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SAMENVATTING 
Met de voorliggende studie krijgt de Commissie regionale ontwikkeling van het Europees 
Parlement de beschikking over een uitgebreid en kritisch discussiestuk over het onderlinge 
verband tussen de structuurfondsen en de levering van diensten van algemeen belang en 
diensten van algemeen economisch belang (hierna: diensten van algemeen (economisch) 
belang). Meer specifiek biedt de studie een vergelijkende analyse van de begrippen, de 
tradities, de wettelijke kaders en het niveau van het aanbod van diensten van algemeen 
(economisch) belang in de 27 lidstaten. De discussie is gebaseerd op uitgebreid 
literatuuronderzoek (academische publicaties, regelgeving, beleidsdocumenten) en een 
kwalitatieve en kwantitatieve analyse van belangrijke indicatoren voor het aanbod, de 
levering en de financiering van diensten. 
 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen. 
 
Vraagstukken 

 Het begrip diensten van algemeen (economisch) belang omvat diverse 
diensten van openbaar belang en wordt op verschillende manieren gedefinieerd en 
afgebakend, afhankelijk van de nationale, culturele en wettelijke tradities. Ondanks 
de betekenisveranderingen die het begrip heeft ondergaan en de verschillen tussen 
de nationale tradities en praktijken die de uitleg ervan hebben beïnvloed, is dit 
begrip gebaseerd op een aantal gemeenschappelijke waarden en doelen en 
omvat het alle diensten die voortvloeien uit de logica van het collectieve belang. Dit 
collectieve belang vraagt om universele toegang voor iedereen (in sociaal, 
ruimtelijk en financieel opzicht), de garantie van doorlopende dienstverlening, 
een bepaalde standaardkwaliteit, een open houding tegenover de gebruiker, 
consumentenbescherming en betaalbaarheid. 

 Het begrip diensten van algemeen (economisch) belang heeft betrekking op een 
groot aantal verschillende sectoren en typen diensten, die kunnen worden 
gegroepeerd in openbare voorzieningen die via een netwerk worden aangeboden en 
diensten van overheidsbestuur, waaronder verplichte sociale bescherming, 
onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke diensten en sociaalculturele diensten. 
Het betreft diensten die doorgaans buiten het bereik van de markten liggen 
(zoals verplicht onderwijs, sociale bescherming), verplichtingen van de staat (zoals 
veiligheid en rechtspraak) en diensten van algemeen economisch belang (zoals 
energievoorziening en communicatiediensten). Opgemerkt moet worden dat 
diensten van algemeen (economisch) belang niet moeten worden begrepen als 
diensten die speciaal zijn gericht op achterstandgebieden of op leden van de 
bevolking die in een achterstandspositie verkeren, maar als diensten die zijn 
bedoeld voor alle burgers en ondernemingen en die bijdragen aan de uitoefening 
van grondrechten, het waarborgen van de toegang tot essentiële diensten en de 
bevordering van de sociale samenhang en de welvaart. Hun economische aard wordt 
normaliter geassocieerd met marktfalen, bijvoorbeeld door de collectieve aard van 
de dienst of het bestaan van schaal- of synergievoordelen, natuurlijke monopolies, 
externe effecten of asymmetrische informatie. Om deze reden leggen de 
overheidsautoriteiten sectorspecifieke verplichtingen op, die er ook voor zorgen dat 
diensten van algemeen (economisch) belang tegen een betaalbare prijs worden 
geleverd en een hoge kwaliteit hebben. 
Ten behoeve van een meer praktisch begrip van de activiteiten die door diensten 
van algemeen (economisch) belang worden bestreken is in het kader van de studie 
"Mapping Public Services" (“Openbare diensten in kaart gebracht”) van het CEEP 
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(Europees Centrum van gemeenschapsbedrijven) en op basis van Verordening (EG) 
nr. 438/2001 en Verordening (EG) nr. 1828/2006 een tentatieve lijst van zo’n 25 
activiteiten opgesteld, waarin bij elke activiteit wordt verwezen naar een verdrag, 
secundaire wetgeving of een mededeling of naar arresten van het Europees Hof van 
Justitie. In diverse lidstaten worden ook andere activiteiten wel beschouwd als 
behorend tot het publieke domein, met name op lokaal niveau. In landen met een 
sterke lokale autonomie kan het scala aan diensten zeer uitgebreid zijn. 

Veel diensten kunnen derhalve worden beschouwd als diensten van algemeen 
(economisch) belang, en deze diensten bestrijken uiteenlopende sectoren, zoals: 

 Openbare voorzieningen die via een netwerk worden aangeboden: 
Telecommunicatie en ICT, postdiensten, energie, vervoer, infrastructuur, 
openbare verlichting, watervoorziening en riolering, afvalverzameling en -
behandeling, straatvegen; 

 Diensten van overheidsbestuur: verplichte sociale bescherming; 
 Onderwijs: crèches; lager, middelbaar en hoger onderwijs, 

beroepsopleidingen; 
 Gezondheidszorg en maatschappelijke diensten: ziekenhuizen, 

ambulante gezondheidsdiensten en ambulancediensten, aanvullende sociale 
bescherming, zorg- en ondersteuningsdiensten voor kinderen (waaronder 
kinderdagverblijven), ouderenzorg, zorg en bescherming van personen met 
een handicap, respijtzorg, ondersteuningsdiensten voor langdurig werklozen; 

 Sport en recreatie: zwembaden, sportaccommodaties, kuurtherapieën; 
 Sociaalculturele diensten: theaters, sport- en muziekzalen; 

tentoonstellingsruimten en congrescentra, muziek- en toneelacademies, 
musea, monumenten en bibliotheken. 

 Andere diensten en faciliteiten van algemeen belang: sociale 
huisvesting, aangepaste woningen voor personen met een handicap, 
brandweerdiensten, financiële diensten, begraafplaatsen, crematoria en 
begrafenisdiensten. 
 

 De relevantie van diensten van algemeen (economisch) belang in het debat over het 
beleid van de Europese Unie (EU) vloeit voort uit de overweging dat ze een 
belangrijk aspect van het Europese maatschappelijke model vormen, Europese 
waarden bevorderen, de sociale en territoriale cohesie vergroten en de 
uitoefening van de fundamentele vrijheden waarborgen. Diensten van 
algemeen (economisch) belang bevorderen de samenhang doordat gelijke, 
betaalbare en universele diensten worden aangeboden aan alle burgers, ongeacht 
hun economische, sociale of geografische situatie. Dit aspect wordt formeel erkend 
door artikel 14 van het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU), dat de 
lidstaten en de EU de positieve verplichting oplegt om ervoor te zorgen, in 
overeenstemming met hun respectieve bevoegdheden, dat diensten van algemeen 
(economisch) belang functioneren op basis van beginselen en voorwaarden die hen 
in staat stellen hun taken te vervullen. Bovendien wordt in het protocol betreffende 
diensten van algemeen belang dat aan het Verdrag van Lissabon is gehecht de rol 
van diensten van algemeen belang voor de sociale en territoriale samenhang 
erkend. Concluderend kan worden gezegd dat diensten van algemeen (economisch) 
belang bevorderlijk zijn voor de sociale samenhang (door te garanderen dat alle 
burgers toegang hebben tot kwalitatief hoogwaardige en betaalbare essentiële 
diensten) en de territoriale samenhang (door in alle gebieden diensten van 
algemeen belang te leveren, ongeacht of deze in economische of geografische zin 
geïsoleerd zijn of op grote afstand liggen) en bijdragen aan het waarborgen van de 
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uitoefening van de fundamentele vrijheden, zonder welke burgers niet volledig aan 
de Europese samenleving kunnen deelnemen. 

 Gezien het belang van diensten van algemeen (economisch) belang voor de 
bevordering van sociale en territoriale samenhang heeft het EU-brede debat 
hierover in de afgelopen twintig jaar aan momentum gewonnen, waarbij dit debat 
een extra impuls heeft gekregen door het Groenboek en het Witboek over 
diensten van algemeen belang, die hoofdzakelijk betrekking hebben op 
netwerkindustrieën. In 2006 is een mededeling van de Commissie over sociale 
diensten van algemeen belang aangenomen. Het Verdrag van Lissabon heeft een 
Handvest van de grondrechten ingevoerd en heeft een bijlage over diensten van 
algemeen belang, waarmee het belang van diensten van algemeen (economisch) 
belang verder is toegenomen. Deze documenten en de vraagstukken die aan de 
orde zijn gesteld in de dienstenrichtlijn hebben de recente discussies over de 
definitie, de reikwijdte, het aanbod, de organisatie en de financiering van diensten 
van algemeen (economisch) belang in de EU verder gevoed.  
Er is enige vertraging opgetreden bij de invoering van de dienstenrichtlijn en de 
aanpassing door de lidstaten van hun nationale wetgeving en procedures: twintig 
lidstaten hebben inmiddels hun horizontale wetgeving aangenomen, in vijf lidstaten 
(Oostenrijk, Cyprus, Ierland, Luxemburg en Portugal) is de discussie nog aan de 
gang, terwijl Frankrijk en Duitsland ervoor hebben gekozen om de algemene 
beginselen in verschillende wetten op te nemen (het werk is bijna voltooid in 
Duitsland en loopt nog in Frankrijk). De aanpassing van de bestaande wetgeving is 
echter complexer, en slechts twaalf lidstaten hebben gemeld dat ze gereed zijn met 
het doorvoeren van die veranderingen.  
De gevolgen van de vele EU-regels die direct betrekking hebben op diensten van 
algemeen (economisch) belang, of indirect via de wijze waarop ze worden 
georganiseerd en gefinancierd, moeten nog worden beoordeeld. Het debat is 
derhalve nog niet afgerond en in 2010 moet verder worden gediscussieerd over 
diverse juridische en organisatorische vraagstukken, waarvan de horizontale of 
transversale kaderwetgeving voor diensten van algemeen belang en het belang van 
grensoverschrijdende voorzieningen en samenwerking centrale elementen zijn. 
 

Bewijs 
 

 De bekostiging en het aanbod van diensten van algemeen (economisch) belang 
vertonen sterke verschillen tussen de EU-lidstaten en regio’s en zijn belangrijke 
onderwerpen in het debat over de toekomst van de levering en financiering van 
diensten van openbaar belang. Het aanbod van diensten van algemeen 
(economisch) belang wordt zowel op nationaal als op regionaal niveau gekenmerkt 
door grote kwantitatieve en kwalitatieve verschillen. Wanneer we de situatie in de 
verschillende eerder geïdentificeerde sectoren van de diensten van algemeen 
(economisch) belang analyseren, is het duidelijk dat de grootste gaten in het 
aanbod van diensten van algemeen (economisch) belang en de kwaliteit van de 
dienstverlening worden aangetroffen in de EU-12 en in plattelands- en perifere 
regio’s. Kijken we naar een indicator die alle relevante diensten van algemeen 
(economisch) belang omvat, dan wordt deze bevinding bevestigd. Wat betreft het 
aanbod en de kwaliteit is het hoogste niveau van dienstverlening te vinden in de 
Scandinavische en Noord-Europese landen, en, regionaal gezien, in de 
hoofdstedelijke regio’s van de landen van de EU-15. 

 
 De telecommunicatiesector vormt, als belangrijke motor van de kenniseconomie, 

een essentiële dienst die ook kan helpen bij het terugdringen van de verschillen 
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tussen ontwikkelde en minder ontwikkelde regio’s in de EU. De grootste 
onevenwichtigheden hebben betrekking op de landen van de EU-12, waar 
bijvoorbeeld het percentage van de bevolking met toegang tot breedband 
onder het EU-gemiddelde van 13% ligt. In Polen, Slowakije en Bulgarije zijn minder 
dan vijf op de honderd inwoners aangesloten op een breedbandnetwerk. Op het 
gebied van maatschappelijke diensten en infrastructuur vertonen de landen 
van de EU-12 en die van de EU-15 verschillende patronen, bijvoorbeeld met 
betrekking tot het aantal ziekenhuisbedden (waarvan Duitsland, Oostenrijk, 
Tsjechië, Hongarije, Litouwen, Letland en Finland er in 2006 het meest hadden, 
terwijl het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Europese landen als Portugal, Spanje, Italië 
en Griekenland per inwoner over een relatief laag aantal gezondheidszorgfaciliteiten 
beschikten en grotere verschillen tussen de regio’s lieten zien) of met betrekking tot 
voorschoolse kinderopvang, waar grote verschillen tussen de lidstaten bestaan, 
maar niet tussen de oude en de nieuwe lidstaten. Kijken we echter naar 
onvervulde medische behoeften, dan worden de landen van de EU-12 
gekenmerkt door hogere zorgkosten, langere wachttijden en moeilijkheden om het 
dichtstbijzijnde zorgcentrum te bereiken. In de sectoren milieu en energie zien 
we bij watervoorziening verschillen tussen de lidstaten, waarbij in de EU-12 een 
lager percentage van de bevolking is aangesloten op het openbare waternetwerk (in 
Roemenië heeft slechts 50% van de burgers toegang tot het openbare 
waternetwerk). Wat betreft de behandeling van afval moet de capaciteit in 
Cyprus, Tsjechië, Letland en Litouwen, waar deze capaciteit in 2006 ver onder het 
EU-gemiddelde lag (per hoofd van de bevolking 0,68 ton afval behandeld), worden 
verbeterd. In de vervoerssector bestaan nog steeds grote verschillen, waarbij 
vooral de landen van de EU-12 er in negatieve zin uitspringen, met betrekking tot 
de lengte en de kwaliteit van het wegennet en het geëlektrificeerde 
spoorwegennet. De ontwikkeling van autosnelwegen in de Oost-Europese landen 
concentreert zich voornamelijk rond de hoofdsteden en andere grote stedelijke 
gebieden, terwijl de perifere regio’s worden gekenmerkt door een slechte 
toegankelijkheid over de weg. In alle landen van de EU-12 bestaat een 
spoorwegennetwerk, maar deze netwerken bestaan voornamelijk uit lijnen met 
enkel spoor en/of niet-geëlektrificeerde lijnen die de reistijden substantieel 
verhogen. 

 
 Gezien de verschillen in het aanbod van diensten van algemeen (economisch) 

belang op territoriaal en sectorspecifiek niveau ligt het voor de hand om een analyse 
te maken van de rol van de structuurfondsen bij het overbruggen van de kloof 
tussen goed voorziene landen en regio’s en gebieden die extra investeringen 
behoeven.  In de programmeringsperiode 2007-2013 zal door het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 170 miljard euro worden geïnvesteerd in 
basisinfrastructuur, waarvan 40% in de sectoren vervoer en milieu en de rest in 
telecommunicatie, energie en sociale infrastructuur. De landen van de EU-12 zijn de 
belangrijkste begunstigden van deze grootschalige investeringen.  
Uit kwalitatieve en kwantitatieve statistische analyses blijkt dat er een negatief 
verband bestaat tussen de indicatoren voor het aanbod van diensten van algemeen 
(economisch) belang en de uitgaven uit de structuurfondsen, wat impliceert dat de 
investeringen inderdaad gericht worden op de gebieden en sectoren die daar het 
meest behoefte aan hebben. De structuurfondsen helpen derhalve om de sociale en 
territoriale samenhang wat betreft diensten van algemeen (economisch) belang te 
verwezenlijken. Kijken we naar de totale uitgaven uit de structuurfondsen in de 
sectoren die diensten van algemeen (economisch) belang leveren, dan zien we dat 
de correlatie met de geaggregeerde indicator voor het aanbod van diensten van 
algemeen (economisch) belang negatief is (en gelijk aan -0,57), wat erop duidt dat 
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de EU-lidstaten de financiële middelen uit de structuurfondsen vaak besteden in 
gebieden of sectoren waar dat aanbod laag is. De structuurfondsen dragen derhalve 
bij aan een groter aanbod en een grotere kwaliteit van de diensten van algemeen 
(economisch) belang in sectoren met een achterstand, en dit lijkt in het bijzonder op 
te gaan voor de telecommunicatiesector (correlatiecoëfficiënt met de uitgaven uit 
de structuurfondsen in deze categorie: -0,59), sociale infrastructuur (-0,24) en 
vervoer (-0,23). In de sector milieu en energie is de correlatiecoëfficiënt positief, 
wat erop wijst dat hoge bestedingen in de sector milieu en energie direct kunnen 
worden gekoppeld aan energiebesparings- en milieubeschermingsmaatregelen en 
ook hoog kunnen zijn wanneer het aanbod goed is. 

 
Gelet op het voorgaande bestaat er een sterke relatie tussen het aanbod van 
diensten van algemeen (economisch) belang en de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het cohesiebeleid: 
 
 Vanwege het brede gebied waarop de structuurfondsen, het EFRO en het 

Cohesiefonds actief zijn, financieren vooral deze fondsen essentiële infrastructuur 
voor de levering van diensten van algemeen (economisch) belang. Het EFRO 
financiert de aanleg en modernisering van nieuwe wegen, bruggen, rioleringen, 
fabrieken, bedrijfsterreinen, wetenschapsparken en toerismefaciliteiten. Ook kan het 
EFRO investeringen in onderwijs en gezondheidszorg, onderzoek en ontwikkeling en 
milieumaatregelen ondersteunen. Het Cohesiefonds financiert tot 85% van de 
subsidiabele uitgaven van grote milieu- en vervoersinfrastructuurprojecten. De 
verwachte resultaten van deze interventies zijn dat een groter deel van de 
bevolking wordt bereikt en dat de kwaliteit en de efficiëntie worden 
vergroot. 

 Tegelijkertijd vermindert de levering van diensten van algemeen 
(economisch) belang de ongelijkheid tussen regio’s en versterkt het de 
economische, sociale en territoriale samenhang. De bijdrage van diensten van 
algemeen (economisch) belang aan de bevordering van de sociale en territoriale 
samenhang kan worden waargenomen op verschillende niveaus: 

 De territoriale samenhang wordt versterkt als er wordt gezorgd voor 
toegang tot kwalitatief hoogwaardige en efficiënte diensten van algemeen 
(economisch) belang in alle gebieden in de EU, met inbegrip van stedelijke, 
afgelegen, perifere en dunbevolkte gebieden. Diensten van algemeen 
(economisch) belang zijn structurerende elementen van bijvoorbeeld 
stadsplanning en plattelandsontwikkeling, en dat geldt in de eerste plaats 
voor een regelmatige en doorlopende dienstverlening in rurale, geïsoleerde, 
perifere en insulaire gebieden; 

 Sociale samenhang is verzekerd als mensen niet op grond van hun sociale 
omstandigheden worden gediscrimineerd bij de uitoefening van hun 
grondrechten en fundamentele vrijheden. Gelijke toegang tot diensten van 
algemeen (economisch) belang is een voorafgaande voorwaarde voor sociale 
cohesie. 

 
Aanbevelingen en conclusies 

 Diensten van algemeen (economisch) belang zijn een essentieel ingrediënt voor het 
verwezenlijken van de doelstelling van sociale en territoriale/regionale samenhang 
in de EU en kunnen bijdragen aan het vergroten van de economische 
aantrekkelijkheid van de EU en aan een EU-breed concurrentievermogen in de 
geglobaliseerde economie, terwijl ze tegelijkertijd de uitoefening van de 
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grondrechten en fundamentele vrijheden van de EU-burgers kunnen waarborgen. 
Het niveau van het aanbod (in de zin van de verspreiding, toegankelijkheid, kwaliteit 
en efficiëntie) van diensten van algemeen (economisch) belang verschilt sterk 
tussen landen en regio’s van de EU. Om een universele toegang voor alle burgers te 
waarborgen, ongeacht territoriale of persoonlijke kenmerken, zijn investeringen in 
infrastructuur voor verschillende diensten van algemeen (economisch) 
belang cruciaal. 

 
De structuurfondsen hebben een essentiële rol bij het voorzien van gebieden 
en sectoren met een achterstand van meer en betere diensten van algemeen 
(economisch) belang. Ook grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s 
moeten worden aangemoedigd, vooral op het gebied van de aanleg van 
transnationale vervoers-, communicatie- en energienetwerken. Op dit moment blijkt 
uit gegevens over de programmeringsperiode 2000-2006 dat van de EFRO-middelen 
die zijn toegewezen aan grensoverschrijdende samenwerkingsinitiatieven slechts 
30% naar diensten van algemeen (economisch) belang is gegaan. Daarbinnen 
overheersen de sectoren vervoer en telecommunicatie, die de grootste percentages 
ontvangen. De verklaring hiervoor kan liggen in de complexe structuur van 
grensoverschrijdende diensten vergeleken met die van standaardprogramma’s voor 
diensten van algemeen (economisch) belang. Grensoverschrijdende samenwerking 
kan een belangrijk kanaal zijn voor dienstverlening tussen regio’s en landen, 
waardoor de mobiliteit wordt gestimuleerd, de kosten van verkeersopstoppingen 
worden teruggedrongen, de kwaliteit van telecommunicatie- en energiediensten 
wordt vergroot en positieve spillovereffecten worden gegenereerd door een grotere 
interoperabiliteit tussen de betrokken regio’s. Gerichte investeringen uit de 
structuurfondsen in infrastructuur voor de levering van diensten moeten worden 
aangemoedigd, aangezien deze kunnen bijdragen aan het wegnemen van wettelijke, 
financiële, technische, economische en institutionele belemmeringen voor de 
tenuitvoerlegging van grensoverschrijdende samenwerkingsinitiatieven. 

 
 Het niveau van het aanbod van diensten van algemeen (economisch) belang en de 

dienstverlening moet echter niet het enige doel zijn. Hoewel universele toegang van 
het allerhoogste belang is, zijn ook betaalbaarheid en kwaliteit essentieel. Zodra 
de basisinfrastructuur voor een dienst is aangelegd, mogelijk gefinancierd uit de 
structuurfondsen, moet er een goed evenwicht worden gevonden tussen de 
financiële gezondheid van de dienstverlener en betaalbare tarieven voor de 
gebruikers. Daarvoor moeten specifieke regelingen als prijsdifferentiatie, fiscale 
instrumenten in de vorm van kruissubsidies en belastingen worden aangenomen. 
Ook de kwaliteit van de dienstverlening moet in aanmerking worden genomen, en 
dienstverleners moeten zich houden aan richtsnoeren en richtlijnen waarin normen 
en minimumkwaliteitseisen zijn neergelegd. Met betrekking tot dit laatste kunnen 
Europees en nationaal beleid een belangrijke rol spelen door voor een 
gemeenschappelijk, duidelijk omlijnd wettelijk en institutioneel kader voor de 
levering van diensten van algemeen (economisch) belang te zorgen. 

 
 Tot slot zullen de wijze van levering en de betrokken actoren vanuit juridisch en 

organisatorisch oogpunt baat hebben bij duidelijke wettelijke en institutionele 
initiatieven. Nieuwe manieren van dienstverlening, waarbij de staat niet meer de 
enige aanbieder van diensten van algemeen (economisch) belang is, vereisen 
nieuwe bestuurs- en regelgevingskaders, die gemeenschappelijk moeten zijn voor 
de EU als geheel, om de integratie van de dienstverlening te bevorderen. Gegeven 
de nieuwe methoden om de dienstverlening te organiseren, bijvoorbeeld door 
middel van concessies, leaseovereenkomsten en publiekprivate partnerschappen, 
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lijkt de voorwaarde van cofinanciering uit de structuurfondsen een belangrijke factor 
voor succes. 

 
Om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van elk land en elke 
regio in de EU moeten lokale autoriteiten veel aandacht besteden aan het 
vertalen van het gemeenschappelijke EU-kader in specifieke en regionale 
regelingen die helpen om dit doel te verwezenlijken. De rol van de regio’s en 
van lokale overheden is van het grootste belang voor de levering van basisdiensten 
van algemeen belang, en lokale omstandigheden en behoeften moeten centraal 
staan bij de ontwikkeling van doelmatig beleid. 
 
Volgens het subsidiariteitsbeginsel hebben de lidstaten de bevoegdheid om diensten 
van algemeen belang vast te stellen, te organiseren en te financieren, afhankelijk 
van hun eigen tradities en voorschriften, terwijl de EU de gemeenschappelijke 
beginselen met betrekking tot de toegankelijkheid, betaalbaarheid, veiligheid, 
kwaliteit en bescherming vaststelt. De lidstaten moeten projecten en 
kadervoorwaarden met een landelijk bereik ondersteunen en ook verantwoordelijk 
zijn voor de ontwikkeling van een strategische aanpak van de dienstverlening en het 
waarborgen van de betaalbaarheid daarvan. 
 
Anders dan het geval is bij zuiver commerciële diensten, zijn marktmechanismen 
alléén doorgaans onvoldoende om diensten van algemeen (economisch) belang te 
financieren en zijn aanvullende regelingen nodig. Dergelijke regelingen, die worden 
gekenmerkt door de coördinatie tussen verschillende autoriteiten en 
beleidsdoelstellingen en die intrinsiek zijn verbonden met de levering van diensten 
van algemeen (economisch) belang, moeten hoofdzakelijk worden vastgesteld op 
het niveau van de lidstaten of zelfs op regionaal/lokaal niveau. Dit resulteert uit de 
toepassing van het subsidiariteitsbeginsel. 
 
In dit verband moeten de verschillen tussen de diverse diensten van algemeen 
belang en de verschillende behoeften en voorkeuren van burgers, gebruikers en 
consumenten, die voortvloeien uit verschillende economische, sociale, geografische, 
culturele en fysieke situaties, in acht worden genomen. Er moet voldoende rekening 
worden gehouden met de diversiteit die kenmerkend is voor deze diensten, de 
situaties waarin zij worden verstrekt, de kenmerken van de dienstenverstrekkers en 
de noodzaak van een flexibele aanpak om de diensten aan de uiteenlopende 
behoeften te kunnen aanpassen: 

 
 De belangrijkste implicatie voor het beleid heeft betrekking op het feit dat, om in 

een omgeving van meerlagig bestuur voor een doelmatige subsidiariteit en 
coördinatie tussen partners te zorgen, enkelvoudig leiderschap (dat kan worden 
ingevuld door centrale, regionale of lokale overheden), dat in staat is om de 
verschillende belangen te kanaliseren en aan te passen aan het gemeenschappelijke 
doel, van essentieel belang is. Dit aspect is een belangrijke voorwaarde voor de 
levering van diensten van algemeen (economisch) belang, met name in het kader 
van grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s. Ongeacht de sector 
zorgen de specifieke territoriale kenmerken, de wijze van financiering, een duidelijk 
politiek leiderschap en krachtige sturing ervoor dat projecten zich op een 
samenhangende wijze kunnen ontwikkelen langs een strikt tijdschema. Anders kan 
er een nadelig effect optreden, waarbij het meerlagig bestuur de verwezenlijking 
van de projectdoelstellingen uiteindelijk in de weg kan staan door het 
besluitvormingsproces te verlammen. Wat in dit strategische domein werkelijk het 
verschil kan maken is dat de lokale autoriteit de rol speelt van ‘openbaar 
ondernemer’, die in staat is om een grondige analyse van de lokale behoeften te 
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maken, om een strategische visie te ontwikkelen om knelpunten aan te pakken en 
om relevante middelen te mobiliseren en als katalysator te gebruiken, en die het 
vermogen heeft om risico’s te beheren op een wijze die het vinden van creatieve 
oplossingen en aanpassing aan snel veranderende behoeften bevordert. 

 


