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In deze whitepaper verbinden we het recente rapport  (PDF) van de 
Europese Rekenkamer en de inspanningen van de Alex Brenninkmeijer aan 
inzichten van ERAC binnen Nederland. Welke maatregelen hebben sinds 
2012 gezorgd voor daling van administratieve lasten en uitvoeringskosten? 
En welke aanbevelingen kunnen we nog doen voor de volgende 
programmaperiode 2021-2027? We lichten onze kijk hierop graag toe. De 
heer Brenninkmeijer was de Natinale Ombudsman van Nederland en is 
sinds 2014 lid van de Europese Rekenkamer.

De Europese Rekenkamer concludeert 
dat de uitvoeringskosten van de Europese 
structuurfondsprogramma’s 2,3% zijn. 
Ondanks een aantal voorbehouden is dat 
duidelijk relatief laag in vergelijking met 
gelijksoortige subsidieprogramma’s. Deze 
conclusies staan in het rapport ‘Uitvoering 
van het cohesiebeleid: de kosten zijn relatief 
laag, maar er is onvoldoende informatie om 
de besparingen door vereenvoudiging te 
kunnen inschatten’. 

Binnen de Europese Rekenkamer ijvert 
de heer Alex Brenninkmeijer al vele jaren 
voor het terugdringen van administratieve 
lasten en regeldruk. Hij pleit voor eenvoud 
en toegankelijkheid, zowel om voor de 
subsidieontvangers zo weinig mogelijk 
bureaucratie en kosten te veroorzaken, als 
voor de uitvoeringsorganisaties om het 
risico op fouten te verkleinen.

In opdracht van de ministeries van 
Financiën, EZK en SZW deed ERAC eerder 
onderzoek binnen Nederland naar deze 
administratieve lasten in structuurfondsen. 
In onze intensieve betrokkenheid bij veel 
Europese programma’s spannen onze 
collega’s zich ook dagelijks in voor een 
zo eenvoudig mogelijke balans tussen 
rechtmatigheid van de Europese euro’s en 
de praktijk van hectische projecten.
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Het rapport concludeert dat de administratieve kosten van de fondsen relatief laag zijn in 
vergelijking met soortgelijke fondsen. De uitvoeringskosten ten opzichte van de totale omvang 
van de programma’s bedraagt bij soortgelijke fondsen 4,5 procent (EBWO) en 11 procent 
(Wereldbankgroep). De gemiddelde uitvoeringskosten voor de ESI-fondsen zijn 2,3 procent 
van de totale subsidiabele kosten (Cohesiefonds: 1,8 procent, EFRO: 2,3 procent en ESF: 2,8 
procent). Alhoewel dit betekent dat de relatieve kosten lager zijn, kan het ook te maken hebben 
met de aard van de fondsen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de bandbreedte tussen de genoemde 
ESI-fondsen: het Cohesiefonds (1,8%) kent veel infrastructurele projecten van grote omvang op 
basis van enkele aanbestedingen, het ESF (2,8%) kent veel kleinere projecten met individuele 
werkzoekenden.

De totale Technische Bijstand 2014-2020 ten opzichte van de totale subsidiabele kosten 
is voor Nederland 3,8 procent (EFRO: 2,97 procent en ESF: 4,95 procent). Ook hierin is de 
aard van de fondsen terug te zien. De Nederlandse programma’s zijn beperkt van omvang, 
waardoor de ‘vaste kosten’ van ieder programma relatief zwaar doortellen. En de Nederlandse 
programma’s richten zich niet op infrastructuur, maar op innovatie, verduurzaming en 
arbeidsmarkt bij duizenden scholen, mkb-ers, triple helix-organisaties en gemeenten. 

Veel projecten, met veel betrokken partijen en grote diversiteit in activiteiten en kosten. Dat 
vergt meer aandacht dan de grote aanbesteding van een nieuw vliegveld, om maar een heel 
ander voorbeeld te noemen. Voor de precieze administratieve lasten moet geconcludeerd 
worden dat veel informatie ontbreekt, zoals precieze administratieve kosten bij de 
begunstigden. Er is wel voldoende informatie over de gedeclareerde kosten, maar over niet-
gedeclareerde kosten ontbreekt veel informatie. Daarom kan ook geen duidelijke inschatting 
worden gemaakt van het effect van de vereenvoudigingen die de Commissie heeft opgenomen 
in de Structuurfondsverordeningen over 2014-2020.

De Europese Rekenkamer heeft kortgeleden het volgende rapport 
uitgebracht: ‘Uitvoering van het cohesiebeleid: de kosten zijn relatief laag, 
maar er is onvoldoende informatie om de besparingen door vereenvoudiging 
te kunnen inschatten’. Dit rapport gaat in op de administratieve lasten die 
horen bij de uitvoering van Europees cohesiebeleid. Daarnaast gaat het in 
op de vereenvoudigingen die zijn doorgevoerd om de kosten te verlagen. 
En op het verwachte effect van vereenvoudigingen die de Commissie heeft 
aangekondigd voor de volgende programmaperiode.

Rapport Europese Rekenkamer



In 2012 heeft ERAC een onderzoek uitgevoerd naar de administratieve lasten die horen bij 
de structuurfondsen en de gevolgen van de Structuurfondsverordeningen 2014-2020 op 
deze lasten. Dit onderzoek is specifiek gericht op de programma’s onder EFRO, ESF en EVF 
Nederland en toonde aan dat er sprake is van 4 procent uitvoeringskosten en 10 procent 
administratieve kosten voor begunstigden. Daarbij merkte ERAC op dat de lastendruk slechts 
voor een derde afkomstig is van Europese Structuurfondsregelgeving. En dat lastenverlichting, 
als gevolg van wijzigingen in enkel de Europese structuurfondsverordeningen, op deze manier 
beperkt is.

De andere bronnen van regeldruk zijn meer algemene Europese regelgeving (zoals 
aanbesteden en staatssteun) en nationale ‘gold plating’ in aanvullende interpretaties. 
Volgens het onderzoek van de Europese Rekenkamer liggen de administratieve lasten van de 
afgelopen programmaperiode inderdaad lager dan de voorgaande programmaperiode. Dit is 
uiteraard goed nieuws. Zoals de Rekenkamer al opmerkt is te weinig informatie beschikbaar 
om dit rechtstreeks te relateren aan de in de Structuurfondsverordeningen opgenomen 
vereenvoudigingsmaatregelen.

Het cijfer van 3,8% in het Rekenkamer-rapport voor Nederland betekent ook een beperkte 
lastenverlichting in vergelijking met 4% uit het ERAC-onderzoek over de programmaperiode 
2007-2013. Dat is in lijn met onze toenmalige conclusies dat de uitvoering in Nederland 
overwegend goed en efficiënt gebeurt en dat de ruimte tot verdere verlaging maar beperkt ligt 
binnen de specifieke regelgeving voor de structuurfondsen.

Ondanks de voorbehouden die de Europese Rekenkamer maakt, bevat het 
rapport naar mening van ERAC interessante materie. Zeker wanneer we het 
rapport verbinden met onze eigen inzichten uit de Nederlandse praktijk.

Onderzoek ERAC 
naar administratieve lasten 
structuurfondsen (2012)

‘Het rapport ligt in lijn met ERAC’s toenmalige conclusies dat 
de uitvoering in Nederland overwegend goed en efficiënt 
gebeurt en dat de ruimte tot verdere verlaging maar beperkt 
ligt binnen de specifieke regelgeving voor de structuurfondsen.’



Enkele mogelijke oorzaken 
daling administratieve lasten

AGVV
Per 1 juli 2014 is er een nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) in werking 
getreden. Deze is vervolgens in de zomer van 2017 gewijzigd. De AGVV bepaalt dat veel 
steunmaatregelen vanuit overheden niet ter goedkeuring hoeven worden voorgelegd aan de 
Europese Commissie. Het ontbreken van deze verplichting scheelt in de administratieve kosten. 
In de AGVV zijn vervolgens wel een aantal voorwaarden opgesteld waaraan voldaan moet 
worden. Ook is de AGVV niet overal toepasbaar. Bij de wijziging in 2017 is een aantal nieuwe 
categorieën opgenomen in de AGVV, waardoor deze nu op meer terreinen geldig is. Hierdoor is 
de reikwijdte van de AGVV vergroot, waardoor meer sectoren gebruik kunnen maken van deze 
lasten-verlichtende regelgeving.

Uniformering aanbestedingsregels
De verschillende richtlijnen vanuit de Europese Unie betreffende aanbestedingen hebben 
geleid tot de nationale Aanbestedingswet 2012. De gewijzigde versie van deze wet is in 2016 
in werking getreden. De Aanbestedingswet 2012 heeft een aantal doelen, één daarvan is het 
verminderen van de lasten. Dit bereikt het door een aantal procedures te uniformeren.

Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:
•  Het expliciet opnemen van beginselen en uitgangspunten
•  Het uitschrijven van procedures
•  De uniforme eigen verklaring
•  Gebruik van de uniforme eigen verklaring voor de toetsing van integriteit
•  De introductie van de gedragsverklaring aanbesteden (gva) (inclusief toetsing 

mededingingsrechtelijke overtredingen)

De wijzigingen die in 2016 in werking zijn getreden, hebben ook tot doel de lasten te 
verminderen. Wijzigingen die bij dit doel aansluiten zijn:
•  Meer flexibiliteit bij de toepassing van aanbestedingsprocedures, zodat vraag en aanbod 

beter op elkaar aansluiten.
•  De introductie van één licht regime voor concessies dat op meerdere gebieden geldig is.
•  De invoering van de verplichting de aanbesteding volledig digitaal te doen, hiervoor is in 

Nederland TenderNed ontwikkeld.

Onderzoek van SIRA uit 2019  (PDF) stelt dat de gevolgen van de Aanbestedingswet op 
administratieve lastenverlichting van subsidieontvangers beperkt zijn. Wel leidt het tot lagere 
kosten voor de aanbestedende partijen, terwijl de lasten voor bedrijven juist stijgen. Dit wordt 
grotendeels veroorzaakt doordat Nederland al verder was in het verlichten van administratieve 
lasten, waardoor de Europese richtlijnen geen grote veranderingen betekenen en soms zelfs tot 
een toename van de lasten leiden.

https://erac.nl/wp-content/uploads/2020/05/Sira-midterm-evaluatie-uitvoering-landsdelige-efro-programma-v1-0.pdf


Vereenvoudigingen in de Structuurfondsverordeningen
De Europese Commissie heeft een aantal vereenvoudigingsmaatregelen verwerkt in de 
Structuurfondsverordeningen voor de programmaperiode 2014-2020 ten opzichte van de 
programmaperiode 2007-2013. Het gaat onder andere om het afrekenen op resultaat en 
het vereenvoudigen van het bepalen van subsidiabele kosten. Het afrekenen op resultaat 
heeft als voordeel dat er geen uitgebreide controle hoeft plaats te vinden op het gebied van 
kostenboekingen en bijbehorende bewijslast. De afrekening vindt plaats op basis van vooraf 
gemaakte afspraken over het te behalen resultaat. 

Op het gebied van subsidiabele kosten zijn er een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd. 
Concreet gaat dit om een verruiming van de mogelijkheden om gebruik te maken van flat rates, 
lump sumps en standard scales of unit costs. Deze maatregelen staan bekend als simplified 
costs en hebben vooral betrekking op personeelskosten. Bij het gebruiken van simplified 
costs wordt de controle veel eenvoudiger en brengt dit dus minder administratieve lasten en 
uitvoeringskosten met zich mee.

Aan deze maatregelen is aandacht besteed in het 
onderzoek van ERAC in 2012. Daaruit komt inderdaad 
naar voren dat deze maatregelen de administratieve 
lasten en uitvoeringskosten naar beneden brengen.

Betere samenwerking in de gehele auditketen
Door toepassing van het SISA (Single Information 
en Single Audit) is de controle efficiënter geworden 
door een sterkere samenwerking tussen de partijen 
in de gehele auditketen. De Managementautoriteiten 
(MA), Certificeringsautoriteit (CA) en Audit Autoriteit 
(AA) zijn belangrijke partijen in deze keten. Om deze betere 
samenwerking te bewerkstelligen, hebben de CA en MA’s een 
convenant getekend waarin ze onder andere vastgelegd hebben 
wat de specifieke verantwoordelijkheden zijn van de partners. 

De AA is niet direct betrokken bij dit convenant, maar heeft de samenwerking met de andere 
partijen ook geïntensiveerd. Een voorbeeld van toegenomen samenwerking, is de controle op 
specifieke uitkeringen. Die wordt nu gecombineerd met de jaarlijkse financiële verantwoording.

Vereenvoudigingen in nationale regelgeving voor de EU-programma’s
Grofweg tweederde deel van de regelgeving rond structuurfondsen die voor 
uitvoeringskosten en administratieve lasten zorgen, zijn niet afkomstig van de Europese 
structuurfondsverordeningen. Een deel van deze regeldruk is afkomstig van de in lidstaten zelf 
gevormde regelgeving die betrekking heeft op de uitvoering van de Structuurfondsen.

In de reactie op het rapport van het ERK laat de Commissie weten overreguleringspraktijken 
te observeren bij lidstaten; de zogenoemde ‘gold plating’. Deze tendens komt ook naar voren 
in het rapport van ERAC uit 2012. Ruimte die vanuit de EU vrij wordt gelaten voor maatwerk 
wordt door risico-aversie opgevuld met nieuwe regels. 

Toch zijn er ten opzichte van de voorgaande programmaperiode verbeteringen te zien. 
Het gaat onder andere om de vervanging van het nationaal strategisch referentiekader en 
het nationaal strategisch plan door partnerschapsovereenkomsten, minder kostensoorten, 
forfaitaire opslagen overhead bij loonkosten, werkend webportaal voor aanvragen en 
voortgangsrapportages etc.

In de reactie op het rapport 
van het ERK laat de Commissie 

weten overreguleringspraktijken 
te observeren bij lidstaten; de 

zogenoemde ‘gold plating’. Deze 
tendens komt ook naar voren 

in het rapport van ERAC 
uit 2012.



Simplified costs
Het gebruik van simplified costs vereenvoudigt de controle sterk. Daarom moet hier meer op 
worden ingezet. Zo moeten simplified costs bij meer kostentypes en projecten ingezet worden. 
De Integrale Kostensystematiek (IKS), de vaste-uurtarief-systematiek en de loonkosten plus 
vaste-opslag-systematiek zijn hierbij nuttige instrumenten om verder uit te breiden.

SISA: single information, single audit
Het SISA-principe wordt al ingezet en leidt tot vermindering van de kosten betreffende 
controle. Op een aantal gebieden kan dit nog verder worden verbeterd. Op dit moment wordt 
door de verschillende MA’s al steeds actiever gebruik gemaakt van gezamenlijke ICT-systemen, 
zoals Navision. Dit gebruik neemt ook steeds verder toe, gericht op efficiencyverbetering en 
betere toegang tot eenmaal verstrekte informatie voor alle partijen. Hierop wordt vanuit de EU 
ook gestuurd met onder andere e-Cohesion.

Het eenmalig verkrijgen en verzamelen van informatie kan een stevige basis krijgen in een
‘poortwachtersfunctie’. Een strikte doch transparante selectie van projecten leidt ertoe dat 
het meer voeten in aarde heeft om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor een subsidie, 
maar het heeft als grote voordeel dat er uiteindelijk minder controle en proceskosten worden 
gemaakt (naar het huidige verschil tussen EFRO versus ESF). Omdat al veel bekend is over de 
projecten, kan ook meer verantwoordelijkheid bij de projectuitvoerders zelf worden gelegd en 
kan meer gestuurd worden op het resultaat.

Ondanks de verbeteringen die al zijn doorgevoerd, is er ruimte voor verdere 
verbeteringen. Veel van deze verbeteringen zijn verdere doorvoeringen van 
de hierboven al uiteengezette punten. De verbeterpunten roepen vooral op 
tot verdere vereenvoudigingen en meer samenwerking en uniformering. 
Overigens zonder dat dit ten koste gaat van maatwerk. Door het beperken 
van hele specifieke regulering wordt maatwerk juist bevorderd.

Suggesties voor verbetering 
2021-2027



Meer uniformering EU-fondsen binnen Nederland
In beginsel zijn de verschillende OP’s binnen Nederland gebaseerd op dezelfde onderliggende 
regelgeving. Daarom werken ze ook op veel gebieden samen. Toch zijn er ook op dit gebied 
nog verbeteringen te bereiken. Vooral wat betreft uniformering in het opbouwen van dossiers, 
de toepassing van werkinstructies, het gebruik van checklists en de vastlegging van audittrails 
kan er meer samengewerkt tussen fondsen. Dus niet enkel tussen de vier programma’s onder 
EFRO, maar ook naar ESF, Landbouw, Visserij en de HOME-fondsen. 

Dit is al enigszins bereikt via de uitwerking van de samenwerkingsconvenanten, maar de 
daarin afgesproken maatregelen zijn nog niet volledig doorgevoerd. De werkwijzen van de 
verschillende organisaties worden op deze manier meer op elkaar afgestemd. Dit maakt de 
wereld van Europese projecten voor veel gebruikers van de subsidies al snel een groot stuk 
logischer. Daarnaast is dit efficiënter voor de MA’s en maakt het de controle door de Audit 
Autoriteit eenvoudiger.

Ten slotte: 
Trap niet in de regelparadox

Last but not least, onze oproep om ruimte te durven laten. Alex Brenninkmeijer noemt vaak 
de ‘regelparadox’: om fouten terug te dringen worden regels opgesteld, maar extra regels 
leiden vaak tot extra fouten. Het terugdringen van administratieve lasten begint dus bij het 
terugdringen van regels. Maar ERAC signaleert daarbij telkens dat wanneer de Europese 
Commissie regels vermindert of versimpelt, er nationaal of decentraal regels voor in de plaats 
komen.

Wij zien dit als uiting van risico-aversie; in de huidige maatschappij van controle, juridificering 
en polarisering voelen wetgevers en bestuurders steeds minder ruimte voor het aloude ‘gezond 
verstand’ in maatwerk en casuïstiek. Daar is helaas geen enkele regel, noch het afschaffen, 
tegen opgewassen. En toch moeten we wel met ons allen; in de Europese regels daalt het 
aandeel dat aan uitvoeringskosten mag worden besteed. Voor EFRO bijvoorbeeld van 4% naar 
2,5%. Dus doet ERAC overal waar mogelijk zijn best hiervoor. Zeker deze tijd waarin we op 
meerdere plaatsen de uitvoering van de Europese programma’s 2021-2027 vormgeven. 



Zuurstof voor een lerend systeem
De heer Brenninkmeijer herinnert zich de moeizame verhoudingen tussen MA’s en AA van
enkele jaren geleden in Nederland. De positieve impact van de verbeterde samenwerking 
relateert hij meteen aan ‘zuurstof voor een lerend systeem’. “In een gezond systeem zijn fouten 
geoorloofd en is er een lerende werking bij constateringen. Het is hierom dat in controle- 
protocollen altijd een fouttolerantie zit. De huidige tendens naar afrekencultuur belemmert een 
beleidskader om op deze manier levend te zijn. Dit drukt juist naar rigide worden met tolerantie 
van nul. Deze doorslaande nadruk op rechtmatigheid drukt de zuurstof uit een systeem.”

Strijd met rechtszekerheid
Ten aanzien van de ‘simplified costs’ signaleert Brenninkmeijer ook een fors risico. “Veel van 
deze kosten zijn gebaseerd op ‘gemiddelden’. Daarbij is niet expliciet vastgelegd hoe dat 
gemiddelde berekend moet worden en op welk moment. Hierdoor is het risico erg groot dat 
een accountant in een latere controle alsnog de berekening of onderbouwing op microniveau 
wil controleren. Dan ontstaat een strijd met rechtszekerheid.” Regelgeving moet volgens de 
heer Brenninkmeijer in volle omvang recht doen aan de essentie van simplified costs door de 
grondslag en het moment van bepalen dus expliciet en vóóraf te bepalen. Spelregels die niet 
meer tijdens de wedstrijd worden gewijzigd.

Verschil tussen droom en daad
De ‘regelparadox’ is volgens Brenninkmeijer nog altijd aanwezig. “We moeten daar voor 
waken, want het verschil tussen droom en daad dreigt steeds groter te worden. We dromen 
van simpele uitvoering en vooral resultaten terwijl de daad vaak regels en controle (en dus 
fouten) is. Door de regeldruk haken geschikte partijen af en door latere constateringen van 
fouten komen uitvoeringsorganisaties in kwaad daglicht te staan. Risico-aversie aan alle kanten 
verlamt het bereiken van resultaten.”

De heer Alex Brenninkmeijer raakt met zijn eigen achtergrond op 
rechtmatigheid en rechtszekerheid direct aan administratieve lasten. En 
hoewel hij geen lid is van Controlekamer II die dit rapport heeft geschreven, 
heeft het onderwerp zijn warme belangstelling. We gingen met hem in 
gesprek over het rapport en onze visie. 

Slotreactie 
van de heer Brenninkmeijer

‘Goed dat ERAC het rapport van de Europese Rekenkamer 
onder de loep neemt. Ik zie veel overeenkomsten tussen 
onze opinies. Dat er in Nederland voortgang is geboekt op 
vermindering van administratieve lasten, doet mij deugd.’



Met speciale dank aan de heer Alex Brenninkmeijer 

Vond u deze whitepaper interessant? 
Wilt u meer weten over de uitvoering in het cohesiebeleid? 

Onze ERAC-adviseurs staan voor u klaar.

Vragen of suggesties? 
ERAC denkt graag 

met u mee!

Vincent Ketelaars
vincentketelaars@erac.nl


