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Structuur

• Cohesiebeleid algemeen
• MFK aspecten
• Verordeningen 

• CPR
• ESF+
• EFRO
• Interreg

• Beleidsaanbevelingen COM
• Toekomstige COM



Algemeen



Cohesiebeleid algemeen

• Nieuwe regels nodig voor cohesiebeleid onder het 
toekomstige meerjarig financieel kader (2021-2027)

• COM voorstellen in mei 2018 over verschillende 
verordeningen:
• Verordening gemeenschappelijke bepalingen 

(CPR)
• Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)
• Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en 

het Cohesiefonds (EFRO/CF)
• Europese Territoriale Samenwerking (Interreg)



Beleidsdoelstellingen

1. Een slimmer Europa - innovatieve en slimme 
economische transformatie

2. Een groener, koolstofarm Europa
3. Een meer verbonden Europa - mobiliteit en regionale 

ICT-connectiviteit
4. Een socialer Europa - de uitvoering van de Europese 

pijler van sociale rechten
5. Een Europa dat dichter bij de burger staat -

duurzame en geïntegreerde ontwikkeling van stads-, 
plattelands- en kustgebieden door lokale initiatieven 
te bevorderen



Stand van zaken in het 
besluitvormingsproces

• COM voorstellen mei 2018
• EP en Raad positie bepaald – start trilogen in 

september 2019
• Doel Fins voorzitterschap: afwerken enkele blokken 

van de verordening gemeenschappelijke bepalingen
• Blok 1: programmering
• Blok 2: tussentijdse evaluatie en randvoorwaarden
• Blok 5 beheer en controle (al bezig)
Eventueel ook specifieke doelstellingen ESF+ en 
EFRO/CF verordeningen

• Vervolg onder Kroatisch (en Duits) voorzitterschap



MFK aspecten



COM voorstel

• Cohesiebeleid voor alle regio’s, volgens 3 categorieën
• Voor BE volgende indeling (volgens huidige negobox)

• Meer ontwikkeld: West-Vlaanderen, Oost, 
Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen, Waals-
Brabant, Brussel

• Transitiecategorie: Limburg, Henegouwen, Luik, 
Namen, Luxemburg

• Minder ontwikkeld: /
• Drie fondsen: Cohesiefonds, EFRO, ESF+
• Twee doelstellingen:

• Investeringen in groei en jobs (via CF, EFRO, ESF+)
• Europese territoriale samenwerking (interreg) (via 

EFRO)



COM voorstel

• Totale BE toewijzing voor zeven jaar (21-27) is 2,4 
miljard euro (uitgedrukt in prijzen 2018)
• Dit is even veel als in de huidige periode (14-20)

• Verdeling van de BE toewijzing over de doelstellingen:
• Investeringen in groei en jobs:

• Via ESF+: 1044 miljoen €
• Via EFRO: 1027 miljoen €

• Interreg: 
• 359 miljoen €via EFRO



Behandeling in de Raad
• Financiële aspecten cohesiebeleid behandeld in een 

aparte raadswerkgroep, samen met alle andere 
aspecten van het MFK (vb. hoogte van het budget)

• Binnen de Raad nog geen beslissingen over deze 
financiële aspecten. 

• Het Finse voorzitterschap zal een eerste voorstel 
doen dit najaar.

• Grootste discussiepunten in de Raad:
• Algemeen budget MFK en algemeen budget 

cohesiebeleid
• Thematische concentratie EFRO/CF
• Rekenregels 
• Prefinanciering
• Co-financiering



Algemene
regels voor de 
fondsen



Fondsen die vallen onder de 
gemeenschappelijke regels

Gemeenschappelijke 
regels voor ESF+, EFRO, 
CF, visserijfonds, fondsen 
van DG Home (ISF, AMIF, 
BMVI)

Niet langer het 
plattelandsfonds (ELFPO)

Raad: akkoord met structuur, 
plattelandsfonds niet opnemen



Partnerschapsprincipe
(art. 6 CPR)

• Regels over betrokkenheid partners bij het 
programma

• COM uitgebreid artikel over het betrekken van 
partners

• COM (in ESF+) verwijzing naar het toewijzen van 
‘gepast aandeel’ van de middelen voor 
administratieve capaciteitsopbouw sociale partners 
en organisaties civiele maatschappij

Raad: verwijzing naar gedragscode en rekening 
houden met specificiteit fondsen

Raad: geen verplichting, enkel ‘waar 
relevant’



Partnerschapsakkoord (art. 7-9 CPR)

• Een document per LS met strategische oriëntatie van 
de programmering (o.a. de beleidsdoelstellingen 
waarop ingezet wordt, de verwachte resultaten, de 
coördinatie tussen de verschillende programma’s, 
thematische concentratie)

• COM voorstel om dit nog steeds te verplichten, maar 
volgens haar een ‘lichter’ document dan voordien

Raad: 
- uitzonderingen waardoor LS met beperkte enveloppe of 

beperkt aantal programma’s geen verplicht PA
- DG Home fondsen uit PA
- strategische aspecten moeten wel worden opgenomen in 

apart document of operationele programma’s 



Programmering en tussentijdse 
evaluatie (art. 14 CPR)

• Discussie over de mate waarin je alles al kunt 
programmeren bij de aanvang van het programma

• COM voorstel: 5+2 (‘mid term review’) en daarnaast 
makkelijker aanpassingen mogelijk zonder 
tussenkomst COM

Raad: 
- Programmeren voor 7 jaar
- Mits flexibiliteitsreserve (50% van het budget voor de 

laatste 2 jaar kan je nog niet gebruiken)
- Sterke rol voor COM die beoordeelt of er een 

heroriëntering van het programma nodig is en groen licht 
geeft voor flexibiliteitsreserve



Transfers en flexibiliteit tussen 
fondsen (art. 21 CPR)

• COM voorstel: veel flexibiliteit tussen fondsen in 
gedeeld en fondsen in (in)direct beheer (o.a. Horizon 
Europe) op vrijwillige basis

Raad: onderdeel van de MFK discussie



Geïntegreerde territoriale 
ontwikkeling (CPR art. 22-23 en EFRO/CF art. 9)

• COM voorstel: verplichting om in te zetten op 
geïntegreerde territoriale ontwikkeling via 
instrumenten zoals CLLD (Community Led Local
Development) en GTI (geïntegreerde territoriale 
investeringen)

Raad: meer flexibiliteit
- Geen verplichting om hierop in te zetten in het algemeen, 

tenzij binnen duurzame stedelijke ontwikkeling
- Meer ruimte voor ‘eigen’ territoriale instrumenten



Communicatie (art. 37 en 41-45 CPR)

• COM pleit voor betere communicatie over 
cohesiebeleid
• Doorsturen van gegevens 6x/jaar
• Verplichting tot tijdig publiceren oproepen (1 maand op 

voorhand)
• Strenge boetes voor begunstigden (5%)

Raad: 
- 4x/jaar rapporteren
- 2 keer per jaar lijst met geplande calls updaten 
- Minder zware boetes voor begunstigden (2%)



Comité van toezicht (art. 34.1 CPR en 27.1 Interreg)

• COM stelt stemrecht voor elk lid voor

Raad: niet elk lid automatisch stemrecht



ESF+



Thematische concentratie (art. 7-11 ESF+)

• Betreft doelstellingen waar minstens een deel van het 
geld op ingezet moet worden

COM Raad

25% op sociale inclusie 
(daarbinnen min. 2% op 
materiële deprivatie)

MFK discussie

10% op NEETs (jongeren die 
geen werk hebben, noch 
onderwijs of opleiding 
volgen) als hoger dan EU 
gemiddelde

MFK discussie

‘Gepast aandeel’ voor de 
landenspecifieke
aanbevelingen

Akkoord (maar niet als 
aparte prioriteit 
programmeren)

‘Gepast aandeel’ naar 
capaciteitsopbouw sociale 
partners

Enkel indien relevant



Partnerschapsprincipe (art. 8 ESF+)

• Expliciet artikel in COM voorstel over adequate 
deelname van sociale partners en CSO’s in behalen 
doelstellingen ESF+

Raad: akkoord met COM



Specifieke doelstellingen (art. 4 ESF+)

• COM stelt 11 specifieke doelstellingen voor, opgesplitst 
volgens 3 thematieken:
• Tewerkstelling
• Onderwijs & vorming
• Sociale inclusie (incl. materiële deprivatie)

Raad: grotendeels akkoord, maar aparte doelstelling over 
werkbaar werk
Belang openheid van de doelstellingen



EFRO/CF



Specifieke doelstellingen (art. 2 EFRO/CF)

• COM identificeerde 5 algemene doelstellingen voor 
cohesie en specifieerde deze in 21 specifieke 
doelstellingen voor EFRO/CF

Raad: grotendeels akkoord, maar investeringen in duurzaam 
transport van beleidsdoelstelling 3 naar 2 (zo meer ruimte 
voor investeringen)



Thematische concentratie (art. 3 EFRO/CF)

• COM stelt thematische concentratie per LS voor op 
volgende manier:
• Meer ontwikkelde LS

• Min; 60% op ‘een slimmer Europa’
• Min. 85% op ‘een slimmer Europa’ en een 

‘groener Europa’ samen
• Min. 6% op duurzame stedelijke ontwikkeling

Raad: 
- akkoord met min. 6% op duurzame stedelijke 

ontwikkeling
- andere % maken deel uit van MFK onderhandelingen



Subsidiabele acties (art. 6 EFRO/CF)

• Waarin wel of net niet geïnvesteerd kan worden
• COM verbiedt investeringen in enkele thema’s (vb. 

nucleaire energie, tabak, …)

Raad: 
- Maakt investeringen in grotere bedrijven toch mogelijk 

(in beperkte mate)
- Toch investeringen in aardgasinfrastructuur (ter 

vervanging van steenkool)
- Toch investeringen in verwerking van restafval



Interreg



Structuur Interreg (art. 3-7 Interreg)

• COM voorstel 
• tamelijk vernieuwend met nieuwe structuur 

(maritiem apart, niet langer onder 
grensoverschrijdend) en 5 componenten

• Component 5 over interregionale innovatieve 
investeringen 

Raad: tamelijk behoudsgezind
- Terug naar vorige structuur Interreg (maritiem binnen 

grensoverschrijdend)
- Behoud programma’s Urbact en Interreg Europe
- Component 5 naar de verordening EFRO/CF
- Hogere technische bijstand voor bepaalde programma’s



Specifieke doelstellingen en 
thematische concentratie (art. 15 Interreg)

• COM voorstel 
• Breed gamma aan doelstellingen (o.a. specifieke 

doelstellingen EFRO)
• Ook verplicht inzetten op een van de twee 

Interreg-specifieke doelstellingen
• Een beter bestuur voor Interreg
• Een veiliger Europa

Raad: geen verplichte inzet op Interreg-specifieke 
doelstellingen



Beleids-
aanbevelingen
Commissie



Landenspecifieke aanbevelingen 
Europees Semester

• COM voorstel sterke link cohesiebeleid en LSA’s
• LSA’s 2019 bevatten ‘investeringsgerelateerde’ LSA
• 4 LSA’s voor België 

• 1. Begroting 
• 2. De hindernissen om te werken wegnemen en de doeltreffendheid van een 

actief arbeidsmarktbeleid versterken, met name voor laagopgeleiden, oudere 
werknemers en mensen met een migratieachtergrond. De prestaties en de 
inclusiviteit van de onderwijs- en opleidingssystemen verbeteren en de 
vaardighedenmismatches aanpakken.

• 3. Het investeringsgerelateerde economische beleid toespitsen op duurzaam 
vervoer, met inbegrip van verbetering van de spoorweginfrastructuur, 
decarbonisatie en energietransitie en onderzoek en innovatie, met name op het 
gebied van digitalisering, rekening houdend met regionale verschillen. De 
groeiende mobiliteitsuitdagingen aanpakken door de prikkels te versterken en 
belemmeringen weg te nemen om de vraag naar en het aanbod van collectief 
vervoer en vervoer met lage emissies te vergroten.

• 4. Verminderen regel- en administratiedruk (stimuleren ondernemerschap) & 
opheffen belemmeringen voor concurrentie in dienstensector 



Annex D

• Nieuwe bijlage bij het landverslag 2019
• Niet officieel goedgekeurd
• COM identificeert prioritaire investeringsterreinen voor 

cohesiebeleid 2021-2027
• Voor BE zeer ruim, over alle beleidsdoelstellingen heen 

(➔ sommige andere lidstaten enkel innovatie en 
beleidsdoelstelling 5)



Toekomstige
Commissie



Nieuwe commissaris 
Nicolas Schmit (tbc)

Achtergrond commissaris
Luxemburger, S&D
Bevoegd voor ‘jobs’ en versterken sociale dimensie EU
DG werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie
Ressorteert onder uitvoerend vice-voorzitter Dombrovskis, 
bevoegd voor een economie die werkt voor de mensen
ESF+

Opdracht
Ervoor zorgen dat ESF+ bijdraagt tot creatie werkgelegenheid, 
verbetering productiviteit en verhogen arbeidsmobiliteit
Versterken jeugdgarantie en ontwikkelen kindergarantie
Voortouw nemen inzake ‘skills agenda’



Nieuwe commissaris 
Elisa Ferreira (tbc)

Achtergrond commissaris
Portugese, S&D
Bevoegd voor ‘cohesie en hervormingen’ 
DG Regio en (op te richten) DG Structural Reform 
Support
Ressorteert onder uitvoerend vice-voorzitter
Dombrovskis, bevoegd voor een economie die werkt voor 
de mensen
EFRO/CF, Interreg



Nieuwe commissaris 
Elisa Ferreira (tbc)

Opdracht
Ondersteunen van een ‘rechtvaardige transitie’ voor 
regio’s en groepen die het zwaarst getroffen worden 
door digitale en klimaattransitie – opzetten Just 
Transition Fund voor gerichte ondersteuning regio’s in 
industriële, steenkool- en energie-intensieve transitie
Ondersteunen van structurele hervormingen van de 
lidstaten
Specifieke aandacht schenken aan duurzame 
ontwikkeling Europese steden en stedelijke gebieden –
herziening stedelijke agenda
Bijdragen aan visie voor rurale gebieden



Extra info

Landverslag België (annex D: zie pag. 91-95)
Landenspecifieke aanbevelingen België 2019
Posities van de Raad

CPR blokken 1 en 5
CPR blok 2 met een apart akkoord over de horizontale 
randvoorwaarden
CPR blokken 3 en 4
CPR blok 6
CPR blok 7
EFRO/CF
ESF+
Interreg
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