
Cohesie-
beleid

Een nieuw cohesiebeleid voor 
banen en groei in Europa

Wat is cohesiebeleid?

Cohesiebeleid vormt de hoofdinvesteringspijler van de begroting van de Europese Unie (EU). 

Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds en het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) biedt de EU steun aan nieuwe innovatieve bedrijven, ondersteunt ze kmo’s, creëert ze duur-
zame banen, draagt ze bij aan betere opleiding, draagt ze bij aan bestrijding van de armoede, bevordert 
ze de sociale inclusie, zorgt ze voor breedbandverbindingen in afgelegen gebieden, bindt ze de strijd aan 
tegen de braindrain, draagt ze bij aan een beter milieu, bevordert ze de energie-efficiëntie en het gebruik 
van duurzame energiebronnen, legt ze belangrijke transportverbindingen aan en vergroot ze de efficiëntie 
van overheidsadministraties. 

Deze fondsen vertegenwoordigen samen meer dan een derde van de totale EU-begroting. Alle EU-regio’s 
profiteren van het cohesiebeleid, maar armere regio’s ontvangen een hogere mate aan investeringen.

Waarom is er een grote hervorming doorgevoerd?

Het cohesiebeleid speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de Europa 2020-strategie. Er zijn her-
vormingen doorgevoerd om te waarborgen dat de fondsen goed worden geïnvesteerd. Daarbij ging het 
om misschien wel de grootste hervorming van deze fondsen ooit. De nieuwe regels houden in dat het geld 
wordt gericht op prioriteitsinvesteringen in overeenstemming met een duidelijke strategie die is besproken 
en overeengekomen tussen de lidstaten en de Europese Commissie. 

Elke regio moet een aanzienlijk percentage van het EFRO wijden aan innovatie en onderzoek, de digitale 
agenda, ondersteuning voor kleine en middelgrote bedrijven en de overgang naar een koolstofarme eco-
nomie (meer ontwikkelde regio’s: 80%, overgangsregio’s: 60%, minder ontwikkelde regio’s: 50%).

Voor het eerst is er voor het ESF een minimumaandeel bepaald: dit vertegenwoordigt ten minste 80 miljard 
EUR. Het ESF helpt mensen om een baan te vinden of deze te behouden, en draagt bij aan bestrijding 
van sociale uitsluiting, verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en modernisering van het openbaar 
bestuur. Het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief biedt gerichte steun aan jongeren. 

Wat verandert er verder in 2014-2020?

Er zijn een aantal verbeteringen geïntroduceerd om de uitvoering van de fondsen effectiever te maken 
en meer gericht op resultaten: 
• Vaststellen van duidelijke, transparante en meetbare doelstellingen;
• Introduceren van voorwaarden voordat de financiering kan worden geïnvesteerd;
• Terugbrengen van administratieve rompslomp en vereenvoudiging van de regels;
• Reserveren van middelen voor stedelijke ontwikkeling;
• Versterken van samenwerking tussen regio’s binnen de grenzen en grensoverschrijdend.

maart 2014

NL



Hoeveel wordt er geïnvesteerd in 2014-2020? 

Via het cohesiebeleid wordt 325 miljard EUR geïnvesteerd in EU-steden en –regio’s. Van dit bedrag:
• wordt ongeveer 66 miljard EUR (uit het Cohesiefonds) geïnvesteerd in prioritaire verbindingen in  
 het trans-Europese vervoersnetwerk en belangrijke milieu-infrastructuurprojecten; 
• wordt ten minste 23 miljard EUR gebruikt voor investeringen in een koolstofarme economie;
• wordt minimaal 80 miljard EUR toegewezen aan investeringen uit hoofde van het ESF.

Wat is het voordeel voor lidstaten die een netto bijdrage leveren? 

Twee derde van de EU-handel speelt zich af tussen de 28 lidstaten. Door te investeren in de minder rijke 
gebieden van de EU wordt de welvaart verhoogd. Dit biedt kansen voor exporterende en dienstverlenende 
bedrijven in meer ontwikkelde landen. 

Rijke regio’s hebben het geld toch niet nodig? 

De hoofdprioriteit is om minder ontwikkelde regio’s te helpen hun kansen te verbeteren. Maar als de EU 
concurrerend moet blijven, moeten we op een strategische manier overal investeren, dus moeten goed 
presterende regio’s ook op niveau worden gehouden. 

Wat doet het cohesiebeleid voor landen die het zwaarst zijn getroffen door de crisis?  

Via het cohesiebeleid is snel en effectief gereageerd op de crisis door de middelen daar in te zetten waar ze 
het hardst nodig zijn en door te investeren in belangrijke sectoren voor groei en nieuwe banen. Bovendien 
hebben gerichte verlagingen in de nationale cofinancieringsvereisten en versnelde uitvoering van financiële 
toewijzingen aan lidstaten die last hebben van de crisis, gezorgd voor de broodnodige liquiditeit in tijden 
van budgettaire beperkingen.

Wat wordt er gedaan om fraude aan te pakken? 

Er gelden strenge regels en controlemaatregelen om misbruik van de fondsen te voorkomen. Nationale en 
regionale overheden moeten voldoen aan bepaalde basisvereisten voordat aan een project geld kan worden 
toegewezen. Als er problemen worden ontdekt, komen de Commissie en de nationale overheden in actie 
om de situatie op te lossen. Als de nationale overheden niet direct actie ondernemen, kan de Commissie 
betalingen stoppen of opschorten. De Commissie werkt ook nauw samen met de Europese Rekenkamer en 
het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). 

Waarom hebben we de EU voor al deze zaken nodig? 

De EU-begroting wordt gepland voor een periode van zeven jaar, zodat een stabiele en veilige context voor 
overheidsinvesteringen wordt geboden. Deze financiële stabiliteit is bijzonder relevant voor omvangrijke 
infrastructuurontwikkelingen die pas na enkele jaren zijn afgerond, maar ook voor bedrijven en overheid-
sorganen die anders in zeer onzekere omstandigheden zouden moeten opereren. 

Met wie kan ik contact opnemen bij vragen over het cohesiebeleid?

Voor algemene vragen neemt u contact op met Europe Direct van de Europese Commissie. Journalisten en 
de media worden verzocht zich te wenden tot de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in hun 
land, de woordvoerder voor regionaal beleid of de woordvoerder voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en 
Inclusie van de Europese Commissie.

Hoe kan ik financiering aanvragen?

Aanvragen voor financiering moeten worden ingediend bij de nationale of regionale overheid die het desbe-
treffende programma beheert. De contactgegevens van de beheersinstanties kunt u vinden op de website 
voor Regionaal Beleid en de ESF-website van de Europese Commissie.

http://www.eca.europa.eu/nl/Pages/ecadefault.aspx
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/contacts/index_nl.cfm
http://ec.europa.eu/represent_nl.htm
http://ec.europa.eu/represent_nl.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hahn/contact/spokesperson/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/contact/spokeperson/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/contact/spokeperson/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_nl.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_nl.cfm
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=nl

