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SAMENVATTING 
Het cohesiebeleid is het belangrijkste instrument voor de realisatie van de economische, 
sociale en territoriale cohesiedoelstellingen van de EU. Het is de op een na grootste post op 
de EU-begroting, bevat meerdere fondsen en sluit aan op het overkoepelende groei- en 
werkgelegenheidsbeleid van de EU. In de huidige tijd van begrotingsherzieningen en 
beleidswijzigingen binnen de EU heeft het debat over de hervorming van het cohesiebeleid 
na 2013 sterk aan betekenis gewonnen. Na de publicatie van het vijfde cohesieverslag in 
november 2010 en van de voorlopige financiële vooruitzichten in juni 2011, is de 
verwachting dat het voorlopige pakket ontwerpwetgeving voor het cohesiebeleid in oktober 
2011 door de Commissie wordt gepubliceerd als basis voor de onderhandelingen binnen de 
Raad en het Parlement. De hoofddoelstelling van deze studie was om in deze context de 
belangrijkste visies en hervormingsmogelijkheden te onderzoeken voor het cohesiebeleid 
na 2013, op basis van een analytische vergelijking en bestudering van recente 
onderzoeksverslagen en beleidsdocumenten. Na het inleidende hoofdstuk over de 
beleidscontext voor de hervormingen worden in hoofdstuk 2 de doelstellingen, de 
onderzoeksopzet en de onderzoeksmethode in detail beschreven. De onderzoeksopzet is 
gebaseerd op ‘beleidsanalyse’ en heeft tot doel om de voor- en nadelen van alternatieve 
beleidsopties te bepalen en om de ideeën en waarden te herleiden die aan de verschillende 
hervormingsvisies ten grondslag liggen. De onderzoeksmethode bestaat uit 
literatuuronderzoek en het maken van begrotingsmodellen.  
In hoofdstuk 3 wordt een conceptueel kader uitgewerkt voor de vergelijking van 
verschillende benaderingen van en visies op de aard en de toekomst van het cohesiebeleid. 
Aan het begin van het hoofdstuk wordt een herverdelingsvisie, waarin het beleid wordt 
afgedaan als een zuiver herverdelingsmechanisme voor budgetten, afgezet tegen een aan 
invloed winnende plaatsgebonden visie, waarin het beleid wordt gezien als een 
geïntegreerd en territoriaal gericht ontwikkelingsbeleid. Het debat over de hervorming van 
het cohesiebeleid wordt daarmee in de bredere context van Europa 2020 geplaatst en 
opgehangen aan de duale en vaak tegengestelde visies op gebiedsgerichte versus sectorale 
benaderingen enerzijds en gecentraliseerde bestuursvormen versus gedecentraliseerde 
bestuursvormen anderzijds. De formele en informele bijdragen van het Europees Parlement 
aan het debat over de begrotings- en beleidshervormingen na 2013 maken duidelijk dat het 
Parlement de plaatsgebonden, territoriaal geïntegreerde visie op het cohesiebeleid, die 
centraal staat in de overkoepelende EU-agenda voor Europa 2020, deelt. Daarnaast blijft 
het Europees Parlement warm voorstander van een krachtig, goed onderbouwd 
cohesiebeleid. Nu het Europees Parlement samen met de Raad van ministers volledig 
medewetgever is voor het wettelijk kader, mag niets het formuleren van een heldere en 
ambitieuze visie op het cohesiebeleid meer in de weg staan. 
In hoofdstuk 4 worden op basis van de meest recente statistische gegevens toekomstige 
geschiktheids- en toekenningsscenario’s geschetst binnen het EU-cohesiebeleid. Deze 
scenario’s tonen een nieuw 'beleidslandschap’. Dit is deels toe te schrijven aan de regionale 
economische groei, en deels aan het gebruik van gemiddelde cijfers van de 27 lidstaten. De 
combinatie van deze factoren leidt tot een significante vermindering van het aantal 
convergentieregio’s. Vooral de regionale groei zou voor een aantal Duitse en Spaanse 
regio’s betekenen dat zij hun convergentiestatus verliezen, evenals de belangrijkste regio's 
in Polen en Roemenië. Ook de introductie van een nieuwe definitie van ‘transitieregio’ zal 
het interventiepatroon veranderen. Er ontstaat dan een categorie hulpgebieden waarin 
meer dan 11% van de EU15-bevolking woont. In het algemeen bevatten de 
begrotingsvoorstellen voor Europa 2020 een lichte verlaging van de begroting voor het 
cohesiebeleid. Deze inkrimping wordt grotendeels gerealiseerd door een vermindering van 
de convergentie-uitgaven, hoewel deze uitgaven per hoofd van de bevolking licht stijgen. 
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De uitgaven voor ‘Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid’ zouden in absolute 
zin en per hoofd van de bevolking significant stijgen; de uitgaven voor transitieregio's 
zouden met de helft toenemen. Het instellen van financiële maxima zal een belangrijke rol 
spelen bij het vaststellen van financiële bijdragen, vooral voor de minst welvarende 
lidstaten. Voor deze landen is de voorgestelde limiet substantieel lager dan in de periode 
2007-13. 
In hoofdstuk 5 worden de doelstellingen van het cohesiebeleid onder de loep genomen, 
inclusief de nieuwe doelen voor de territoriale cohesie uit het Verdrag en de relatie met 
Europa 2020. Er wordt ingegaan op de veelvormigheid van de doelstellingen van het 
cohesiebeleid, die geleid heeft tot kritische opmerkingen over verwarring en een te groot 
aantal doelen. De Commissie heeft geen significante wijzigingen in de overkoepelende 
doelstellingen voorgesteld of nadere conceptuele detaillering in het onderwerp aangebracht. 
Er is waardering voor de toevoeging van een territoriale dimensie, in lijn met de 
toezeggingen uit het nieuwe Verdrag, maar de belangrijkste boodschap is dat er een 
nauwere aansluiting nodig is bij de doelstellingen van Europa 2020. Dit wekt bij een aantal 
lidstaten en belanghebbenden de vrees dat de oorspronkelijke cohesiedoelstellingen 
ondermijnd worden. Dit laat zien dat het nodig is om de beleidsdoelstellingen te 
operationaliseren om helderheid te verschaffen over de exacte betekenis, gevolgen en 
belangenafwegingen die samenhangen met het nastreven van de beleidsdoelstellingen. 
Hoofdstuk 6 gaat over de territoriale dimensie. Hier wordt benadrukt dat de flexibiliteit 
waarmee het cohesiebeleid toegespitst kan worden op specifieke behoeften en kenmerken 
van een bepaald gebied een essentieel kenmerk is, dat versterkt zou kunnen worden door 
territoriale cohesie als doelstelling in het Verdrag op te nemen. De Commissie stelt voor om 
de stedelijke agenda zwaarder aan te zetten, functionele geografische eenheden te 
stimuleren, regio’s met specifieke geografische of demografische problemen te 
ondersteunen en de strategische afstemming van transnationale samenwerking en 
macroregionale strategieën te versterken. Het is geen verrassing dat een aantal elementen 
met een voorschrijvend karakter, weerstand oproept. Toch zou de territoriale dimensie 
gebaat zijn bij meer strategische sturing op EU-niveau en zou de onlangs vastgestelde 
Territoriale Agenda voor 2020 de toekomstige prioriteiten voor het cohesiebeleid kunnen 
verhelderen en versterken. Verder moet er prioriteit worden gegeven aan een strategischer 
benadering van de territoriale dimensie van samenwerking. Daarbij moet er een grotere 
focus zijn op prioriteiten en projecten die werkelijk van transnationaal en 
grensoverschrijdend belang zijn, moet aansluiting worden gezocht bij mainstream externe 
grensoverschrijdende samenwerking en macroregionale strategieën, en moeten 
administratieve procedures worden vereenvoudigd. 
Onder de titel ‘Strategische cohesie en programmering’ ligt de focus in hoofdstuk 7 op 
de voorstellen voor een nieuw planningskader en voor sterkere thematische concentratie. 
Dit houdt onder andere in dat er een Gemeenschappelijk strategisch kader op EU-niveau 
wordt ingesteld, dat er meer bindende nationale partnerschapsovereenkomsten komen en 
dat er een sterkere thematische concentratie plaatsvindt in prioriteiten voor Europa 2020. 
Er is brede steun voor het instellen van een Gemeenschappelijk strategisch kader, hoewel 
nog niet duidelijk is hoe dit zich verhoudt tot de territoriale dimensie die centraal staat in 
het cohesiebeleid. Verder is het voor het draagvlak belangrijk dat er een politieke discussie 
plaatsvindt over het strategisch kader. Daarvoor moeten de Raad van ministers en het 
Europees Parlement bij de goedkeuringsprocedure worden betrokken. Een van de grootste 
uitdagingen bij de introductie van bindende partnerschapsovereenkomsten is de toename 
van administratieve lasten en kosten. Terwijl er brede overeenstemming bestaat over de 
noodzaak van thematische concentratie, is er tussen de lidstaten geen consensus over hoe 
een en ander in de praktijk moet worden gebracht. Als er in de 
partnerschapsovereenkomsten voor elke lidstaat gemeenschappelijke doelstellingen en 
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bindende, resultaatgerichte doelstellingen worden vastgelegd, is er een sterk argument 
voor flexibiliteit met betrekking tot de realisatie van de doelstellingen en de beleidsmix voor 
interventies. Dit is ook nodig om ervoor te zorgen thematische concentratie niet ten koste 
gaat van geïntegreerd beleid op meerdere territoriale niveaus. 
In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de voorwaarden en stimulansen als onderdeel van de 
resultaatgerichte agenda en bredere economische bestuursontwikkelingen in de EU. Om 
tegenwicht te bieden aan de kritiek op de effectiviteit van het cohesiebeleid en om ervoor 
te zorgen dat er kwantificeerbare en zichtbare resultaten en effecten worden behaald, stelt 
de Commissie voor om ex-ante-, structurele, prestatie- en macro-economische 
voorwaarden te stellen. Hoewel dit voor de meeste lidstaten een delicaat onderwerp is, 
verdienen de voorstellen van de Commissie serieuze aandacht als het gaat om het pareren 
van de aanhoudende kritiek op de effectiviteit van het beleid en om het kiezen van een 
meer duurzame aanpak met groter draagvlak onder de instellingen en burgers van de EU. 
Bovendien wijzen het onderzoek naar de politieke gevoeligheid en bestaande onderzoeken 
uit dat een versterking van de voorwaarden en de stimulansen mogelijk is, met name in de 
ex-ante-vorm. 
Verdere voorwaarden voor een op prestaties gebaseerd model zijn effectieve monitoring, 
evaluatie en de capaciteit om het beleid waar te maken. In hoofdstuk 9 wordt 
aangegeven dat de voorstellen van de Commissie met betrekking tot monitoring en 
evaluatie uitgaan van duidelijkere programmadoelstellingen en targets in de planfase, 
robuuste en accurate verslaglegging, verplichte evaluatieplannen en een grotere focus op 
impactevaluatie. De voorstellen bouwen voort op eerdere ervaringen en zijn afgestemd op 
de aanbevelingen uit verschillende studies, maar er is bij de lidstaten enige zorg dat de 
aanvullende verplichtingen leiden tot minder flexibiliteit en meer administratieve taken en 
meer verslaglegging. Een belangrijke vraag die beantwoord moet worden is hoe de rol van 
het Europees Parlement versterkt kan worden binnen het strategische debat over het 
welslagen van het cohesiebeleid, met name door een sterkere interinstitutionele dialoog 
met de Commissie en de Raad over de resultaten en de prestaties van het cohesiebeleid. 
Om het strategisch debat beter te onderbouwen, moet er voor het Europees Parlement 
meer informatie over de tenuitvoerlegging beschikbaar komen (en andere 
belanghebbenden) om beleidsmakers te kunnen volgen. Een directe maatregel zou zijn om 
te eisen dat alle gegevens over de tenuitvoerlegging van het programma, evaluaties, 
jaarlijkse uitvoeringsverslagen en eindverslagen openlijk beschikbaar zijn op internet, zodra 
ze beschikbaar/goedgekeurd zijn. Een ander punt dat relatief onderbelicht blijft in de 
voorstellen van de Commissie is de behoefte aan een evenredige vergroting van de 
administratieve en technische capaciteit voor het opzetten, monitoren en evalueren van 
programma’s, zowel bij de lidstaten als bij de Commissie. 
Hoofdstuk 10 gaat over het zekerheidsmodel van het gedeeld beheer. In het kader van 
de herziening van het financieel reglement zijn ingrijpende wijzigingen voorgesteld, met 
name het omzetten van het huidige model van het Gemeenschappelijke landbouwbeleid in 
cohesiebeleid, door middel van jaarlijkse accreditatie, jaarlijkse goedkeuring van 
rekeningen en verslaglegging, afsluiting van programma’s en onafhankelijke evaluatie. 
Gezien de sterke tegenstand van de lidstaten en twijfelachtige positieve effecten, zeker op 
de korte termijn, is er veel te zeggen voor het voortzetten van de bestaande management- 
en controlesystemen of ten minste voor het zoeken van een manier om de voorstellen uit 
het financieel reglement te combineren met de bestaande regelingen. Een meer urgente 
zaak is de vereenvoudiging van het financieel beheer en het verlichten van de druk van 
audits en controle voor de instellingen die de programma’s beheren en de begunstigden, 
met behoud van een hoge standaard van financiële controle. De oplossing moet de juiste 
mate van evenredigheid bieden en meer vertrouwen stellen in de nationale systemen waar 
die effectief zijn gebleken. Het zou gunstig kunnen zijn om de vereenvoudigde 
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terugbetalingsprocedures voor overheadkosten als standaard-eenheidskosten en forfaitaire 
bedragen uit te breiden, maar daarvoor moet er eerst meer helderheid zijn over de huidige 
regeling van vereenvoudigde kosten en de effecten daarvan.  
In hoofdstuk 11 staat de toegevoegde waarde centraal, een onderwerp dat steeds meer 
aandacht krijgt. Het wordt vaak breed geïnterpreteerd, waarbij niet alleen wordt gekeken 
naar de gevolgen voor de ontwikkeling, maar ook naar de administratieve gevolgen, de 
zichtbaarheids- en leereffecten, evenals de bijkomende effecten op binnenlandse systemen 
en de daaraan gerelateerde innovatie- en efficiencyverbeteringen. Naast de voorstellen die 
in de voorgaande hoofdstukken zijn besproken, zijn er andere voorstellen die verband 
houden met toegevoegde waarde en die samenhangen met nieuwe financiële instrumenten, 
financiële additionaliteit, cofinanciering en het partnerschapsbeginsel.  
De waarde van financiële instrumenten die geen subsidie vormen, wordt breed 
erkend, maar de lidstaten willen geen beperking van hun bewegingsvrijheid bij de 
besteding van rechtstreekse subsidies. Bovendien is er behoefte aan eenvoudige, heldere 
en flexibele regelgeving over de inzet van dergelijke instrumenten. De voorstellen van de 
Commissie met betrekking tot additionaliteit hebben tot doel om de verslaglegging te 
vereenvoudigen en inconsistenties in de verslaglegging over het economisch beheer te 
elimineren. De vraag blijft echter hoe gegarandeerd kan worden dat de uitgaven voor het 
cohesiebeleid werkelijk een aanvulling op de binnenlandse uitgaven voor regionale 
ontwikkeling vormen. De kwestie van beleidsadditionaliteit in relatie tot onafhankelijke 
beleidsonderwerpen of -processen heeft veel minder aandacht gekregen. Er is veel voor te 
zeggen om een klein deel van het budget vrij te maken voor een meer leidende rol voor 
Commissie. Daarnaast zou in programmadocumenten en vervolgdocumenten een veel 
sterker commitment geëist moeten worden voor beleid met toevoegde waarde. Een meer 
flexibele annuleringsregel zou ook bijdragen aan een meerwaarde van het beleid. Als 
laatste zou het partnerschapsbeginsel versterkt kunnen worden door het opnemen van 
concretere en controleerbare regelgevingseisen, de introductie van een ‘soft law’-
benadering en groter gebruik van technische ondersteuning voor partnerschapsverbanden. 
De Commissie heeft echter nog geen enkel specifiek voorstel gedaan en deze ideeën zullen 
wellicht op weerstand stuiten bij de lidstaten.  

Het laatste hoofdstuk bevat de conclusies van het onderzoek en 
beleidsaanbevelingen ter onderbouwing van de standpunten van het Europees 
Parlement. 

 Beleidsontwerp: Er moet een coherente beleidsopzet geformuleerd worden voor 
de transitiecategorie, gezien de diversiteit aan regio’s met verschillende regionale 
groeitrajecten.  

 Doelstellingen: De toezegging van een effectiever en meer resultaatgericht 
cohesiebeleid vereist dat het beleid geoperationaliseerd wordt, zodat er helderheid 
ontstaat over de exacte betekenis, gevolgen en belangenafwegingen die 
samenhangen met het nastreven van de beleidsdoelstellingen.  

 De territoriale dimensie van de samenwerking moet worden versterkt door: focus 
op prioriteiten en projecten die werkelijk van transnationaal en grensoverschrijdend 
belang zijn, op basis van gedegen territoriaal onderzoek, om werkelijk effect te 
sorteren; vereenvoudiging van administratieve procedures; meer aansluiting bij 
mainstream externe grensoverschrijdende samenwerking en macroregionale 
strategieën; verlangen dat de lidstaten een ondersteunend politiek/beleidskader 
opzetten om te laten zien dat het EU-programma deel uitmaakt van een bredere 
strategie voor grensoverschrijdende of transnationale samenwerking; gemotiveerde 
lidstaten in staat stellen en stimuleren om middelen te gebruiken voor de 
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tenuitvoerlegging van verschillende soorten gebiedsspecifieke interventies. Breder 
gezegd: de territoriale dimensie zou in al haar facetten gebaat zijn bij een sterkere 
strategische sturing vanuit de EU. De bijdrage die ESPON kan leveren aan het 
beleidsontwerp en de uitvoering van het beleid moet nader worden onderzocht.  

 Strategische cohesie en programmering: Voor het draagvlak voor het 
Gemeenschappelijk strategisch kader is het belangrijk dat er een politieke discussie 
plaatsvindt over het strategisch kader. Daarvoor moeten de Raad van ministers en 
het Europees Parlement bij de goedkeuringsprocedure worden betrokken. Als er in 
de partnerschapsovereenkomsten voor elke lidstaat gemeenschappelijke 
doelstellingen en bindende, resultaatgerichte doelstellingen worden vastgelegd, is er 
een sterk argument voor flexibiliteit in de tenuitvoerlegging, d.w.z. de realisatie van 
de doelstellingen en de beleidsmix voor interventies. Dit is nodig om ervoor te 
zorgen thematische concentratie niet ten koste gaat van geïntegreerd beleid op 
meerdere territoriale niveaus. 

 Prestatiebeheer: Voorwaarden en stimulansen moeten beoordeeld worden naar de 
mate waarin ze: gericht zijn op de verbetering van de effectiviteit van het 
cohesiebeleid, in rechtstreeks verband staan met de investeringen uit het 
cohesiebeleid; open staan voor beïnvloeding door beleidsmakers; in aantal beperkt 
zijn; de subsidiariteit respecteren; en gebaseerd zijn op een gezamenlijke 
overeenkomst van de lidstaten en de Commissie. 

 Monitoring, evaluatie en capaciteit: Het Europees Parlement moet een grotere 
rol spelen binnen het strategische debat over het welslagen van het cohesiebeleid, 
met name door een sterkere interinstitutionele dialoog met de Commissie en de 
Raad over de resultaten en de prestaties van het cohesiebeleid. Alle gegevens over 
de tenuitvoerlegging van het programma, evaluaties, jaarlijkse uitvoeringsverslagen 
en eindverslagen zouden openlijk beschikbaar moeten zijn op internet zodra ze 
beschikbaar/goedgekeurd zijn. Er is meer ondersteuning nodig voor de 
administratieve en technische capaciteit om programma’s te monitoren en te 
evalueren, zowel in de lidstaten als bij de Commissie. 

 Gedeeld beheer: Het is goed om de bestaande management- en controlesystemen 
voort te zetten of ten minste te zoeken naar een manier om de voorstellen uit het 
financieel reglement te combineren met de bestaande regelingen. Een urgente 
prioriteit is het vereenvoudigen van het financieel beheer en het verlichten van de 
druk van audits en controle op de instellingen die de programma’s beheren en de 
begunstigden.  

 Toegevoegde waarde: Aan het begin van de volgende periode is er behoefte aan 
eenvoudige, heldere en flexibele regels voor het gebruik van financiële 
instrumenten. Vanuit het perspectief van financiën en toegevoegde waarde van 
uitgaven blijft de vraag hoe ervoor gezorgd kan worden dat de uitgaven voor het 
cohesiebeleid werkelijk aanvullend zijn op de nationale uitgaven voor regionale 
ontwikkeling. Om deze beleidsadditionaliteit te ondersteunen zou het goed zijn om 
een klein deel van het budget vrij te maken voor een meer leidende rol van 
Commissie. In programmadocumenten en vervolgdocumenten zou een veel sterker 
commitment moeten worden geëist voor beleid met toevoegde waarde. Een meer 
flexibele annuleringsregel zou ook bijdragen aan innovatie en experimenten. 

 


