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1. Achtergrond

Het Cohesiefonds1 is opgericht in 1993 bij het Verdrag van Maastricht, in het kader van de 
voorbereiding van de economische en monetaire Unie. Om deel te kunnen nemen aan de 
economische en monetaire Unie moeten de lidstaten hun overheidstekort terugbrengen en hun 
overheidsschulden onder controle krijgen. Anderzijds moeten minder welvarende landen 
grote investeringen doen om de meer ontwikkelde buurlanden in te halen en hun 
groeicapaciteit te vergroten. In dat verband is het Cohesiefonds opgericht om de minder 
welvarende landen in staat te stellen de convergentiecriteria te benaderen en tegelijk te blijven 
investeren in de infrastructuur met behulp van de steun uit het Cohesiefonds.

Artikel 161, tweede alinea van het Verdrag bepaalt: "Een door de Raad (…) opgericht 
Cohesiefonds levert een financiële bijdrage aan projecten op het gebied van het milieu en 
trans-Europese netwerken in de sfeer van de vervoersinfrastructuur."
Het doel is een fonds te creëren ter aanvulling van andere communautaire instrumenten voor 
regionale ontwikkeling, voor projecten op het gebied van milieu en vervoersinfrastructuur van 
algemeen belang met het oog op de bevordering van de economische en sociale cohesie en de 
solidariteit tussen de lidstaten.

Het EP  heeft zich altijd sterk gemaakt voor de belangrijke rol en het bestaan van het 
Cohesiefonds en de bijdrage van dit fonds tot de economische groei in Europa.

Alleen lidstaten die een bruto nationaal inkomen (BNI) per inwoner hebben van minder dan 
90% dan het communautaire gemiddelde, en die een programma hebben opgezet om te 
voldoen aan de criteria voor economische convergentie als bedoeld in artikel 104 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap komen in aanmerking voor steun uit 
het fonds.

Sinds de uitbreiding van de EU op 1 mei 2004 is het Cohesiefonds ook van toepassing op de 
tien nieuwe lidstaten, alsook op de drie begunstigde lidstaten van de EU-15 (Spanje, Portugal, 
Griekenland) voor het einde van de periode 2000-2006. Ierland krijgt geen steun meer sinds 
1.1.2004. Volgens de prognoses van de Europese Commissie (Eurostat) voldoet Spanje vanaf 
1.1.2007 niet meer aan de criteria om in aanmerking te komen voor subsidie uit het 
Cohesiefonds.

2. Voorstel voor een verordening tot oprichting van het Cohesiefonds

In haar derde verslag over de economische en sociale cohesie2 en in haar voorstel voor een 
hervorming van het cohesiebeleid in de vorm van een algemene verordening3, kondigt de 
Europese Commissie aan dat zij in de periode 2007-2013 de prioriteiten van het cohesiebeleid 
op drie fundamentele doelstellingen wil concentreren: convergentie, concurrentievermogen en 
samenwerking. De verordening tot oprichting van het Cohesiefonds is een specifieke 
verordening  ter aanvulling van de algemene bepalingen over de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds.

  
1 Verordening (EG) nr. 1164/94, gewijzigd bij verordeningen (EG) nr. 1264/1999 en (EG) nr. 1265/99
2 Mededeling van de Europese Commissie. Derde verslag over de economische en sociale cohesie COM(2004) 
107 def. van 17.02.2004
3 COM(2004) 492
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De onderhavige verordening moet het doel en de specifieke toepassingsmodaliteiten van het 
Cohesiefonds verduidelijken, en in het bijzonder het toepassingsgebied van het fonds en de 
voorwaardelijke bijstand.
De Commissie stelt voor de periode 2007-2013 een krediettoewijzing voor het Cohesiefonds 
voor van 62,99 miljard Euro  - oftewel 23,86% van de middelen die zijn toegewezen aan de 
convergentiedoelstelling1- hetgeen een belangrijke verhoging van de middelen van het 
Cohesiefonds inhoudt ten opzichte van het bedrag van 18 miljard Euro voor de periode 2000-
2006.

Criteria om in aan aanmerking te komen voor steun uit het Cohesiefonds (artikel 5, lid 3 
van het voorstel voor een algemene verordening2)
Evenals voor de periode 2000-2006 kunnen alleen die lidstaten steun krijgen wier bruto 
nationaal inkomen (BNI) per inwoner lager ligt dan 90% van het communautaire gemiddelde 
en die een programma hebben opgezet om te voldoen aan de criteria voor economische 
convergentie als bedoeld in artikel 104 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap. Genoemde criteria zijn:
- de overheidsuitgaven moeten beheerst worden: de lidstaat kan geen steun uit het 
Cohesiefonds krijgen als er sprake is van een buitensporig overheidstekort (hoger dan 3% van 
het nationaal BBP);
- de criteria voor economische convergentie zoals vastgesteld ion het kader van de 
economische en monetaire Unie moeten in acht worden genomen (Stabiliteits- en groeipact).

Toepassingsgebied voor bijstand (artikel 2 van de huidige verordening)
De trans-Europese netwerken, en in het bijzonder de projecten van Europees belang en de 
milieu-infrastructuur blijven de prioriteiten voor het Cohesiefonds. Een nieuw element van de 
verordening is dat het Cohesiefonds overeenkomstig de prioriteiten van Göteborg zal 
bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. Zo is er voortaan financiering mogelijk van 
projecten op het gebied van vervoer, buiten de trans-Europese netwerken, en met name 
spoorwegvervoer, binnenvaart- en zeevaartwegen, multimodale vervoersprogramma's, 
duurzaam stadsvervoer, en op gebieden die een duurzame groei met een milieudimensie 
stimuleren, zoals de sleutelsectoren met betrekking tot een efficiënt energiegebruik en 
hernieuwbare energiebronnen.

Voorwaardelijke steun van het Cohesiefonds (artikel 4 van de huidige verordening)
In het huidige systeem worden bij overschrijding van het toegestane overheidstekort de 
betalingskredieten opgeschort en derhalve de lopende projecten onmiddellijk geblokkeerd. In 
de nieuwe verordening worden bij overschrijding van het toegestane overheidstekort slechts 
de vastleggingskredieten opgeschort met ingang van 1 januari van het daaropvolgende jaar, 
indien de betrokken lidstaat geen effectieve maatregelen heeft genomen nadat de Raad het 
buitensporige overheidstekort heeft geconstateerd. De opschorting van de 
vastleggingskredieten betekent annulering van toekomstige projecten en niet van lopende 
projecten. Deze opschorting wordt opgeheven als de Raad, die onder dezelfde voorwaarden 
besluit neemt, constateert dat de betrokken lidstaat correctiemaatregelen heeft genomen die 

  
1 Doelstelling 1, convergentie, krijgt 78,5% van de financiële middelen, oftewel 264 miljard Euro, voor de drie 
doelstellingen, doelstelling 2 - regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid - 17,2 %, oftewel 57,9 
miljard Euro, en doelstelling 3 - Europese territoriale samenwerking - 3,94%, oftewel 13,2 miljard Euro.
2 COM(2004) 492
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zorgen voor een terugkeer naar een situatie in overeenstemming met het Verdrag en de 
besluiten van de Raad.

Vereenvoudiging (artikelen 33 en 38 van het voorstel voor een algemene verordening)
In het kader van een vereenvoudigde uitvoering van het regionaal beleid worden de 
maatregelen uit hoofde van het Cohesiefonds voortaan opgenomen in de 
meerjarenprogrammering van de structuurfondsen. Bovendien gelden hiervoor dezelfde 
algemene principes1 als die van de structuurfondsen.
In de toekomst zal het Cohesiefonds, samen met het EFRO (Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling) deelnemen aan meerjarige investeringsprogramma's die gedecentraliseerd 
worden beheerd. Het fonds zal "prioriteiten " financieren in plaats van "afzonderlijke 
projecten" ter goedkeuring aan de Commissie voor te leggen. De financiering houdt ook 
"grote projecten', ten bedrage van meer dan 25 miljoen Euro voor het milieu, en 50 miljoen 
Euro voor andere terreinen.

Communautaire deelname en voorfinanciering (artikelen 51 en 81 van het voorstel voor 
een algemene verordening)
Voor elke prioriteit geldt voor de bijdrage uit het cohesiefonds een maximum van 85% van de 
overheidsuitgaven voor cofinanciering uit het Cohesiefonds. Na haar beschikking tot 
goedkeuring van de bijdrage uit de Fondsen voor een operationeel programma, keert de 
Commissie één enkele voorfinanciering uit aan de door de lidstaat aangewezen instantie van 
10,5% van de bijdrage uit het Cohesiefonds voor het betrokken operationele programma.

3. Opmerkingen en voorstellen

Voor de programmeringsperiode 2007-2013 ondergaat de uitvoering van het Cohesiefonds 
een grote verandering, ten gevolge van de wijzigingen van de uitvoeringsregels tussen 1993 
en 2003. In 1999 heeft een vergaande hervorming van het Cohesiefonds reeds geleid tot een 
wijziging van de regels van het Cohesiefonds en de invoering van een strategischer aanpak, 
alsook een verbetering van de regelgeving, het beheer en de financiële controle van projecten. 
In de loop van de voorgaande jaren zijn de regels van het Cohesiefonds dus meer afgestemd 
op de regels van de structuurfondsen. In het nieuwe voorstel van de Commissie worden de 
regels van het Cohesiefonds tenslotte opgenomen in de regels van de structuurfondsen. Deze 
vereenvoudiging moet tot een grotere efficiency leiden van het beheer van de verschillende 
fondsen. 
Gezien de problemen die zich in de huidige programmeringsperiode hebben voorgedaan is het 
echter met het oog op een beter beheer in de toekomst aanbevelenswaardig expliciet de regels 
betreffende de grote projecten, die het belangrijkste actie-instrument van het Cohesiefonds 
zijn en onder artikelen 38-40 van het voorstel voor een algemene verordening vallen, op te 
nemen in de verordening betreffende het Cohesiefonds.  Tevens moet de financiering van de 
technische bijstand (onderzoek, evaluaties, expertises, statistieken etc) van artikel 43 van het 
voorstel voor een algemene verordening in de huidige verordening aangegeven worden.

Met het oog op een gunstiger synergie worden voor de periode 2007-2013 het Cohesiefonds 
en het EFRO, in geval van vervoers- en milieu-infrastructuurprojecten, volgens een systeem 

  
1 Meerjarenprogrammering, partnerschap, evaluatie, additionaliteit, beheer, controle en evaluatie van het gebruik 
van de fondsen, betalingen en financiële controle, de N+2-regel.
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van uniforme programmering uitgevoerd. De grote projecten waarvan de totale kosten hoger 
zijn dan 25 miljoen euro voor milieuprojecten of hoger dan 50 miljoen euro voor projecten op 
andere gebieden worden afzonderlijk door de Commissie goedgekeurd, maar worden beheerd 
in het kader van de desbetreffende programma's. Het is wenselijk dat het Cohesiefonds binnen 
de nationale kaders zijn eigen prioriteiten, los van die van het EFRO, formuleert.

De verhoging van het budget van het Cohesiefonds van 18 miljard (voor de periode 
2000.2006) naar 62,99 miljard euro is belangrijk, aan gezien meer dan de helft van de 
lidstaten in aanmerking komt voor bijdragen uit het Cohesiefonds. De verruimde toepassing 
van acties uit hoofde van het Cohesiefonds ligt in de lijn van de doelstellingen met betrekking 
tot duurzame ontwikkeling  van Göteborg. Hiermee wordt het mogelijk aan de grote 
financieringsbehoeften op het gebied van milieu en vervoer van de nieuwe lidstaten te 
voldoen. De communautaire financiering moet evenwichtig verdeeld worden tussen milieu-
en vervoersectoren die in aanmerking voor subsidie komen. Voor een zekere flexibele 
toepassing van de steun van het fonds is het echter van belang dat deze wordt aangepast aan 
de behoeften van elke lidstaat.

Artikel 3, lid 3 van de huidige verordening bepaalt dat kosten voor de aankoop van terreinen 
die hoger zijn dan 10% van de totale subsidiabele kosten van het betrokken project worden 
uitgesloten van steun. Er moet echter een flexibiliteitsclausule komen die in bepaalde 
gevallen een ontheffing mogelijk maakt zodat de bestemming van subsidiabele uitgaven 
flexibeler bepaald kan worden.

De vereenvoudiging en de grotere efficiency bij het beheersproces, die de Commissie 
voorstelt, zijn welkome veranderingen. Het voorstel van de Commissie voorziet in een 
strategischer aanpak van de programmering, gebaseerd op communautaire strategische 
richtsnoeren inzake de cohesie, alsook de prioriteiten van de Commissie en de nieuwe 
nationale strategische referentiekaders. Deze referentiedocumenten komen in de plaats van de 
huidige communautaire bestekken (CB), de enkelvoudige programmeringsdocumenten (EPD) 
en de aanvullende programmeringen.
Desalniettemin zou de Commissie een lijst met indicatieve prioriteiten op moeten stellen in 
de programmeringsfase voor de kwaliteit en de evaluatie van de resultaten van projecten, 
alsook voor de doeltreffendheid van de communautaire financiering.

Een "premiesysteem", in de vorm van een communautaire reserve  ten behoeve van de 
kwaliteit en de prestatie' wordt alleen  ingesteld voor de structuurfondsen (artikelen 20, 48, 49 
van het voorstel voor een algemene verordening). De doelstelling van het Cohesiefonds is 
anders dan die van de structuurfondsen. Het fonds is namelijk bedoeld ter vervanging van 
nationale begrotingsuitgaven, ter ondersteuning van projecten in de begunstigde lidstaten, 
zonder onderscheid te maken tussen interne regio's. Het Cohesiefonds is uiterst belangrijk 
voor de periode 2007-2013, daar na de uitbreiding meer dan de helft van de lidstaten in 
aanmerking komt voor steun. Bovendien zal het budget drie keer zo hoog zijn als dat van de 
vorige periode. Daarom is het belangrijk dat de bijdrage van het Cohesiefonds aan de 
verwezenlijking van de economische en sociale cohesie correct wordt geëvalueerd  en dat de 
vooruitgang die wordt geboekt door de best presterende lidstaten wordt beloond.
Om een zekere concurrentie aan te moedigen tussen landen en hun regio's  zou een 
"premiesysteem" moeten worden ingevoerd, gebaseerd op drie hoofdcriteria: de kwaliteit van 
het voorgestelde en voltooide project, de capaciteit van de begunstigde lidstaat om de 
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toegekende budgetten uit het Cohesiefonds uit te geven en de uitvoering van het project.
Andere criteria kunnen worden overwogen, zoals bijvoorbeeld het transnationale karakter van 
een project en het aspect van duurzame ontwikkeling; het aspect van samenwerking en 
coördinatie van maatregelen tussen buurlanden op het gebied van vervoer en milieu, de 
bijdrage van een project aan hernieuwbare energiebronnen of ecologische behandeling van 
afval.
Momenteel tendeert het cohesiebeleid, in toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, naar een 
geleidelijke en wenselijke versterking van de rol van de regionale actoren. Voor de 
tenuitvoerlegging is echter de technische en bestuurlijke capaciteit op lokaal niveau niet altijd 
afgestemd op deze nieuwe rol. Specifieke begeleidingsmaatregelen en verspreiding van "best 
practices" zouden de nationale en regionale bestuursinstanties kunnen ondersteunen bij het 
beheer van de ontvangen middelen.

De invoering  van de N+2-regel1 in het Cohesiefonds, waarvoor nu dezelfde regels gelden als 
voor het EFRO en het ESF, moet een snel gebruik van de middelen van het Cohesiefonds 
stimuleren. Uit de huidige periode is gebleken dat deze regel zorgt voor  een doeltreffende 
discipline bij de voorbereiding van projecten en het beheer van de structuurfondsen. De 
toepassing van de N+2-regel op de subsidies uit het Cohesiefonds moet echter aandachtig 
gevolgd worden, daar deze van een andere aard zijn dan die van de structuurfondsen.

In de discussies over de toekomst van het Cohesiefonds gaan er stemmen op voor een 
"phasing-out"-regeling, zoals ook is bepaald voor de structuurfondsen. Hoewel er op 
financieel en technisch vlak grote moeilijkheden kleven aan de toepassing van een dergelijke 
regeling, zou een overgangssteun ook hier gewenst zijn voor die landen die vanwege het 
statistisch effect van de uitbreiding niet meer in aanmerking komen voor steun uit het 
Cohesiefonds.

  
1 Automatische annulering van kredieten die niet binnen twee jaar na vastlegging zijn gebruikt (artikelen 92-96 
van het voorstel voor een algemene verordening)


