het Comité van 
de Regio's opgezette EGTS-platform, dat ook ondersteuning en advies aan EGTS'en moet 
leveren.

Terecht is de zinvolle wens geuit dat EGTS'en gebruik kunnen maken van alle EU-
programma's en worden toegelaten als deelnemers aan initiatieven en aanbestedingen, die 
dienovereenkomstig moeten worden opgezet.

Tegen deze achtergrond is het geboden dat de EGTS'en een sterkere positie krijgen op de 
sectorspecifieke beleidsterreinen van de EU. Daartoe moet allereerst bij de diensten van de 
Commissie een sterker bewustzijn worden gekweekt (mainstreaming). Het mag niet zo zijn 
dat medewerkers van andere directoraten-generaal dan DG REGIO desgevraagd nog nooit iets 
van het EGTS-instrument hebben gehoord, zoals vertegenwoordigers van diverse EGTS'en 
hebben bevestigd.
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Voor juridisch omstreden kwesties, zoals het door een EGTS doen gelden van contractuele 
vorderingen in een andere lidstaat, moet nog een oplossing worden gevonden.

De Europese Commissie heeft evenwel over het geheel genomen een goed en gefundeerd 
voorstel ingediend om de rol van EGTS'en in de territoriale samenwerking nog doeltreffender 
en zichtbaarder te maken.

Op de lidstaten wordt een beroep gedaan om hun nationale uitvoeringsmaatregelen logisch en 
doeltreffend op elkaar af te stemmen. Er mag geen plaats meer zijn voor willekeurige en 
elkaar tegensprekende juridische interpretaties. De nationale bestuursorganen in de lidstaten 
moeten begrijpen dat een EGTS geen buitenlands beleid voert en ook geen monster is dat 
bevoegdheden en financiële middelen verslindt. Een EGTS is een op bepaalde taken gericht 
samenwerkingsverband sui generis, dat noch soevereine bevoegdheden uitoefent noch op 
nationale begrotingen drukt, maar juist de taken van ministeries verlicht dankzij bestuurlijke 
"outsourcing". Als dit inzicht in de lidstaten gemeengoed wordt, is er voor veel betrokkenen 
en toekomstige aanvragers al veel gewonnen.


