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Abstract 
In dit verkennende onderzoek is de verantwoording van een nieuwe organisatievorm in kaart 

gebracht: de transnationale Europese organisaties. Deze organisaties acteren over de 
grenzen van lidstaten heen. Ze voeren Europees beleid uit, maar niet over alle lidstaten. De 
nadruk van de verantwoording ligt op de actoren binnen de lidstaten, terwijl de Europese 

actoren meer afstand bewaren en de kaders bewaken. De actoren binnen de lidstaten 
trachten de boot (de transnationale Europese organisatie) een bepaalde richting in te 

bewegen, terwijl de Europese actoren de gehele vloot op hun koers willen houden. Daarmee 
nemen de actoren binnen de lidstaten en de Europese actoren verschillende rollen aan en is er 

sprake van complementaire verantwoording.  
Hoewel de rol van de actoren binnen de lidstaten in het verantwoordingsproces aanzienlijk 

groter is, heeft dus ook de Europese Unie een rol te spelen. Daarmee heeft de Europese Unie 
aan invloed gewonnen, maar is het niet de leidende verantwoordingspartij geworden. De 
transnationale Europese organisaties laten zien dat Europese integratie geen zwart-wit 

proces van het wel of niet overdragen van bevoegdheden hoeft te zijn, maar dat Europese 
integratie zich ook kan uiten in een proces van multi-level governance. 
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“When you look at the organizational structure it is pretty multi-level governance. You can see the 

Commission and the EU at the top and then the nation and then the region and the municipality. But 

it’s never that straightforward. I mean, that’s the way it was in Europe in the twelfth century, when 

we had the king and you had the duke and then you had the knight and then you had the peasants. 

That was top-down. Now it’s more fluid.” 

 

(Magnus Schönning, directeur Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, 2017) 
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Voorwoord  
Als ik een scriptie of een proefschrift bestudeer, kan ik het zelden laten om even naar het voorwoord 

te kijken. Wat iemand onderzocht heeft mag dan interessant zijn, de mens erachter is vaak veel 

interessanter. Dat verschilt van eenvoudige bedankjes tot vaak ietwat gênante liefdesuitingen. 

Diegene die op het tweede hoopt, komt bedrogen uit. Als een ware bestuurskundige ambieer ik de 

middenweg.  

Laat ik beginnen bij het begin. Helaas bleek mijn Lets en Sloveens nog wat onderontwikkeld. Daarom 

gaat speciale dank gaat uit naar Google en in het bijzonder naar de vertaalfunctie van websites. Zonder 

dit technologisch vernuft (wat nog lang niet perfect is, maar wat voor wie doelgericht zoekt zeker kan 

volstaan), was het onmogelijk geweest om de mailadressen van de gezochte respondenten te 

verzamelen.  

Ook moet ik zeggen dat de Europese Unie bijzonder transparant bleek in het bijhouden en registeren 

van documenten. Als ik een zoekterm in de Europese databank intikte en er stond: ‘U krijgt alleen de 

pagina’s 1-9999 van de zoekresultaten te zien.’, zakte de moed mij soms in mijn schoenen. Maar die 

transparantie was wel noodzakelijk om de transnationale Europese organisaties te kunnen 

identificeren.   

Uiteraard wil ik mijn respondenten bedanken voor het invullen van de enquête, zonder wie deze 

scriptie geen enkele inhoud zou hebben gehad. Bijzondere dank gaat uit naar Bram de Kort en Magnus 

Schönning, die de tijd wilden nemen om mij te woord te staan en het onderzoek van meer diepgang 

hebben voorzien.  

Deze scriptie is de afronding van de master Bestuur en Beleid. Jaargang 2016-2017 staat ook wel 

bekend als ‘de keters’. Naast inhoudelijke discussies was er meer dan voldoende ruimte voor 

gezelligheid. Zoals studenten betaamt, werd er veel bier gedronken en met als hoogtepunt het tot in 

de kleine uurtjes op stelten zetten van Brussel.  

Dan kom ik bij mijn begeleiders. Allereerst wil ik Thomas Schillemans bedanken voor zijn 

betrokkenheid gedurende het soepel verlopen proces, de scherpe begeleiding, de snelle reacties op 

mails en de telefoongesprekken. Daarnaast mijn tweede lezer Gijs Jan Brandsma, die ik wil bedanken 

voor de scherpe commentaren op eerdere versies en zijn aanstekelijke passie voor bijzondere 

organisaties. 

Ten slotte wil ik mijn familie en vrienden bedanken, vooral voor wat ze buiten deze scriptie voor mij 

betekenen. 

Je masterdiploma is eigenlijk een soort tussentijdse toets die gehaald wordt: je bent goed op weg, 

maar het zegt lang nog niet alles over of het tentamen aan het einde ook succesvol afgerond wordt. 

Na deze tussentijdse toets is het nu tijd om een volgend avontuur tot een goed einde te gaan brengen. 

Zoals Nelson Mandela ooit zei: ‘It always seems impossible until it’s done. En zo is het.  
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1. Aanleiding 
Het is de zomer van 2015. De Griekse schuldencrisis is op zijn hoogtepunt. Na lang onderhandelen 

bereiken de eurolanden een miljardendeal met Griekenland. Deze deal doet een beroep op het 

noodfonds van de eurozone: het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) (Giebels, 2015). Zo kan een 

faillissement van Griekenland worden voorkomen en blijft een verdere Eurocrisis uit (Van der Veen, 

2015). Het belangrijkste besluitvormingsorgaan van het ESM bestaat uit de ministers van alle 

eurolanden. Lidstaten zonder euro zijn geen onderdeel van dit mechanisme en Europese organen als 

de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank hebben geen stemrecht (ESM, 2012a). 

Daarnaast is de ESM opgericht via een verdrag tussen de eurolanden, zonder directe tussenkomst van 

de Europese Unie (EU) (ESM, 2012b). Daarmee staat het ESM op enige afstand van de EU als geheel. 

Tegelijkertijd zijn de euro en de Europese Unie onlosmakelijk aan elkaar verbonden, zoals is vastgelegd 

in het verdrag van Maastricht (1992). Er kan dus worden gesteld dat het ESM zowel een relatie heeft 

met de lidstaten, als met de Europese Unie.  

Onder andere uit dit voorbeeld blijkt dat relatie tussen de lidstaten en de Europese Unie voortdurend 

in ontwikkeling is. Sinds de oprichting van de Europese Unie nemen haar bevoegdheden toe (Borrass, 

Sotirov & Winkel, 2015). In dit proces van ‘Europeanisering’ is er sprake van een continue strijd om 

welke bestuurslaag welke bevoegdheden heeft (Lelieveldt & Princen, 2011). Joosen & Brandsma 

(2017) stellen dat het Europese eenwordingsproces een veelvoud aan verschillende organisatietypen 

met verschillende bevoegdheden heeft opgeleverd. Volgens Joosen & Brandsma (2017) is één type 

organisatie over het hoofd gezien bij de categorisering van deze organisatietypen: de transnationale 

Europese organisatie. Het gaat hier om organisaties die op enige afstand staan van de Europese Unie, 

maar die tegelijkertijd de individuele lidstaten overstijgen. Deze organisaties voeren enige vorm van 

Europees beleid uit. Daarmee is de transnationale Europese organisatie een terrein waar de strijd om 

de bevoegdheden duidelijk zichtbaar is. Deze organisaties hebben immers zowel een relatie met de 

lidstaten, als met de Europese Unie. Er is hier dus sprake van een uitingsvorm van Multi-level 

Governance (Bache, 2012). Hoe deze relatie er precies uitziet, is vooralsnog niet helder. Vanwege de 

beperkte kennis van de omvang van het bestaan van transnationale Europese organisaties zal in dit 

onderzoek een verkenning naar deze organisaties worden uitgevoerd. 

Peters & Pierre (2001, p. 132) stellen dat “the state is no longer the unrivalled king of the hill; it is being 

challenged by transnational institutions such as the EU”. Met de verschuiving van bevoegdheden naar 

de Europese Unie, verschuiven verantwoordelijkheden mee naar dit niveau. Een uiting van de ‘strijd’ 

tussen de Europese Unie en de lidstaten uit zich onder andere in de verantwoordingsrelatie tussen de 

transnationale Europese organisatie enerzijds en de lidstaten dan wel de Europese Unie anderzijds. 

Immers: aan wie wordt waarover verantwoording afgelegd? Dit onderzoek wil die vraag beantwoorden 

en wil daarmee bijdragen aan de kennis over de ontwikkeling van de relatie tussen de lidstaten en de 

Europese Unie. Daarnaast zijn er al langer zorgen of de groei van de Europese verantwoordelijkheden 

harder gaat dan de groei van verantwoording (Bovens, 2007). Bovens (2007) stelt dan ook dat er sprake 

is van een verantwoordingstekort in de Europese Unie (Bovens, 2007). Ook bij nationale 

uitvoeringsorganisaties wordt er over een verantwoordingstekort gesproken (Schillemans, 2011). 

Maar hoe zit het met de transnationale Europese organisaties die op enige wijze Europees beleid 

uitvoeren? Dat is nog onontgonnen terrein. In dit onderzoek zal gekeken worden in welke mate 

transnationale Europese organisaties verantwoording afleggen en dus of er ook op dit gebied sprake 

is van een verantwoordingstekort.  
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1.1 Probleemstelling 

1.1.1 Doelstelling 

Het verkennen van de wijze waarop transnationale Europese organisaties verantwoording afleggen.  

Het doel van dit onderzoek is een beter beeld krijgen van de manier waarop transnationale Europese 

organisaties verantwoording afleggen. Het begrip ‘verantwoording afleggen’ zal in hoofdstuk 3 nader 

gedefinieerd en geoperationaliseerd worden. Hierbij zullen de drie fasen van verantwoording centraal 

staan: de informatiefase, debatfase en consequentiefase (Mulgan, 2003; Bovens, 2005; Bovens & 

Schillemans, 2009). Ook het begrip ‘Europese transnationale organisaties’ zal later (in 2.4) uitgewerkt 

worden.  

De verkenning zal zowel plaatsvinden aan de hand van een brede inventarisatie van de organisaties, 

als aan de hand van gedetailleerdere bestudering van een tweetal organisaties (zie hoofdstuk 4).  

1.1.2 Vraagstelling 

Hoe leggen transnationale Europese organisaties verantwoording af? 

 Welke transnationale Europese organisaties zijn er? 

 Aan wie leggen transnationale Europese organisaties verantwoording af? 

 Via welke verantwoordingsprocessen leggen transnationale Europese organisaties 

verantwoording af? 

 Waarover leggen transnationale Europese organisaties verantwoording af? 

De deelvragen zijn gebaseerd op Bovens (2005), met uitzondering van de eerste deelvraag. De eerste 

deelvraag zal zo uitputtend mogelijk worden beantwoord. Er wordt getracht een eerste systematische 

verkenning van deze nieuwe organisatievorm uit te voeren.1 Het is daarbij niet uit te sluiten dat niet 

alle organisaties bij een eerste verkenning gedefinieerd worden. Bovens (2005) stelt ook de vraag wie 

er verantwoording moet afleggen. In dit onderzoek is dat de transnationale Europese organisatie. 

Hoewel Bovens (2005) terecht opmerkt dat ieder individu binnen de organisatie een andere rol heeft 

en dus een andere interne verantwoordelijkheid draagt, valt het buiten de scope van dit onderzoek 

om de transnationale Europese organisatie ‘in te duiken’. In dit onderzoek zal daarom de 

verantwoording van een organisatie als geheel centraal staan en niet de rol van individuen binnen een 

organisatie. Daarnaast stelt Bovens (2005) de, zeker relevante, vraag waarom er in een situatie 

verantwoording afgelegd wordt. Om die vraag te kunnen beantwoorden is eerst een goed beeld nodig 

van de manier waarop transnationale Europese organisaties verantwoording afleggen. Het uitputtend 

beantwoorden van de ‘waarom vraag’ is dan ook een stap die de verkenning voorbij gaat en dus voor 

dit onderzoek te ver voert. Wel wordt er, zeker in de casestudies, bij stilgestaan. Het valt wel binnen 

de mogelijkheden van deze verkenning om te kijken of er aanleiding is voor het vermoeden van een 

eventueel verantwoordingstekort. Dit zal in de conclusie aan de orde komen en kan in een mogelijk 

vervolgonderzoek verder bestudeerd worden.  

                                                           
1 Deze inventarisatie is onderdeel van het onderzoeksproject Calibrating Public Accountability (Schillemans, 
2015). 
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1.2 Relevantie 

1.2.1 Maatschappelijke relevantie 

Organisaties kunnen gezien worden als een instrument van de overheid om bepaalde beleidsdoelen 

te realiseren en ze spelen een belangrijke rol in het leven van mensen (Bovens, ’t Hart & Van Twist, 

2012, p.171). Daarom is het belangrijk om te weten wat voor soort organisaties er bestaan en welke 

functie ze vervullen. Het openbaar bestuur dient immers transparant te zijn (Bovens et al., 2012).  

Juist omdat organisaties impact hebben op het leven van mensen, is het belangrijk om te kijken of er 

bij deze organisaties sprake is van een goede verantwoording. Transnationale Europese organisaties 

zijn publieke organisaties en daarom is het vanuit democratisch perspectief belangrijk dat 

verantwoording wordt afgelegd. Uiteindelijk dient, eventueel via verschillende schakels, de burger aan 

het einde te staan van de verantwoordingsketen (Bovens, 2005). Zo hebben burgers, in principe, het 

eindoordeel over elke vorm van overheidsoptreden. In dit onderzoek wordt daarbij de eerste 

verantwoordingsschakel bestudeerd: van transnationale Europese organisaties naar actoren van de 

Europese Unie en van de lidstaten. Transnationale Europese organisaties zijn organisaties op afstand 

en juist bij die organisaties zijn de vraagtekens over de democratische legitimiteit groot (Koop, 2011). 

Zo zouden er organisaties op afstand zijn die onder de radar blijven en daardoor vrijgesteld worden 

van verantwoording (Koop, 2011, p.228). Ook bij het beleid van de Europese Unie zijn er vraagtekens 

over de democratische legitimiteit (Bovens, 2007; Fisher, 2004, pp. 501-502). Fischer (2004, p.502) 

stelt dat het Europese systeem geen sterke binding kent met de burgers. En volgens Bovens (2007, 

p.113) is er sprake van een gebrek aan democratische verantwoording vanwege het feit dat het 

Europees parlement nergens als geheel ter verantwoording kan worden geroepen. Juist vanwege die 

vraagtekens is het relevant om de mate van verantwoording van organisaties die op enige afstand 

staan van zowel de lidstaten, als de Europese Unie in kaart te brengen. Ten slotte is de transnationale 

Europese organisatie een uitingsvorm van de verdere integratie van de Europese Unie. Deze verdere 

integratie roept veel weerstand op (Crespy & Verschueren, 2009). De bestudering van een uitingsvorm 

kan bijdragen aan het maatschappelijk debat over de toekomst van de Europese Unie. De Europese 

Unie groeit namelijk en heeft daarmee steeds meer invloed op het dagelijks leven van zijn burgers 

(Bovens, Curtin & ’t Hart, 2010). Juist daarom is het belangrijk om te kijken hoe zij functioneert en op 

welke wijze zij actoren op afstand ter verantwoording roept.   

1.2.2 Wetenschappelijke relevantie 

Er is reeds veel onderzoek gedaan naar verschillende Europese organisaties. Zo onderzocht onder 

andere Groenleer (2009) de ontwikkeling van Europese agentschappen. Gornzitzka & Sverdrup (2011) 

onderzochten de invloed van expertgroepen in de Europese Unie. Europese netwerken van 

regulerende nationale organisaties zijn ook eerder onderzocht (Yesilkagit, 2011). Joosen en Brandsma 

(2017) stellen dat binnen dit palet een organisatie ontbreekt: de transnationale Europese organisatie. 

De inventarisatie van de mate waarin deze organisatiesoort bestaat en welke concrete uitingsvormen 

dit type organisatie krijgt, vult een gat in de bestaande kennis dat reeds geconstateerd is (Joosen & 

Brandsma, 2017). Dit onderzoek voegt dus kennis toe over de Europese Unie als geheel en meer 

concreet over een specifieke uitingsvorm van het proces van de verdere integratie.  

De transnationale Europese organisatie is te definiëren als een uitingsvorm van Multi-level 

Governance. De organisatie bevindt zich immers ergens tussen het Europese en het lokale in en werkt 

per definitie samen met meerdere niveaus. Marks en Hooghe (2004) onderscheidden een tweetal 

typen organisaties met verschillende typen eigenschappen: type I en type II. Een aantal van de 
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vastgestelde eigenschappen zijn relevant. De type I organisaties zijn de stabiele organisaties met een 

heldere jurisdictie. In de Europese Unie zijn dat bijvoorbeeld de Europese Commissie, het Europees 

parlement en de raad van ministers zijn (Bache, 2012). Op nationaal niveau gaat het om de 

parlementen, ministeries. Lokaal zou het gaan om organen van provincies en gemeenten. 

De type II organisaties zijn organisaties die een specifieke taak hebben, maar juist over de territoriale 

grenzen heen opereren. Transnationale Europese organisaties zijn daar een schoolvoorbeeld van. Dat 

wil niet zeggen dat een type II organisatie per definitie een transnationale Europese organisatie is. 

Daarvoor moet immers aan alle voorwaarden worden voldaan, zoals die in 2.4.1 gesteld worden. 

Marks (1993, p. 392) stelt dat Multi-level Governance gaat om continue onderhandeling tussen 

gevestigde overheden over verschillende territoriale banden. In het vormgeven van Multi-level 

Governance komt dus de strijd van bevoegdheden tussen de Europese Unie (een level) en de lidstaten 

(een ander level) sterk tot uiting. Bache (2012, p.639) stelt dat “there is surprisingly little work that 

attempts to put flesh on the bones of the Type I and type II categories or on the relations between 

them.” Het is precies deze niche waar dit onderzoek kennis aan tracht toe te voegen. Bache (2012, p. 

638) stelt dat analytische tools nodig zijn om de veranderende relatie tussen deze type organisaties te 

kunnen duiden. Het onderzoeken van de verantwoordingsrelatie kan één van deze tools vormen. 

Er zijn al een groot aantal concrete organisaties door de bril van het verantwoordingsvraagstuk 

bestudeerd (Brandsma & Schillemans, 2012). Ook binnen de Europese Unie zijn er onderzoeken 

gedaan naar verantwoording. Bovens (2007) bracht verantwoording en de Europese Unie met elkaar 

in verband. Bergman (2000) onderzocht, door middel van de principaal-agent benadering, de relatie 

tussen de lidstaten en de Europese Unie. Brandsma (2010) onderzocht de verantwoording van 

comitologie in Europa. Busuioc (2010) bestudeerde de verantwoording van Europese agentschappen. 

Naar de verantwoording bij transnationale Europese organisaties is geen onderzoek gedaan (Joosen & 

Brandsma, 2017). Joosen en Brandsma (2017) stellen dat transnationale Europese organisaties 

problematisch zouden kunnen zijn op het gebied van democratische- en rechtsstatelijke 

verantwoording. Tegelijkertijd is er volgens Joosen & Brandsma (2017) te weinig kennis om daar een 

gefundeerde uitspraak over te doen. Dit onderzoek tracht aan de vorming van die kennis bij te dragen. 

Daarmee breidt dit onderzoek zowel de reeds bestaande kennis over verantwoording van 

transnationale Europese organisaties, als de meer algemene kennis over verantwoording uit. 
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2. Spanningen Europese integratie 
Vanaf het begin van de oprichting van de Europese Unie zijn er spanningen tussen de wil van lidstaten 

om soevereiniteit te behouden en de verdere eenwording die het (deels) afdragen van bevoegdheden 

vereist (Dinan, 2005). In de afgelopen 60 jaar zijn er steeds verdere stappen gezet richting verdere 

integratie, maar was er tegelijkertijd ook sprake van weerstand bij de Europese bevolking (Lelieveldt 

& Princen, 2011). Volgens het spillover effect zorgt integratie op het ene gebied ervoor dat ook andere, 

aanverwante beleidsterreinen verder kunnen integreren (Rosamond, 2000). Zo kan verdere 

economische integratie het bijvoorbeeld praktisch maken om binnengrenzen op te heffen en ook één 

munt te hanteren. In de literatuur wordt gesproken over ‘Europeanisering’: de steeds verder 

uitbreidende bevoegdheden van de Europese Unie (Borrass et al., 2015). Jones, Kelemen en Meunier 

(2016) duiden de verdere integratie als ‘failing forward’: de incomplete integratie leidt tot het falen 

van beleid, waardoor er urgentie ontstaat om de problemen op te lossen en dus verder te integreren. 

De verschillende Europese bevoegdheden hebben concrete invulling nodig. Organisaties kunnen aan 

die invulling vorm geven. Verschillende vormen van integratie uiten zich in verschillende 

organisatievormen. Europese Agentschappen zijn voor de uitvoering van Europees beleid in het leven 

geroepen (Groenleer, 2009). Tegelijkertijd bestaan er vele organisaties die gebaseerd zijn op 

vrijblijvende samenwerking. Daartussen ontstaat een nieuwe organisatievorm: de transnationale 

Europese organisatie. Dit onderzoek focust zich op de laatste categorie. Deze verschillende 

organisatievormen worden in dit hoofdstuk uitgewerkt. Er wordt eerst gekeken naar de rol van multi-

level governance in de Europese integratie. 

2.1 Europese integratie en multi-level governance 
Met de komst van de Europese Unie is een bestuurslaag toegevoegd (Rhodes, 1994). Na de lokale, 

regionale en nationale laag, is er ook een Europese laag ontstaan. Deze verschillende lagen 

functioneren in het beleidsproces niet los van elkaar, maar staan in contact met elkaar. Dit is als een 

uitingsvorm van multi-level governance te beschouwen (Papadopoulos, 2010, p. 1031: Hooghe & 

Marks, 2001). Papadopoulos (2010) stelt terecht aan de orde dat multi-level governance twee 

onderdelen bevat: de samenwerking tussen verschillende bestuursniveaus (multi-level) en de 

samenwerking van overheidsinstanties met niet publieke instanties (governance). In dit onderzoek ligt 

de focus op ‘multi level’ en minder op het ‘governance’ onderdeel. Daarnaast is multi-level governance 

een begrip geworden dat door verschillende onderzoekers verschillend geïnterpreteerd wordt 

(Stephenson, 2013). Zo kan het gaan om verschillende juridische bevoegdheden op verschillende 

niveaus, over het oplossen van coördinatieproblemen tussen verschillende bestuurslagen en om 

legitimiteit (Stephenson, 2013). Een ander uitgangspunt, waar het in dit onderzoek voornamelijk over 

zal gaan, is de verdere Europeanisering (en regionalisering) van beleidsvorming. Dit krijgt in een 

verticale context vorm, dat betekent dat er geen sprake van een hiërarchische relatie is. Dat betekent 

dat er ook lagen ‘overgeslagen’ kunnen worden. Zo kan de Europese Unie in rechtstreeks contact staan 

met regionale partijen (Peters & Pierre, 2001). In de strijd om bevoegdheden tussen deze 

bestuurslagen verliest de nationale laag aan invloed, onder andere aan de Europese Unie: “the state is 

no longer the unrivalled king of the hill; it is being challenged by transnational institutions such as the 

EU” (Peters & Pierre, 2001, p. 132). Marks, Hooghe & Blank (1996, p.371) stellen dat “Multi-level 

governance does not confront the sovereignty of states directly. Instead of being explicitly challenged, 

we believe that states in the European Union are being melded gently into a multi-level polity[..]”. 
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Daarmee zou Europese integratie door middel van multi-level governance op een subtiele wijze vorm 

kunnen krijgen.  

Bache (2012, p.632) legt de link tussen multi-level governance en het huidige debat over het ‘sturen’ 

en ‘roeien’ van overheidsorganisaties: bij het uitvoeren van beleid gaat het om ‘roeien’ en het 

beïnvloeden van de richting is ‘sturen’ (Levi-Faur, 2005). Verschillende organisaties op verschillende 

niveaus kunnen ‘sturen’ en ‘roeien’. Het sturen gebeurt voornamelijk door supranationale en nationale 

organisaties (zoals de Europese Unie), terwijl het roeien vooral door nationale, regionale en lokale 

organisaties gebeurt (Bache, 2012). Door de verantwoording van transnationale Europese organisaties 

te bestuderen, kan er in dit onderzoek meer gezegd worden over hoe de Europese Unie in dit concrete 

geval richting geeft aan haar beleid.  

2.2 Reeds vastgestelde integratie: Europese agentschappen 
Europese Agentschappen zijn uitvoeringsorganisaties van de Europese Unie en kunnen dus alleen 

beleid uitvoeren wat reeds tot de competenties van de Europese Unie behoort. Omdat er geen sprake 

is van directe inmenging van de lidstaten en ze specifieke bevoegdheden hebben, zijn dit 

supranationale organisaties (Lelieveldt & Princen, 2011). Groenleer stelt dat er verschillende redenen 

zijn voor het ontwikkelen van deze agentschappen (Groenleer, 2009, pp. 100-108). De eerste reden is 

dat agentschappen bepaalde specifieke taken kunnen uitvoeren. Met hun specifieke uitvoeringstaak 

is het de bedoeling dat zij louter beslissingen nemen op basis van technische overwegingen en dus niet 

op basis van politieke motieven (Groenleer, 2009, p.101). Daarnaast kan het bijdragen aan de 

transparantie, gezien de beperkte transparante besluitvorming door de Europese Commissie en het 

Europees Parlement. Ook kan het zorgen voor betere samenwerking met specifieke stakeholders 

(Groenleer, 2009, p.101). Kreher (1997) stelt dat Europese agentschappen voornamelijk kunnen 

bijdragen aan de verdere bestuurlijke integratie van de Europese Unie.  

Op basis van Groenleer (2009) kunnen de volgende relevante kenmerken van Europese agentschappen 

worden vastgesteld: 

1. Europees juridische basis met formele onafhankelijkheid van de commissie of het parlement. 

2. Een mandaat met concrete doelen en taken.  

3. Een vaste organisatiestructuur.  

4. Fundamentele financiële bijdrage van de EU.  

Bij Europese agentschappen is de strijd om de bevoegdheden dus grotendeels gestreden. De integratie 

op het Europese niveau uit zich in een eigen organisatie met concrete bevoegdheden.  
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2.3 Vrijblijvende integratie: intergouvernementele organisaties 
Er bestaan vele organisaties die een intergouvernementeel karakter hebben en waarbij dus geen 

soevereiniteit wordt afgestaan, maar er wel samengewerkt wordt. Bij intergouvernementalisme staat 

de samenwerking tussen verschillende landen centraal. De assumptie hierbij is dat verdere integratie 

alleen plaatsvindt op basis van een positieve verwachting van alle partijen (Lelieveldt & Princen, 2011). 

De kern is dat soevereiniteit zoveel mogelijk bij de landen ligt en niet bij een ‘hogere’ entiteit. Volgens 

Princen (2007) is er bij zuiver intergouvernementalisme sprake van de mogelijkheid voor elke lidstaat 

om haar veto tegen een beslissing uit te spreken. 

Kapteyn en VerLoren van Themaat (zoals geciteerd in Van Staden, 2000) stellen dat een 

intergouvernementele organisatie aan drie kenmerken moet voldoen: 

1. Allereerst dient het besluitvormende orgaan van de intergouvernementele organisatie te 

bestaan uit vertegenwoordigers van de staten. 

2. Er kan de staten geen juridische verplichting worden opgelegd tegen hun wil.  

3. De uitvoering is in handen van de staten zelf.  

In het kader van de verder vorderende Europese integratie hebben beide organisatievormen een 

andere rol. Waar bij intergouvernementele organisaties samenwerking en dus integratie slechts wordt 

bevorderd, is deze bij de agentschappen al eerder vastgelegd en is er slechts sprake van uitvoering van 

die samenwerking.  

2.4 Een mengvorm: de transnationale Europese organisatie 
De ontwikkeling van de Europese integratie heeft geleid tot een mengvorm: de transnationale 

Europese organisaties. Dit zijn organisaties die niet volledig Europees zijn en toch een vorm van 

Europees beleid uitvoeren (Joosen & Brandsma, 2017). Bij deze organisaties is er een relatie met zowel 

de Europese Unie als met de lidstaten. De relaties kunnen sterk en minder sterk zijn.  

De transnationale Europese organisaties bevatten dus kenmerken van zowel Europese agentschappen 

als van intergouvernementele organisaties. Zo zijn er kenmerken die meer neigen naar een Europees 

agentschap (zoals de vereiste tot het hebben van een aparte organisatie en het op enige wijze 

uitvoeren van Europees beleid). Ook zijn er kenmerken die meer neigen naar een 

intergouvernementele organisatie (zoals dat er geen sprake mag zijn van een volledig Europese 

organisatie en dat er ook landen buiten de EU deel kunnen nemen). Hieronder worden de kenmerken 

gedetailleerder uitgewerkt.  

Wat betreft de verdere Europese integratie is de transnationale Europese organisatie nog onbekend 

terrein. Het heeft een minder definitief karakter dan de Europese agentschappen, maar is tegelijkertijd 

minder vrijblijvend dan intergouvernementele organisaties.  

2.4.1 kenmerken transnationale Europese organisaties 
De definitie van de transnationale Europese organisatie is grotendeels gebaseerd op Joosen en 

Brandsma (2017). De globale definitie van transnationale Europese organisaties luidt:  

“Publieke organisaties die over landsgrenzen heen op enige wijze Europees beleid2 uitvoeren.” 

                                                           
2 Met ‘Europees beleid’ wordt hier beleid van de Europese Unie bedoeld. Vanzelfsprekend gaat het niet om 
landen die wel onderdeel uitmaken van het geografische Europa, maar geen lid zijn van de Europese Unie.  
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Om de definitie meer concreet te maken, zijn de volgende 5 punten opgesteld: 

1. Er moet sprake zijn van een juridische status (Via een verdrag, convenant, EU richtlijn ect.). 

a. Daarbij is het niet noodzakelijk dat er sprake is van een Europeesrechtelijke 

juridische status. 

2. Er moet sprake zijn van een aparte organisatie. 

a. Niet slechts een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen 

(intergouvernementeel). 

3. De organisatie mag niet volledig nationaal, dan wel volledig Europees (EU agentschap) zijn.  

4. Op enige wijze moet er Europees beleid worden uitgevoerd: 

a. door de Europese Unie zijn opgericht. 

b. door de Europese Unie verplicht om te worden opgericht. 

c. opgericht om transnationaal Europees beleid uit te voeren. 

Joosen en Brandsma (2017) stellen dat de organisatie opgericht moet zijn voor de uitvoering van 

Europees beleid. Dit is een vrij nauwe definitie die relevante organisaties uit kan sluiten. Organisaties 

die zelfstandig opgericht zijn, kunnen in een later stadium alsnog op enige wijze Europees beleid zijn 

gaan uitvoeren. Daarom wordt er in dit onderzoek een vierde categorie aan toegevoegd: 

d. Als een zelfstandige organisatie opgericht, maar voert toch op enige wijze beleid 

van de Europese Unie uit. 

Joosen en Bransma (2017) spreken over het nemen juridisch bindende beslissingen als eis van een 

transnationale Europese organisatie. In dit onderzoek kan er ook Europees beleid uitgevoerd worden, 

zonder dat er sprake is van een juridisch bindende beslissing. Feitelijke uitvoering wordt in dit 

onderzoek ook als vorm van uitvoering van Europees beleid aangemerkt. Organisaties die juridisch 

bindende beslissingen kunnen nemen, vallen ook binnen de scope van dit onderzoek. 

Daarnaast moet uitvoeren van Europees beleid worden onderscheiden van het ontvangen van fondsen 

voor bijvoorbeeld een onderzoeksactiviteit. Een onderzoeksactiviteit is immers nog geen beleid. Wel 

is het mogelijk dat een onderzoeksinstantie onderdeel is van Europees beleid en daarmee alsnog 

binnen de criteria kan vallen.  

Joosen en Brandsma (2017) zijn niet expliciet over het territorium waar een transnationale Europese 

organisatie zich binnenin moet bevinden. In deze definitie wordt gekozen om een minimum van twee 

landen te hanteren en dat het beleid zich moet focussen op de Europese Unie. Daarbij is het mogelijk 

dat landen buiten de Europese Unie onderdeel zijn van deze organisatie. Het dient hier te gaan om een 

beperkte hoeveelheid aan landen.  

5. Het moet minimaal gaan om twee Europese landen. Daarbij is het mogelijk dat enkele 

landen niet binnen de EU vallen. Organisaties waarbij alle landen van de Europese Unie lid 

zijn worden niet meegewogen. Er moet in ieder geval beleid zijn dat gericht is op (een deel 

van) het Europese territorium.  

De organisaties in dit onderzoek zullen aan al deze kenmerken dienen te voldoen, anders worden ze 

niet meegenomen in het onderzoek.  
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2.5 De transnationale Europese organisatie als uitingsvorm van multi-level 

governance 
De transnationale Europese organisatie is een unieke organisatie die zowel in relatie staat tot de 

Europese Unie als tot de lidstaten. Waar bij de Europese agentschappen de Europese Commissie de 

principaal is, zijn bij de intergouvernementele organisatie de verschillende lidstaten de principaal. Dit 

geldt immers ook voor de Europese Commissie (met het Europees parlement als principaal) en het 

Europees parlement (met het Europese volk als principaal). De relaties binnen de Europese unie 

kenmerken zich dus (deels) door een hiërarchische relatie. De transnationale Europese organisatie 

kenmerkt zich als een organisatie die zowel de Europese Unie, als de lidstaten als principaal hebben. 

Juist dat maakt de transnationale Europese organisatie uniek. Het hebben van meerdere principalen 

is voor Hooghe en Marks (2001, p. 76) aanleiding om zich af te vragen in welke mate de principalen de 

betreffende organisatie daadwerkelijk ‘onder controle’ hebben en of ze dus in staat zijn om de 

organisaties ter verantwoording te roepen. Een verschil in een eventuele verantwoordingsrelatie laat 

zien dat de ene principaal meer invloed heeft op het functioneren van de transnationale Europese 

organisatie dan de andere principaal. Kunnen de actoren van de lidstaten de transnationale Europese 

organisatie sturen? En hoe zit dat voor de Europese actoren? Daarmee kunnen de verhoudingen 

rondom de transnationale Europese organisaties in kaart worden gebracht, wat uiteindelijk iets kan 

zeggen over het proces van Europese integratie. In het speelveld van multi-level governance is het 

relevant om te bestuderen welke rol de transnationale Europese organisaties spelen in Europees 

beleidsproces en hoe zij zich tot wie verhouden.  

2.6 Beperkte inventarisatie tot nu toe 
Joosen & Brandsma (2017) hebben reeds een aantal transnationale Europese organisaties 

geïdentificeerd (zie daarvoor 5.1). Tegelijkertijd stellen Joosen & Brandsma (2017, p.7) dat ze geen 

uitspraken kunnen doen over precieze getallen, omdat er nog geen structurele inventarisatie is 

uitgevoerd naar dit type organisatie. Het vermoeden bestaat dat er meer organisaties aan de 

opgestelde criteria voldoen dan er nu bekend zijn. Omdat de transnationale Europese organisaties een 

uitingsvorm van Europees beleid zijn, biedt de inventarisatie verdere inzicht in de manier waarop de 

Europese Unie georganiseerd zijn.  

2.7 Conclusie: transnationale Europese organisatie als multi-level governance 
Europese integratie kan zich uiten in verschillende organisatievormen. Daarbij is de transnationale 

Europese organisatie een middenweg tussen intergouvernementele samenwerking en reeds 

vastgestelde integratie. Daarmee is de transnationale Europese organisatie een uitingsvorm van multi-

level governance. De middenweg zou voor een subtiele vorm van Europese integratie kunnen zorgen. 

Dit type organisatie acteert immers tussen verschillende bestuurslagen: zowel op het Europese niveau, 

als op het nationale/lokale niveau. In het volgende deel zal worden ingegaan op het concept 

‘verantwoording’ en wat verantwoording zegt over de verdere integratie van de Europese Unie.  
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3. Verantwoording 
Sinds 1979, na de eerste directe verkiezingen voor het Europese parlement, wordt er al gesproken over 

een verantwoordingstekort in de Europese Unie (Coultrap, 1999, p. 107). De Europese burgers zouden 

te weinig te zeggen hebben over het gevoerde beleid. Sindsdien is dit beeld gegroeid en inmiddels 

breed geaccepteerd (Coultrap, 1999). Tegelijkertijd is er kritiek op het beeld van een ondemocratische 

Europese Unie. Zo stelt Moravcsik (2002) dat de zorgen over een democratisch tekort van de Europese 

Unie onterecht zijn. Hij geeft onder andere aan dat er voldoende ‘checks and balances’ zijn: een 

beperkt mandaat, scheiding van machten en indirecte democratische legitimatie via parlementen 

(Moravcsik, 2002, p.605). Volgens hem is er in vergelijking tot andere natiestaten en uitgaande van 

een systeem met meerdere niveaus, weinig bewijs voor een democratisch tekort (Moravcsik, 2002, 

p.621). Ook Majone (1998, p.8) uit kritiek op het beeld van een democratisch tekort en wijst op het 

feit dat alle verdragen door de nationale parlementen worden goedgekeurd en de Europese Unie een 

unieke institutie is. Follesdal en Hix (2006) wijzen Majone en Moravcsik erop dat de verkiezingen voor 

het Europees parlement vaak gaan over nationale vraagstukken. Zij stellen dat er een beperkte link is 

tussen het Europees parlement (en de Europese politiek in het algemeen) en het Europese volk 

(Follesdal & Hix, 2006, p.553). Bovens et al. (2010, p. 186) stellen dat een eenduidige uitspraak over 

een verantwoordingstekort van de Europese Unie niet mogelijk is, maar dat het afhangt van de 

concrete vormen van verantwoording waarnaar gekeken wordt en welke benchmarks gebruikt worden 

om verantwoording te meten. Ze stellen dan ook dat “the present real world of EU accountability is 

imperfect, but it can no longer be adequately characterized as a clear and gaping deficit on all fronts” 

(Bovens et al., 2010, p. 197). Ze waarschuwen dan ook dat waar ooit een verantwoordingstekort was, 

er nu niet doorgeschoten moet worden naar een overschot van verantwoording. Het 

verantwoordingsproces moeten immers altijd balanceren tussen een tekort (te veel vrijheid) en een 

overschot (onnodige bureaucratische last) (Bovens, Schilemans & ’t Hart, 2008). Het is de kunst om 

tussen die twee uitersten een werkbaar midden te vinden. 

De transnationale Europese organisaties staan (op verschillende manieren) in relatie met organen van 

de Europese Unie en staan daarmee in democratische lijn tot de Europese burgers. Tegelijkertijd is er 

via de nationale/lokale actoren ook een verantwoordingslijn naar een deel van de Europese burgers: 

het deel waar deze organisaties direct invloed op hebben. Dit onderzoek focust zich slechts op de 

eerste verantwoordingslijn: van de transnationale Europese organisatie naar de Europese Unie en naar 

de nationale/lokale actoren.  

Verantwoording binnen de Europese Unie is zowel voor de politiek, als de wetenschap een relevant 

thema. Maar wat houdt ‘verantwoording’ precies in? ‘Verantwoording’3 is namelijk een breed en 

complex begrip (Lerner & Tetlock, 1999; Mulgan, 2000; 2003; Bovens, 2005). Woorden als 

‘verantwoordelijk’, ‘verantwoordelijkheid’ en ‘verantwoording afleggen’ worden in het dagelijks 

taalgebruik geregeld gebruikt om ongeveer hetzelfde uit te leggen, terwijl er in de literatuur duidelijk 

sprake is van verschillende definities (Bovens, 2005). In dit deel worden de verschillende betekenissen 

van verantwoording en aanverwante begrippen uiteen gezet. Vervolgens wordt gekeken welke 

concrete definitie van het begrip verantwoording in dit onderzoek van toepassing zal zijn. Ten slotte 

                                                           
3 Waar in de Engelse taal een helder onderscheid is tussen ‘accountability’ en ‘responsibility’, kent de 
Nederlandse taal dit onderscheid niet en wordt in dit onderzoek het algemenere ‘verantwoording’ gebruikt. 
‘Verantwoording’ dient hier dan ook te worden opgevat zoals in de definitie in 2.2.3 is uitgelegd.  
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wordt het begrip geoperationaliseerd: hoe wordt verantwoording in dit onderzoek gemeten? Er wordt 

afgesloten met een deel over Europese verantwoording. 

3.1 De verschillende aanverwante begrippen rondom verantwoording 
Hoewel de precieze verschillen in het dagelijks taalgebruik vaak niet heel relevant zijn, is dat in de 

wetenschappelijke context wel het geval. Bij verantwoordelijkheid gaat het om een toestand. Een actor 

kan ergens verantwoordelijk voor zijn. De actor draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. Waar een 

actor verantwoordelijk voor is, kan de actor ter verantwoording worden geroepen. Voor de 

verantwoordingsvraag is dus enige vorm van verantwoordelijkheid noodzakelijk (Bovens, 2005).   

Het afleggen van deze verantwoording is geen toestand, maar een proces (Bovens, 2005). Mulgan 

(2003, p.9) stelt dat ter verantwoording roepen alleen niet voldoende is, de actor moet ook 

verantwoordelijk gehouden worden. Volgens Mulgan (2003) is verantwoording incompleet zonder 

rectificatie. 

3.2 Verantwoording als deugd en verantwoording als mechanisme 
Bovens (2010) onderscheidt ‘verantwoording als deugd’ en ‘verantwoording als mechanisme’. Bij 

‘verantwoording als deugd’ gaat het om een normatieve duiding, waarbij goede verantwoording 

centraal staat. Bovens (2010) merkt terecht op dat dit een ingewikkeld concept is, omdat altijd ter 

discussie zal staan wat goede verantwoording precies inhoudt. Hoewel de vraag wat goede 

verantwoording is zeer relevant is, zal dat buiten de scope van dit verkennende onderzoek vallen. Bij 

‘verantwoording als mechanisme’ gaat het om de sociale relatie waarin er sprake is van een 

verplichting tot het verklaren en rechtvaardigen van gedrag (Bovens, 2010, p. 951; Schillemans & 

Bovens, 2009, p. 3). Daarbij is de relatie tussen de actor en het forum een onmisbare schakel. In dit 

onderzoek zal er gefocust worden op verantwoording als mechanisme. De vraag richt zich immers op 

de relatie tussen de EU en de lidstaten enerzijds en de transnationale Europese organisatie anderzijds. 

Die relatie krijgt onder andere vorm door verantwoording als mechanisme te definiëren. 

3.3 Definitie verantwoording 
In dit onderzoek zal de definitie van Bovens & Schillemans (2009) gehanteerd worden voor het begrip 

‘verantwoording’: “Er is sprake van verantwoording wanneer er een relatie is tussen een actor en een 

forum waarbij de actor zich verplicht voelt om informatie en uitleg te verstrekken over zijn eigen 

optreden, het forum nadere vragen kan stellen, een oordeel uit kan spreken dat formele of informele 

consequenties kan hebben voor de actor.” Uit deze definitie kunnen drie fases van verantwoording 

worden onderscheiden: de informatiefase, de debatfase en de consequentiefase (Bovens, 2005; 

Bovens & Schillemans, 2009; Schillemans & Bovens, 2010). Mulgan (2003) spreekt over de 

informatiefase (die bestaat uit rapporteren en onderzoeken), discussiefase (die bestaat uit 

rechtvaardigen en een kritisch debat) en de rectificatiefase (die bestaat uit herstellen en sanctioneren). 

Mulgan (2003, p.30) stelt dat de verschillende fases lastig te onderscheiden zijn: zo zou informeren al 

snel overgaan in rechtvaardigen. In de definitie van Bovens & Schillemans (2009) is sprake van een 

strikter onderscheid, dat de analyse in dit onderzoek eenvoudiger maakt: Bij de informatiefase gaat 

het om het verstrekken van informatie door de actor aan het forum. Bij de debatfase gaat het om het 

gesprek tussen de actor en het forum. Bij de consequentiefase gaat het om het oordeel dat het forum 

over de actor velt en de consequenties die het forum hier aan verbindt. 
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Er is sprake van verantwoording wanneer: 

Informatiefase 1. Er een relatie is tussen een actor en een forum 

2. waarbij de actor zich verplicht voelt 

3. om informatie en uitleg te verstrekken 

4. over zijn eigen optreden, 

Debatfase 5. en het forum nadere vragen kan stellen, 

Consequentiefase 6. een oordeel uit kan spreken 

7. dat formele of informele consequenties kan hebben voor de actor. 

(Bovens & Schillemans, 2009).  

3.4 De relatie tussen actor en forum: principaal-agent relatie 
Mulgan (2003, p.8) stelt dat verantwoording in de kern een manier is van omgaan met delegeren van 

macht. Strøm (2000) omschrijft verschillende hiërarchische relaties binnen de overheid als principaal-

agentrelaties. Met het delegeren van macht komt het recht van de principaal om de agent ter 

verantwoording te roepen (Mulgan, 2003, p.9). De principaal staat immers ‘hoger’ dan de agent en dus 

is de agent over zijn handelen per definitie verantwoording schuldig. Maar het feit dat een actor ter 

verantwoording kan worden geroepen en dus ergens verantwoordelijk voor is, betekent niet direct dat 

dat ook daadwerkelijk hoeft te gebeuren (Mulgan, 2003, p. 10). Schillemans & Busuioc (2014) stellen 

dat fora er vaak voor kiezen om een actor niet ter verantwoording te roepen. Ook Brandsma (2010) 

stelt in zijn onderzoek naar comitologie dat de principaal agent-relatie niet als vanzelfsprekend mag 

worden beschouwd.  

De transnationale Europese organisatie zal worden gezien als de actor. Bovens & Schillemans (2009) 

stellen dat actoren vaak verschillende fora hebben. Mulgan (2003, pp. 218-222) stelt dat het hebben 

van verschillende fora voordelen kan hebben, omdat het meer druk uitoefent op de actor en omdat 

de verschillende fora op verschillende zaken kunnen letten. Aan de andere kant kan het leiden tot 

onduidelijkheid welk forum waar precies verantwoordelijk voor is.  

In dit onderzoek zal gefocust worden op een tweetal verantwoordingsfora.4 Enerzijds zal gekeken 

worden hoe de verantwoordingsrelatie met de Europese Unie vorm krijgt, anderzijds hoe de 

verantwoordingsrelatie met de nationale/lokale actoren vorm krijgt. Daarmee focust dit onderzoek 

slechts op politieke verantwoording en worden de juridische-, administratieve-, professionele- en 

maatschappelijke verantwoording buiten beschouwing gelaten (Bovens & Schillemans, 2009). De 

onduidelijke verhouding tussen de rol van de lidstaten en de Europese Unie maakt de transnationale 

Europese organisatie uniek (Joosen & Brandsma, 2017). Daarom is het voor een eerste verkenning het 

meest relevant om dat onderdeel van de verantwoording te bestuderen.  

Het onderscheid tussen het afleggen van verantwoording aan de Europese Unie en aan de lidstaten 

laat mogelijk een verschil in relatie van enerzijds de transnationale Europese organisatie en anderzijds 

de lidstaten/Europese Unie zien. Een sterke verantwoordingsrelatie is immers een aanwijzing voor een 

sterke hiërarchische relatie (Strøm, 2000). Een mogelijk verschil in relatie kan meer inzicht geven in de 

‘strijd’ om bevoegdheden tussen de lidstaten en de Europese Unie.  

                                                           
4 Daarmee wordt niet gezegd dat er niet meer fora aanwezig zijn. Voor zover er meer fora aanwezig zijn, vallen 
ze buiten dit onderzoek. 
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3.5 Verantwoording in de Europese context 

Zoals eerder is gesteld is de transnationale Europese organisatie een mengvorm van de Europese 

agentschappen en intergouvernementele organisaties. In dit deel worden de verantwoordingsrelaties 

van deze drie organisatievormen kort uiteengezet. Er wordt afgesloten met de betekenis van 

verantwoording voor het Europese spanningsveld. 

3.5.1 Verantwoording van Europese Agentschappen 
Met de grote toename van Europese agentschappen, neemt ook de vraag over verantwoording van 

deze agentschappen toe (Busuioc, 2009). Agentschappen staan formeel op afstand, maar in de praktijk 

blijkt voornamelijk de link met de Europese Commissie sterk (Egeberg & Trondal, 2011). Op papier is 

hier dus sprake van een principaal – agent relatie. De Europese Commissie stelt de kaders vast en het 

agentschap voert ze uit. Tegelijkertijd is er ook een rol weggelegd voor de Raad en het Europees 

parlement (Dehousse, 2008). Er is hier dus sprake van verschillende fora waar verantwoording aan 

afgelegd wordt. Dehousse (2008, p. 801) stelt dat door de verschillende fora er brede consensus nodig 

is voor verandering bij de agentschappen. Daarmee is het een aanwijzing dat de verschillende fora de 

sanctiemogelijkheden ten opzichte van de agentschappen verkleinen (Dehousse, 2008, p. 801).  

3.5.2 Verantwoording van intergouvernementele organisaties 
Bij intergouvernementele organisaties is er over het algemeen sprake van verantwoording aan de 

afgevaardigden van de deelnemende landen. Deze afgevaardigden zullen zich idealiter nationaal 

moeten verantwoorden over hun keuzes en gedrag. Zo kunnen de ministers in de landelijke 

parlementen ter verantwoording worden geroepen voor hun acties in de Raad van ministers (Lelieveldt 

& Princen, 2011, p.288). Lelieveldt en Princen (2011, pp. 288-289) wijzen hier op het probleem van 

mogelijke ‘blame shifting’. Ministers kunnen zich verschuilen achter een compromis dat met vele 

landen gesloten is.  

3.5.3 Verantwoording van transnationale Europese organisaties: multi-level governance.  
Over de verantwoording van transnationale Europese organisaties is weinig bekend (Joosen & 

Brandsma, 2017; impliciet ook Bache, 2012). Wel kan worden gesteld dat er meerdere 

verantwoordingsfora aanwezig zijn in de vorm van verschillende bestuurslagen. Waar bij de Europese 

agentschappen de focus ligt op verantwoording aan de Europese Unie en bij de intergouvernementele 

organisatie de nadruk ligt op verantwoording aan de lidstaten, is er bij transnationale Europese actoren 

sprake van verantwoording aan zowel de Europese Unie als aan de lidstaten. Daarmee is de 

verantwoording van de transnationale Europese organisatie te duiden als uitingsvorm van multi-level 

governance. Deze meervoudige verantwoording kan zowel positieve als negatieve effecten hebben.  

Aan de ene kant stelt Mulgan (2003, p.219) dat hoe meer fora er zijn, hoe groter de druk is om 

informatie te verstrekken, deel te nemen aan het debat en om sancties te accepteren. Daarnaast is de 

kans groter dat verschillende perspectieven belicht worden. Ten slotte kan het dienen als controle op 

de controleur: de fora kunnen elkaar gaan controleren (Mulgan, 2003, p. 220). Aan de andere kant 

bestaat het risico dat met meerdere fora uiteindelijk niemand zich verantwoordelijk voelt, zoals ook 

Dehousse (2008) stelt. Zo kan de transnationale Europese organisatie misschien verantwoording 

ontwijken (Mulgan, 2003). Het probleem van blame-shifting, zoals aangegeven door Lelieveldt en 

Princen (2011, pp.288-289), kan bij de transnationale Europese organisatie ook een rol spelen. Dit is 

het geval als er verschillende nationale/lokale actoren betrokken zijn bij de organisatie. De 

afgevaardigden van deze actoren kunnen zich beroepen op het feit dat er vele anderen aanwezig zijn 

en zij dus een beperkte invloed hebben. 
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3.5.4 Conclusie: verantwoording en het Europese spanningsveld 
Dit onderzoek tracht kennis toe te voegen aan het Europese spanningsveld en de ‘strijd’ om de 

bevoegdheden. De verantwoording van transnationale Europese organisaties is daar een onderdeel 

van. In hoeverre houdt de Europese Unie de transnationale Europese organisatie verantwoordelijk 

voor hun handelen? En in hoeverre kan de Europese Unie dat doen? Dezelfde vragen gelden voor 

nationale/lokale actoren. Of deze organisaties verantwoording afleggen aan Europese organisaties of 

aan nationale/lokale organisaties zegt iets over wie de voornaamste principaal van deze organisaties 

zijn en dus met welk niveau de transnationale Europese organisaties de sterkste relatie hebben.  

Omdat eerder gebleken is dat meervoudige verantwoording zowel positieve, als negatieve effecten 

kan hebben, zal uit het onderzoek moeten blijken welk effect dominant is en kan daarvoor nu nog geen 

verwachting worden geformuleerd. 

3.6 De verantwoordingrelatie overzichtelijk weergegeven 
In het voorgaande is gesteld dat er verschillende verantwoordingsfasen zijn en dat er in dit onderzoek 

een actor is (de transnationale Europese organisatie) en dat er twee fora zijn (nationale/lokale actoren 

en de Europese Unie). 

Bij de informatiefase is het aan de actor om het forum van informatie te voorzien. In de debatfase is 

er sprake van een ongeveer even grote inbreng van beiden. Bij de consequentiefase is het forum aan 

zet. Daarmee is de verantwoordingsrelatie tussen een actor en een forum als volgt weer te geven: 

3.7 Verantwoording waarover? 
Schillemans & Bovens (2009) stellen dat er drie onderdelen zijn waarover verantwoording kan worden 

afgelegd.  

1. Allereerst is sprake van financiële verantwoording. Op welke wijze worden de middelen 

ingezet? Wordt het besteed waar het aan besteed dient te worden? (Behn, 2001 pp. 6-8) 

2. Ten tweede is er procesmatige verantwoording: zijn de juiste procedures gevolgd? Houdt de 

overheid zich aan de regels? Behn (2001 pp. 8-9) stelt dat dat bijdraagt aan de eerlijkheid van 

de overheid.  

3. Behn (2001, pp. 9-10) stelt dat de financiële en procesmatige verantwoording gaan over hoe 

de overheid bepaalde zaken doet. Daarbij ontbreekt de vraag over wat de overheid doet: de 

beleidsmatige verantwoording. Ten slotte is er dus beleidsmatige verantwoording: wat bereikt 

de overheid? En zijn de gestelde doelen gehaald? 

Deze drie verschillende vormen van verantwoording zullen in dit onderzoek worden meegenomen.  
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3.8 Conclusie: het analysekader 
In dit onderzoek zal getracht worden alle vormen van verantwoording te behandelen. De onderdelen 

worden als volgt geoperationaliseerd. 

1. Informatiefase 

a. Leggen de transnationale Europese organisaties verantwoording af over de inzet van 

financiële middelen?  

b. Leggen de transnationale Europese organisaties verantwoording af over het volgen 

van de (besluitvormings)procedures? 

c. Leggen de transnationale Europese organisaties verantwoording af over de gestelde 

doelen? 

2. Debatfase 

a. Is er sprake van een debat over de besteding van de financiële middelen? 

b. Is er sprake van een debat over het volgen van procedures? 

c. Is er sprake van een debat over het al dan niet behalen van gestelde doelen? 

3. Sanctiefase 

a. Worden er financiële consequenties verbonden aan het oordeel? 

b. Worden processen aangepast naar aanleiding van het oordeel? 

c. Worden beleidsdoelen aangepast naar aanleiding van het oordeel? 

De bovenstaande concepten en operationalisaties leiden tot het volgende analysekader. Deze zijn 

tevens gekoppeld aan de eerder gestelde deelvragen (m.u.v. de identificatie van de transnationale 

Europese organisaties). Dit betekent dat steeds 18 punten worden beoordeeld.  

Analysekader verantwoording 

Aan wie? Welk proces? Waarover? 

Europese Unie Verstrekken van informatie 1. Financieel 

2. Proces  

3. Beleid 

vragen beantwoorden 4. Financieel 

5. Proces  

6. Beleid 

Beoordeeld worden, inclusief 

consequenties 

7. Financieel 

8. Proces  

9. Beleid 

Lidstaten Verstrekken van informatie 10. Financieel 

11. Proces  

12. Beleid 

vragen beantwoorden 13. Financieel 

14. Proces  

15. Beleid 

Beoordeeld worden, inclusief 

consequenties 

16. Financieel 

17. Proces  

18. Beleid 
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4. Methoden en technieken 
Het onderzoek is op te delen in drie onderdelen. In het eerste deel wordt de eerste deelvraag 

beantwoord en dus zijn de transnationale Europese organisaties geïdentificeerd. In het tweede deel is 

onderzocht hoe deze organisaties verantwoording afleggen. Dit deel hangt samen met de tweede, 

derde en vierde deelvraag. In het derde deel zijn twee transnationale Europese organisaties 

gedetailleerder bestudeerd. Ook dit deel draagt bij aan de beantwoording van de tweede, derde en 

vierde deelvraag.  

4.1 Inventarisatie transnationale Europese organisaties 

Voor de identificatie van de transnationale Europese organisaties is gebruik gemaakt van een desk 

study (Van Thiel, 2010). Bestaand materiaal is hiervoor bestudeerd. Het gaat om verdragen, Europese 

regelgeving, openbare jaarverslagen en websites van organisaties. Via een inhoudsanalyse is 

beoordeeld of de gevonden organisatie voldeed aan de in 2.4.1 opgestelde eisen (Van Thiel, 2010). Om 

dit te kunnen vaststellen is het noodzakelijk dat de organisaties een website bezaten. Joosen en 

Brandsma (2017) hebben reeds een aantal organisaties gedefinieerd. In dit onderzoek is getracht dit 

aantal uit te breiden, door middel van een systematisch zoekproces. Er is begonnen met verdragen die 

door Nederland zijn. Daarbij is gebruik gemaakt van databanken ‘SDU Op Maat’. Er werd gebruik 

gemaakt van zoektermen als ‘oprichting’, ‘zetel’ en ‘organisatie’,  combinaties daarvan en aanverwante 

begrippen. Dit proces leverde een eerste indicatie op van de te vinden organisaties. Het nadeel van 

deze keuze is dat er alleen organisaties waar Nederland aan deelneemt, gevonden zijn. Daarom was 

het ook noodzakelijk om gebruik te maken van de databank voor Europese juridische documenten 

(Eurlex.eu). Dezelfde zoektermen zijn hierbij gehanteerd. Bij Eurlex worden vaak grote hoeveelheden 

aan resultaten gevonden. Bij iedere zoekterm zijn de eerste 1000 resultaten bekeken. Daarbij is 

geselecteerd op titel. Als de titel aanleiding gaf om het document te bekijken, werd er gekeken of er 

relevant organisaties in het document te vinden waren. Vervolgens werd dan meer informatie over de 

betreffende organisatie opgezocht via de website en werd beoordeeld of de organisatie aan de 

gestelde criteria voldeed.  

Daarnaast is er gebruik gemaakt van wat Van Thiel (2010) de ‘snowball sample’ noemt: bij het vinden 

van één relevant onderzoeksobject, konden ook andere relevante onderzoeksobjecten aan het licht 

komen. Iedere zoekterm is genoteerd, samen met de gevonden organisaties. Organisaties worden 

slechts alleen de eerste keer dat ze gevonden worden genoteerd. In bijlage 1 is het gehele zoekproces 

vastgelegd. Dat is relevant voor zowel de herhaalbaarheid van het onderzoek (Van Thiel, 2010), als 

voor het opvullen van gaten in een mogelijk vervolgonderzoek. 

Deze identificatie heeft zeer waarschijnlijk niet alle relevante organisaties in kaart gebracht, maar dat 

is voor een eerste verkenning ook niet noodzakelijk. De keuze van de zoektermen was vooraf niet 

precies vastgelegd, omdat niet bekend was welke zoektermen en direct aanverwante termen 

relevante resultaten zouden opleveren. Daarmee was dit een inductief proces (Van Thiel, 2010).  

In de inventarisatie is gebruik gemaakt van bestaande lijsten van organisaties (o.a. Europese 

Commissie, 2017; NRW, 2017). In dit onderzoek is niet nagegaan of deze lijsten volledig correct zijn. 

Waar eventuele vergissingen zijn ontdekt, zijn die uit de lijst in de bijlage verwijderd. Waar het niet 

vast te stellen was of een betreffende organisatie bestond, is deze niet uit de lijst verwijderd. Er is 

immers geen verder onderzoek gedaan naar het bestaan van de organisaties.  
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4.2 Enquête 

In 3.8 is een analysekader opgesteld om te analyseren hoe transnationale Europese organisaties 

verantwoording afleggen. In het onderscheid van de gehanteerde methoden staan drie verschillende 

processen centraal. Hieronder wordt per proces uitgewerkt welke rol de enquête daarin speelt. Steeds 

zullen de inhoudelijke vormen van verantwoording (financieel, proces en beleid) bestudeerd worden.  

1. Het eerste proces is het verkrijgen van informatie van het forum over de actor. Via de enquête 

is nagegaan in welke mate er sprake is van informatieverstrekking tussen de actor en het forum 

(vragen 4 en 10).  

2. Het tweede proces is het debat tussen de actor en het forum. Door middel van een enquête is 

gekeken in hoeverre er sprake is van debat over de verstrekte informatie en waar dat debat 

dan precies over gaat. Hierbij is gekeken naar de frequentie van het debat en naar de inhoud 

(vragen 1 en 5,6 en 11,12) 

3. Het derde proces is het sanctioneren van de actor door het forum. Voor het vaststellen van de 

verschillende sanctiemogelijkheden en de waarschijnlijkheid dat hier gebruik gemaakt wordt, 

wordt getoetst in de enquête (vragen 7 en 13).  

In de vragenlijst wordt steeds onderscheid gemaakt tussen de nationale actoren en de Europese 

actoren. Een aantal vragen worden dus twee keer gesteld: één keer voor de nationale actoren en één 

keer voor de Europese actoren. In bijlage 2 is de volledige vragenlijst terug te vinden. Niet alle vragen 

in de enquête zijn direct relevant voor dit onderzoek, maar zijn wel relevant voor het grotere 

onderzoeksproject.5 De vragen zijn gebaseerd op een bestaande vragenlijst uit dit onderzoekproject. 

Uit die vragenlijst is een selectie gemaakt van relevante vragen voor dit onderzoek. De vragen zijn 

dusdanig aangepast, zodat ze antwoord geven op de in dit onderzoek gestelde hoofdvraag. Daarvoor 

is onder andere een tweedeling in de vragenlijst gemaakt: tussen het Europese niveau en het 

nationale/lokale niveau. Ook zijn de antwoorden aangepast of de specifieke vormen van 

verantwoording: beleidsmatig, financieel en procedureel.  

De enquête is verspreid onder zoveel mogelijk geïdentificeerde organisaties. Van enkele organisaties 

is geen emailadres beschikbaar. Deze organisaties zijn dan ook niet meegenomen in de enquête. De 

enquête is gericht aan personen in de top van de organisaties. Als persoonlijke mailadressen van 

personen in de top online vindbaar waren, is de enquête daar naartoe verstuurd. Als dat niet het geval 

was, is de vragenlijst naar het algemene emailadres van de organisatie verstuurd. In het totaal zijn er 

93 mails naar algemene adressen verstuurd en 152 naar persoonlijke mailadressen. Dat betekent dat 

er van 35 organisaties geen mailadressen beschikbaar waren. Van de 245 verzonden mails zijn er 15 

niet aangekomen bij de ontvanger. In het totaal zijn er 230 mails aangekomen. Om de respons te 

verhogen zijn er meerdere herinneringen gestuurd. Ook is er met 30 organisaties telefonisch contact 

gezocht om de respons te verhogen. Daaruit bleek dat er in sommige gevallen een taalbarrière was, 

waardoor het communiceren (en dus het invullen van de enquête) lastig was. Ook bleken een aantal 

transnationale Europese organisaties niet telefonisch te bereiken. In het algemeen bleek de 

transnationale Europese organisatie lastig te bereiken, ook omdat uit reacties van respondenten de 

vraag kwam of de enquête wel ‘over hun organisatie’ ging. In het totaal zijn 39 enquêtes door 39 

verschillende organisaties afgerond. Dat is een responspercentage van 17,0%. Hoewel dat relatief laag 

is, kan het voor een verkennend onderzoek zeker een eerste beeld schetsen. Het biedt zeker 

                                                           
5 Het gaat hier om het onderzoeksproject ‘Calibrating Public Accountability’ (Schillemans, 2015) 
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mogelijkheden voor vervolgonderzoek: het herhalen van dit onderzoek met een hogere 

responspercentage zou een sterkere externe validiteit hebben en zou daarom met meer zekerheid 

uitspraken kunnen doen.  

4.3 Case study 

Op basis van de geïdentificeerde organisaties zijn twee gelijke cases geselecteerd: Interreg Vlaanderen 

Nederland en Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Er is voor de Interreg programma’s gekozen, 

omdat dit een veel voorkomende transnationale Europese organisatie is. Nederland en Vlaanderen en 

daarnaast Zweden, Denemarken en Noorwegen werken samen op het gebied van 

grensoverschrijdende vraagstukken. Zowel de lidstaten als de verschillende provincies zijn daarbij 

betrokken. Daarbij speelt de Europese Unie een belangrijke rol als financier. Ook andere Interreg 

programma’s werken samen met verschillende regionale autoriteiten en ook bij andere programma’s 

speelt de EU een belangrijke financiële rol. Er is hier duidelijk sprake van de uitvoering van een 

Europees programma. Ongeveer 10 jaar geleden bleek dat er bij eerdere Interreg programma’s maar 

in beperkte mate van Europeanisering was en dat die Europeanisering vooral door subsidies tot stand 

was gekomen (Dühr & Nadin, 2007).  

Beide cases voldoen aan de eerder opgestelde criteria voor transnationale Europese organisaties. Er is 

voor gelijke cases gekozen, omdat er op deze manier dieper op één type organisatie ingegaan kan 

worden. Dit komt de interne validiteit van het onderzoek ten goede. Door middel van interviews6 is er 

getracht om, naast de brede enquête, ook meer gedetailleerde informatie te vergaren over de 

verantwoordingsprocessen binnen deze transnationale Europese organisaties. Er is gebruik gemaakt 

van semigestructureerde interviews (Van Thiel, 2010). Tijdens de interviews lag de nadruk op de 

verantwoordingspraktijk. Daarnaast is er bij de Interreg Vlaanderen-Nederland case gebruik gemaakt 

van een inhoudsanalyse. Beleidsdocumenten en Europese regelgeving zijn bestudeerd om inzicht te 

krijgen in de verantwoordingsprocessen. Vanwege de taalbarrière was het bestuderen van 

inhoudelijke documenten bij Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak niet mogelijk. 

Analysekader Verantwoording Methode 

Aan wie? Welk proces? Waarover? (in te vullen per transnationale 

Europese organisatie) 

EU Informatiefase 1. Financieel 

2. Proces  

3. Beleid 

Enquête en casestudy (interview en 

inhoudsanalyse) 

Debatfase 4. Financieel 

5. Proces  

6. Beleid 

Enquête en casestudy (interview en 

inhoudsanalyse) 

Sanctiefase 7. Financieel 

8. Proces  

9. Beleid 

Enquête en casestudy (interview 

en inhoudsanalyse) 

Lidstaten Informatiefase 10. Financieel 

11. Proces  

12. Beleid 

Enquête en casestudy (interview en 

inhoudsanalyse) 

                                                           
6 De transcripten van de interviews zijn te vinden in de bijlagen 4 en 5 



24 
 

Debatfase 13. Financieel 

14. Proces  

15. Beleid 

Enquête en casestudy (interview en 

inhoudsanalyse) 

Sanctiefase 16. Financieel 

17. Proces  

18. Beleid 

Enquête en casestudy (interview en 

inhoudsanalyse) 

 

4.4 Methodische reflectie 
In dit onderzoek worden verschillende strategieën gecombineerd: het gebruiken van bestaand 

materiaal, het houden van een enquête en het doen van twee gevalsstudies (Van Thiel, 2010). Het 

gebruik van verschillende methoden hangt daarmee samen (inhoudsanalyse, vragenlijst en 

interviews). Het combineren van verschillende methoden (triangulatie) is goed voor de 

betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek (Van Thiel, 2010, p.61). De combinatie van de 

enquête en de casestudies levert zowel een brede indruk op van verantwoording bij transnationale 

Europese organisaties, als een meer gedetailleerde inkijk in ditzelfde proces. Het doel van dit 

onderzoek is verkennend en dus om een eerste beeld te geven van transnationale Europese 

organisaties en hun verantwoordingsrelaties: daar draagt een combinatie van verschillende 

invalshoeken aan bij. Het nadeel van de enquête is dat het daarmee slechts mogelijk is om beperkte 

uitspraak over de betreffende organisaties te doen. Daarnaast bestaat het risico dat de deelnemende 

organisaties geen representatieve afspiegeling vormen van de transnationale Europese organisaties 

(Van Thiel, 2010). Tegelijkertijd is het wel zeer nuttig om bij een verkennende studie zoveel mogelijk 

verschillende organisaties in het onderzoek mee te nemen. Daarvoor is een enquête een zeer nuttige 

methode.  

Het responspercentage is met 17,0% aan de lage kant. Aan de andere kant kan worden gesteld dat 

voor er voor een inventarisatie voldoende gegevens zijn verzameld om de gestelde vragen van een 

eerste antwoord te kunnen voorzien. Bij de case study bestaat het risico dat de cases niet 

representatief zijn voor de andere cases (Van Thiel, 2010). Daarom is er in dit geval gekozen voor twee 

vergelijkbare cases, die om inhoudelijke redenen geselecteerd zijn (zie 4.3). Dit komt de interne 

validiteit ten goede. De externe validiteit is door de brede enquête gewaarborgd.   
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5. Verkenning van transnationale Europese organisaties 

5.1 Reeds geïdentificeerde organisaties 
Joosen en Brandsma (2017) hebben reeds een aantal transnationale Europese organisaties 

geïdentificeerd. Allereerst gaat het om intergouvernementele afspraken die gericht zijn op het 

implementeren van Europees beleid. Daarbij wordt de Europese luchtvaart als voorbeeld genoemd. 

Het Europese ‘Single European Sky’ richt zich op de verdere eenwording van het Europese luchtruim. 

Hiertoe zijn negen transnationale ‘Functional Airspace Blocks’ opgericht (Varone, Nahrat, Aubin & 

Gerber, 2013). Ook kan het gaan om het Europese regionale beleid, waarbij twee of meer landen 

samenwerken. Deze European Groupings of Territorial Cooperations (EGTC’s) spelen een belangrijke 

rol bij de implementatie van het Europese territoriale beleid (Nadalutti, 2013). In de laatste reeds 

geïdentificeerde organisaties gaat het om organisaties die door de Europese Unie zijn opgericht om 

wettelijk bindende beslissingen te nemen. Er is hier dus sprake van delegatie van bevoegdheden van 

de Europese Unie. De negen Europese treinvracht corridoren zijn hier een voorbeeld van (Joosen & 

Brandsma, 2017).  

5.2 Nieuw geïdentificeerde organisaties 
De verkenning van transnationale Europese organisaties heeft 210 nieuwe organisaties opgeleverd 

met een divers karakter: zo is er CERN dat in samenwerking met de lidstaten en de EU 

wetenschappelijk onderzoek uitvoert, zijn er riviercommissies die samenwerken om de Europese 

waterrichtlijn te implementeren en bewaakt het European Forrest Institute dat alleen het tropisch 

hout dat aan de Europese regels voldoet geïmporteerd wordt. Het gaat om zowel grote organisaties 

met veel politieke lading (bijvoorbeeld het Europees stabiliteitsmechanisme), als kleinere organisaties 

die op een klein beleidsterrein actief zijn (bijvoorbeeld de Internationale Scheldecommissie). 

Hieronder worden een aantal verschillende organisatietypen uiteen gezet.  

Een groot deel (109) van de nieuw geïdentificeerde organisaties zijn de Euregio’s. In de huidige definitie 

van transnationale Europese organisaties van Joosen en Brandsma (2017) worden slechts de European 

Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) meegenomen, terwijl er met de Euregio’s een andere 

transnationale samenwerkingsvorm op Europees niveau bestaat. Dit zijn verschillende 

organisatievormen (Proto, 2008). Zapletal (2010) stelt dat EGTC’s een Europeesrechtelijk juridische 

basis hebben, maar Euregio’s niet. Dat maakt de Euregio niet direct irrelevant voor dit onderzoek. De 

gehanteerde definitie is immers dat er sprake is van een juridische status, maar dat dient niet per se 

een Europeesrechtelijke status te zijn. Het aantal Euregio’s is lastig vast te stellen (Zapletal, 2010). De 

Duitse regio Noordrijn-Westfalen heeft een inventarisatie uitgevoerd en kwam uit op 109 Euregio’s 

(NRW, 2017). In dit verkennend onderzoek wordt deze inventarisatie als leidraad genomen. Van een 

deel van deze Euregio’s bleek het te gaan om het twee keer tellen van dezelfde regio of bleek er sprake 

te zijn van een EGTC. Deze zijn niet meegenomen in de lijst. De Euregio’s zijn lokale organisaties die 

grensoverschrijdende samenwerking faciliteren. Dat kan op vele uiteenlopende beleidsterreinen zijn.  

Daarnaast is er nog een vorm van regionale samenwerkingsprogramma’s: de Interreg programma’s. 

65 van de interreg programa’s voldoen aan de eerder opgestelde criteria van transnationale Europese 

organisaties. Er zijn ook programma’s die buiten de Europese Unie opereren, of voor de Europese Unie 

als geheel. Die zijn in dit onderzoek niet meegenomen. Bij de Interreg programma’s heeft de Europese 

Unie veelal een financiële functie: De vele Interreg programma’s faciliteren de grensoverschrijdende 

samenwerking financieel (o.a. Interreg, 2017). Vele verschillende organisaties kunnen bij dit 

programma een aanvraag doen om een project uit te voeren.  
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Zoals reeds is geconcludeerd, kan de Europese Unie ook een regelgevende rol aannemen. Dit uit zich 

bijvoorbeeld in de internationale riviercommissies. Sinds het vaststellen van de kaderrichtijn water in 

2000 (Europees Parlement & De Raad, 2000) moeten de internationale riviercommissies zich aan deze 

kaderrichtlijn houden en hebben ze dus in die zin met de Europese Unie te maken. De transnationale 

Europese organisaties zorgen voor de uitvoering van deze waterrichtlijn.  

De OSPAR commissie zet zich in om de zeegebieden van het noordoostelijke deel van de Atlantische 

oceaan te beschermen. Van deze commissie zijn 15 landen en de Europese Unie de contracterende 

partijen. De Europese Unie functioneert hier als een horizontale partij. Het is een van de 16 partijen, 

maar heeft geen onafhankelijk stemrecht. Wel levert de EU, net als de andere contractpartijen een 

financiële bijdrage (OSPAR, 2013, p.15) en heeft de EU een zetel aan de vergadertafel.  

5.3 Overzicht rol Europese Unie  
De Europese Unie kan verschillende rollen aannemen.7 Hieronder worden de gevonden organisaties 

weergegeven en direct gecategoriseerd in relatie tot de EU. Ook de eerder geïdentificeerde 

organisaties worden direct in dit overzicht meegenomen. In de bijlage is een volledige lijst met 

organisaties opgenomen. Uit dit overzicht blijkt dat de Europese Unie bij de meeste van de 

geïdentificeerde transnationale Europese organisaties voornamelijk een regelgevende of financiële rol 

heeft. Vanuit de financiële rol stelt de Europese Unie wel vaak regels op, daarbij gaat het om regels 

voor het verkrijgen en de besteding van het budget. Daarmee is de Europese Unie te beschouwen als 

financiële aanjager van grensoverschrijdende samenwerking, die wel randvoorwaarden stelt aan die 

financiële rol.  

De EU als financier (69) 

CERN – European Organization for Nuclear Research 

European Space Agency 

International Council for the Exploration of the Sea 

Interreg (65) 

Maritime Analysis and operation centre 

 

De Europese Unie als financier probeert het beleid te sturen door middel van financieel beleid. Zo 

wordt de samenwerking met de European Space Agency steeds intensiever door de toenemende 

budgetten die deze organisatie krijgt vanuit de Europese Unie om specifieke doelen te realiseren 

(Europese Commissie, 2014, p.3). Daarmee neemt de invloed van de Europese Unie duidelijk toe, 

omdat het altijd mogelijk is om de geldkraan dicht te draaien. Ook binnen de regionale programma’s 

(Euregio’s, Interreg) is dit, in meer of mindere mate, het geval.  

  

                                                           
7 Het gaat hier om een eerste indeling op basis van de websites van de betreffende organisatie. De indeling 
tracht niet uitputtend te zijn.  
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De EU als regelgever (104) 

European Central Bank 

European Forrest Institute (bij EU Flegt) 

European Groupings of Territoral cooperation (63) 

European Research Infrastructure Consortium (ERIC) (13 consortia) 

European Stability Mechanism 

Functional Airspace Blocks (9, reeds geïdentificeerd) 

Internationale riviercommissies (7)  

Rail Freight Corridors (9, reed geïdentificeerd) 

 

Bij de Europese Unie als regelgever gaat het voornamelijk om de implementatie van Europees beleid. 

Dit betekent dat bijvoorbeeld bij de internationale riviercommissies, zoals de Internationale 

Scheldecommissie, de rol van de Europese Unie beperkter is. Bij de Internationale Scheldecommissie 

treedt ze op als waarnemer, terwijl de lidstaten en de regionale actoren het hoogste besluitvormende 

orgaan zijn (Internationale Scheldecommissie, 2002). De regelgevende rol schept de randvoorwaarden 

die concrete invulling nodig hebben.  

De EU als horizontale partner zonder financiële inmenging (of inmenging die gelijk staat met 
andere lidstaten) (5) 

Centrale commissie voor de Rijnvaart 

HELCOM- Baltic Marine Environment Protection Commission 

North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) 

Organization for Joint Armament cooperation (OCCAR) 

OSPAR Commission 

 

Naast de Europese Unie als regelgever of financier, kan de Europese Unie ook optreden als horizontale 

partner. Ze maakt dan deel uit van de organisatie, maar heeft een beperkte invloed. Zo wordt bij de 

Helcom commissie de financiële bijdrage verdeeld, maar betaalt de Europese Unie maximaal 2,5% van 

het totale budget, zoals is vastgelegd in de conventie in 1992 (Helcom, 1992). Bij de organisaties waar 

de Europese Unie een horizontale partner is, praat de Europese Unie vooral mee.  

 

De Euregio’s laten een wisselend beeld zien en zijn daarom lastig te plaatsen in dit spectrum. De 

Europese Unie kan een financiële rol hebben bij de Euregio’s, maar deze rol kan ook ontbreken. Als 

deze rol ontbreekt, hebben de Euregio’s alsnog een rol in de uitvoering van Europees beleid: “Euregio's 

vervullen in toenemende mate een subsidiaire maar fundamentele functie in het kader van het 

Europese beleid ter versterking van de economische, sociale en territoriale samenhang” (Europees 

Economisch en Sociaal Comité, 2007). 

  

Wisselend beeld (101)  

Euregio’s (101) 
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Overig (2) 

European Gendarmerie Force (beschikbaar voor uitvoering op oproepbasis) 

European Maritime force (beschikbaar voor uitvoering op oproepbasis) 

Deze militaire organisaties zijn beschikbaar op oproepbasis. Niet alleen voor de Europese Unie, maar 

ook bijvoorbeeld voor de NAVO of de Verenigde Naties (European Gendarmerie Force, 2017). Omdat 

het mogelijk is dat deze organisaties Europees beleid uitvoeren, zijn ze geïdentificeerd als 

transnationale Europese organisaties. Maar omdat het ook mogelijk is dat beleid van andere 

organisatie uitgevoerd wordt, die geen lidstaten van de Europese Unie zijn, zijn deze organisaties in 

een overige categorie geplaatst.  

6.4 Conclusie: verschillende rollen Europese Unie 
Wat opvalt bij deze inventarisatie is dat de Europese Unie verschillende rollen kan vervullen bij 

transnationale Europese organisaties. Deze inventarisatie biedt mogelijkheden om de organisaties 

verder te categoriseren in hun relatie tot de EU. Globaal zijn er 3 rollen te onderscheiden: 

 De EU als financier. De EU is in deze categorie een belangrijke financier voor de organisatie. 

Daarbij komt direct ook beleidsmatige betrokkenheid kijken. Dit is te duiden als een stimulans 

om in de richting van het Europees beleid te bewegen. 

 De EU als regelgever. De organisatie voert een door de EU gestelde richtlijn uit of functioneert 

binnen kaders die door de EU gesteld zijn. Dit is te duiden als dwang door middel van 

regelgeving om dit beleid uit te voeren.  

 De EU als horizontale partner. Bij een aantal organisaties is de EU een ‘contracting party’, net 

als de lidstaten. Binnen de organisatie heeft de EU dan een eenzelfde relatie met de 

organisatie als de lidstaten. Hier is meer sprake van een zachtere mate van sturing binnen de 

organisatie. Deze rol is bij de transnationale Europese organisatie maar beperkt aanwezig. 

Bij de dominante rollen als financier en regelgever stelt de Europese Unie de kaders vast. Daarmee kan 

de rol van de Europese Unie bij de transnationale Europese organisatie als kadersteller worden 

gedefinieerd. Het invullen van die kaders wordt aan de transnationale Europese actoren zelf 

overgelaten.  
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6. Het brede beeld: de resultaten van de enquête 

6.1 Aan wie leggen transnationale Europese organisaties verantwoording af? 
Om de eerste deelvraag te kunnen beantwoorden, moeten de verschillende fases van verantwoording 

samengevoegd worden. In de enquête zijn verschillende vragen gesteld over de verantwoording: zowel 

over de informatiefase, de debatfase als over de sanctiefase (zie daarvoor 4.2 en bijlage 2). De 

verschillende fases worden samengevoegd door de antwoorden op alle vragen bij elkaar op te tellen. 

8 Zoals in figuur 1 te zien is, levert dat een duidelijk beeld op. Het gemiddelde van de Europese actoren 

ligt hoger dan van de nationale/lokale actoren, wat betekent dat er sprake is van een minder sterke 

verantwoordingsrelatie dan met de nationale/lokale actoren. Door het toepassen van de Mann-

Whitney toets9 kan worden vastgesteld dat het hier gaat om een significant verschil, omdat p<0,05. 

Als er gekeken wordt naar een combinatie van de informatiefase, debatfase en sanctiefase, kan 

geconcludeerd worden dat transnationale Europese organisaties een sterkere verantwoordingsrelatie 

hebben met de nationale/regionale actoren, dan met de Europese actoren.  

 

 

 
Figuur 1 

                                                           
8 Aan de verschillende antwoordmogelijkheden zijn verschillende waarden toegekend. Hoe lager de waarden, 
hoe sterker de verantwoordingsrelatie. Zo heeft bij de vraag ‘hoe vaak krijgen de actoren informatie?’ het 
antwoord ‘iedere dag’ de waarde ‘1’, terwijl ‘nooit’ de waarde ‘8’ gekregen heeft. Voor de analyse is de waarde 
‘5’ bij de vragen over de sanctiefase als ‘missing value’ gedefinieerd. Dit komt omdat het antwoord daar ‘I don’t 
know’ aan gekoppeld is en dus niet meegewogen dient te worden. Dit is ook de verklaring waarom de N bij 
specifieke vragen over de sanctiefase lager is. 
9 Er wordt gebruik gemaakt van de Mann-Whitney toets (De Vocht, 2012, p. 232). Het gaat hier om een toets die 
gebruikt wordt om twee groepen te vergelijking op ten opzichte van de afhankelijke variabele. Het gaat hier dus 
om de vergelijking van enerzijds de nationale/lokale actoren en anderzijds de Europese actoren. De afhankelijke 
variabele is hier de mate van verantwoording. De toets is vergelijkbaar met een onafhankelijke T-toets, maar 
daar is een variabele van scale niveau vereist. Bij de Mann-Whitney toets volstaat een ordinale variabele. De 
variabelen in dit onderzoek zijn immers ordinale variabelen: ze bevatten wel een rangschikking, maar de afstand 
tussen de verschillende waarden is niet gelijk. 
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De figuren 2 tot en met 5 geven meer gedetailleerde informatie. De antwoorden bij de nationale/lokale 

actoren zijn meer coherent en hebben dus een kleinere standaard deviatie. Naast dat er minder 

verantwoording aan de Europese actoren wordt afgelegd, ligt het verantwoordingsbeeld ook verder 

uit elkaar. Binnen de verantwoording aan de Europese actoren zijn de verschillen dus groter. Over de 

gemiddelde waarden zelf (153 tegenover 125) kan weinig worden gezegd, omdat het om ordinale 

variabelen gaat en die getallen op zichzelf niks zeggen. Er kan slechts worden gesteld dat het om een 

significant verschil gaat.  

Nationale/lokale actoren    Europese actoren 

     
Figuur 2       Figuur 4 

    

 
Figuur 3      Figuur 5     
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6.1.1 Aan wie leggen de transnationale Europese actoren verantwoording af: de 

verantwoordingsprocessen 

6.1.1.1 Informatiefase 

Bij de informatiefase ligt de nadruk op de nationale/lokale actoren. Dat blijkt uit het optellen van de 

verschillende vragen over het verstrekken van informatie. De Europese Unie heeft een hogere waarde 

en dus een beperktere informatiefase. Uit de Mann-Whitney toets blijkt dat het gaat om een significant 

verschil (figuur 6).  

 

 

Figuur 6 

Figuur 7 tot en met 11 gaan over het vertrekken van informatie. De linker kolom gaat over de 

nationale/lokale actoren. De rechter kolom gaat om de Europese actoren. Dit beeld laat inderdaad zien 

dat er op het nationale/lokale niveau meer informatie uitgewisseld wordt. Tegelijkertijd laat het zien 

dat op heel veel gebieden wel degelijk informatie wordt verstrekt aan Europese actoren, maar slechts 

in mindere mate. Om de resultaten beter te kunnen analyseren, zijn ze gedeeld door de aantal 

antwoordmogelijkheden en zijn de waarden gecorrigeerd.10 Bij de nationale/lokale actoren is er een 

gemiddelde waarde van 5,37 en zit de informatieverstrekking gemiddeld tussen één keer per jaar en 

vijf keer per jaar in. Bij de Europese actoren is de gemiddelde waarde 6,47 en zit de 

informatieverstrekking daar tussen de één keer per jaar en één keer per aantal jaar in. Dit is, zoals 

eerder geconstateerd, een significant verschil. Opnieuw is de standaard deviatie bij de Europese 

actoren groter en laten de nationale/lokale actoren een meer coherent beeld zien.  

                                                           
10 Om de resultaten beter te kunnen analyseren, zijn ze gedeeld door de aantal antwoordmogelijkheden en zijn 
de waarden dus gecorrigeerd. Hoewel er sprake is van een ordinale variabelen en er dus geen statistisch 
gemiddelde berekend kan worden, kan het berekenen van een gemiddelde wel degelijk een beeld geven wat 
ongeveer de verantwoordingsfrequentie op een bepaald gebied is. Dit zodat beter inzichtelijk gemaakt kan 
worden hoe de gemiddelde verantwoording eruit ziet.  
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Figuur 7 

Nationale/lokale actoren    Europese actoren 

    

Figuur 8       Figuur 10 

      

Figuur 9       Figuur 11 
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6.1.1.2 Debatfase 

Opnieuw is er sprake van een significant verband tussen het niveau (nationaal/lokaal en Europees) en 

in dit geval de debatfase. Weer zijn de relevante vragen voor het debat bij elkaar opgeteld en is gebruik 

gemaakt van de Mann-Whitney toets (figuur 12).  

 

 

Figuur 12 

Figuur 13 laat de antwoorden zien op de vraag hoe vaak de onderstaande onderwerpen besproken 

worden. De linkse staafdiagram laat de gegevens zien voor de nationale/lokale actoren, terwijl de 

rechter staafdiagram de gegevens laat zien voor de Europese actoren. Opnieuw is er een duidelijk 

verschil te zien. Toch wordt ook hier op Europees niveau vaak wel gedebatteerd, alleen minder 

frequent. Dit wordt in de onderstaande histogram bevestigd. Met een gemiddelde van 5,23 voor de 

nationale/lokale actoren ligt het voeren van het debat tussen de één en vijf keer per jaar in (figuur 14 

en 15). Bij de Europese actoren (gemiddeld, 6,56) ligt het voeren van het debat tussen één keer per 

jaar en één keer in de paar jaar (figuur 16 en 17). Bij de nationale/lokale actoren is een piek te zien bij 

de debatfase tussen 2-5 keer per jaar, terwijl bij de Europese actoren er sprake is van een vlakker 

beeld. Dit frequentie begint ongeveer bij twee tot vijf keer per jaar op te lopen en is vervolgens redelijk 

gelijkmatig verdeeld is over één keer per jaar, één keer in een aantal jaar en helemaal geen debat niet.  

Er is te zien dat er bij de Europese actoren gevallen zijn waarbij er sprake is van helemaal geen debat, 

terwijl bij de nationale/lokale actoren er bijna altijd sprake is van de invulling van de debatfase. 

Opnieuw is er sprake van een iets grotere standaard deviatie bij de Europese actoren.  
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Figuur 13 

Nationale/lokale actoren     Europese actoren

    
Figuur 14        Figuur 16 

        

Figuur 15       Figuur 17 
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6.1.1.3 Sanctiefase 

Ook bij de sanctiefase ligt de nadruk op de nationale/lokale actoren en is er sprake van een significant 

verband (figuur 18).  

 

 

Figuur 18 

Opvallend aan figuur 19 is dat de nationale/lokale actoren (links) veel meer sanctiemogelijkheden 

hebben dan de Europese actoren (rechts). Daarnaast is te zien dat zowel de nationale, als de Europese 

actoren regelmatig geen of in beperkte mate sanctiemogelijkheden hebben. Dit is met name bij de 

Europese actoren sterker het geval. Daarnaast valt op dat als er sanctiemogelijkheden zijn, de kans 

relatief klein is dat die ook daadwerkelijk gebruikt worden. Dit beeld wordt onderschreven door figuur 

20 tot en met 23. Met een gemiddelde score van 2,91 op een schaal van 4 voor de nationale/lokale 

actoren ligt het gemiddeld het dichtst bij het dat het onwaarschijnlijk is dat er van de 

sanctiemogelijkheden gebruik gemaakt wordt. Bij de Europese actoren ligt het gemiddelde op 3,45. 

Dit ligt tussen het onwaarschijnlijke gebruik van de sanctiemogelijkheden en de afwezigheid van de 

sanctiemogelijkheden in. Opvallend is dat bij de Europese actoren er een duidelijke piek te zien is bij 

de totale afwezigheid van sanctiemogelijkheden, terwijl bij de nationale/ Europese actoren een piek 

te zien is bij de onwaarschijnlijkheid van de inzet van de sanctiemogelijkheden. In dit geval is er geen 

groot verschil tussen de standaard deviaties van beide groepen en is de standaard deviatie van de 

Europese actoren zelfs iets kleiner. 
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Figuur 19 

Nationale/lokale actoren    Europese actoren 

    

Figuur 20       Figuur 22 

    

Figuur 21       Figuur 23 
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6.1.1.4 Verschillende rollen Europese Unie 

Als er wordt gekeken naar de verschillende rollen die de Europese Unie kan aannemen, zijn er twee 

dominant: de regelgevende- en de financiële rol. Als er gekeken wordt naar de verschillen in de 

verantwoordingsrelatie ten opzichte van de Europese Unie, is duidelijk te zien dat de financiële rol een 

sterkere verantwoordingsrelatie tot stand brengt dan een regelgevende rol (zie figuur 24 en 25). Het 

vermoeden is dat met een financiële rol automatisch ook invloed gepaard gaat en er is meer om 

verantwoording gevraagd wordt. Daarnaast wordt vermoedt dat de regelgevende rol kaderscheppend 

is, waarbinnen er ruimte is voor invulling. Het stellen van kaders vraagt waarschijnlijk minder direct 

om verantwoording over de invulling van de kaders dan het verstrekken van financiële middelen. 

Tegelijkertijd is er sprake van een dusdanig lage N, dat er zeer voorzichtig met deze gegevens moet 

worden omgegaan. Een heel aantal respondenten, met name van de Euregio’s zijn hier vanwege de 

wisselende relatie met de EU niet opgenomen.  

 

Figuur 24 

 
Figuur 24 
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6.1.2 Aan wie leggen transnationale Europese organisaties verantwoording af: de 

inhoud van de verantwoording  

6.1.2.1 Beleidsmatig 

Als er per gestelde vraag gekeken wordt, blijken er ook per vraag veel significante verbanden aanwezig, 

onder andere op beleidsmatig gebied (figuur 26 en 27). Nationale/ lokale actoren krijgen meer 

informatie over de voortgang van beleidsmaatregelen, over de effectiviteit van de organisatie en over 

het behalen van de gestelde doelen. Daarnaast wordt er vaker over beleidsprocessen en het behalen 

van de doelen met de nationale/lokale actoren gesproken. Ook kunnen nationale/lokale actoren 

eerder beleidsdoelen aanpassen. Alleen bij het stellen van bindende richtlijn is er geen significant 

verschil aanwezig. Dit laat zien dat de Europese Unie in sommige gevallen een sterke regelgevende rol 

heeft. De rol van de nationale/lokale actoren neemt hier af (het gemiddelde is hoger dan bij de andere 

beleidsmatige onderdelen), terwijl die van de Europese actoren toeneemt (het gemiddelde is lager dan 

bij andere beleidsmatige onderdelen.). 

 

Figuur 25 
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Figuur 26 

6.1.2.2 Financieel 

Ook op het financiële vlak wordt het bestaande beeld bevestigd. Er wordt meer informatie versterkt 

aan de nationale/lokale actoren door financiële rapporten (figuur 28 en 29). Daarnaast wordt er meer 

met de nationale/lokale actoren gesproken over financiële keuzes, zowel uit het verleden als voor de 

toekomst. Ten slotte hebben de nationale/lokale actoren meer mogelijkheden om interne budgetten 

te herverdelen. Alleen over het verhogen of verlagen van het budget bestaat geen significant verband 

tussen de Europese actoren enerzijds en de nationale/lokale actoren anderzijds. Dit toont aan dat de 

Europese Unie bij de transnationale Europese organisaties een financiële rol te spelen heeft en dan 

vooral over de hoogte van het te besteden budget.  

 

Figuur 27 
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Figuur 28 

6.1.2.3 Procedureel 

Wat betreft de procedures is ook de verantwoording aan de nationale/lokale actoren dominant (figuur 

30 en 31). Of het nu gaat over verstrekking van informatie en de bespreking van regelgevende 

procedures, de rapportage en bespreking van besluitvormingsprocessen, het veranderen van 

organisatieprocessen, het vergroten/verkleinen van taken en het vergroten/verkleinen van de 

autonomie, er is altijd een significant verband. Daarmee leggen de transnationale Europese actoren 

op ieder procedureel gebied meer verantwoording af aan de nationale/lokale actoren dan aan de 

Europese actoren.   

 

Figuur 30 
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Figuur 31 

6.1.3 Conclusie: sterkere relatie met de nationale/lokale actoren 
Zowel het algemene als het gedetailleerde beeld is helder: de verantwoordingsrelatie van 

transnationale Europese actoren met de nationale/lokale actoren is significant sterker dan met de 

Europese actoren. Slechts op een beperkt aantal onderdelen is er geen significant verschil: bij het 

vaststellen van de hoogte van het budget en het opstellen van bindende richtlijnen. Als de respondent 

aangeeft dat de Europese actoren regelgevende sanctiemogelijkheden hebben, dan is sprake van een 

significant sterkere verantwoordingsrelatie. Daarnaast verdwijnt het significante effect als de 

transnationale Europese organisatie gefinancierd wordt door de Europese actoren.  

Dus als de rol van de Europese actoren sterker wordt, in regelgevende dan wel in financiële zin, neemt 

ook de verantwoordingsrelatie toe.  

6.2 Via welke verantwoordingsprocessen leggen de transnationale Europese 

organisaties verantwoording af? 
Bij deze deelvraag en de volgende deelvraag wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen de 

verantwoording aan de Europese actoren en aan de nationale/lokale actoren. Omdat iedere 

respondent zowel vragen over de verantwoording aan de nationale/lokale actoren, als over de 

Europese actoren heeft beantwoord, is er sprake van een verdubbeling van de N. De kunstmatige 

splitsing is nog steeds relevant, omdat zo dezelfde vragen over de verschillende verantwoordingsfora 

tegelijkertijd geanalyseerd kunnen worden.  

6.2.1 Informatiefase 
De gemiddelde waarde van ‘informatiefase’ is minder dan 6 (figuur 32 en 33). Dat betekent dat er, 

over het algemeen, iets meer dan één keer per jaar informatie wordt verstrekt over het handelen van 

de transnationale Europese organisaties. Met een standaard deviatie van iets meer dan één is het in 

de meeste gevallen zo dat de frequentie van informatieverstrekking ligt tussen een aantal keer per jaar 

en één keer in een aantal jaar.  
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Figuur 32      Figuur 33 

6.2.2 Debatfase 
Naast dat er gemiddeld één keer per jaar informatie verstrekt wordt, is er ook sprake van ongeveer 

jaarlijks een debat (figuur 34 en 35). De gemiddelde afwijking is ook hier ongeveer 1 en dat betekent 

dat de debatfase en de informatiefase in frequentie redelijk gelijkwaardig aan elkaar zijn.  

 

Figuur 34      Figuur 35 

6.2.3 Sanctiefase 
De sanctiefase is met een gemiddelde van 3,19 op een schaal van vier beperkt (figuur 36 en 37). 

Daarmee ligt het antwoord gemiddeld tussen: ‘er zijn sanctiemogelijkheden, maar het is 

onwaarschijnlijk dat ze worden ingezet’ en ‘er zijn geen sanctiemogelijkheden’. Uit de enquête blijkt 

dat er in beperkte mate sprake is van de mogelijkheid tot sanctioneren en dat als er een mogelijkheid 

is, die mogelijkheid vaak niet wordt ingezet.  
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Figuur 36      Figuur 37 

6.2.4 Conclusie: sanctiefase blijft achter 
De informatiefase en de debatfase blijken volgens de enquête zo goed als gelijk te zijn. Informatie 

wordt gemiddeld één keer per jaar verstrekt en er wordt ook gemiddeld één keer per jaar 

gedebatteerd. Daarmee is er duidelijk sprake van de invulling van die verantwoordingsprocessen. De 

sanctiefase blijft daarbij duidelijk achter en is vaak niet aanwezig of wordt niet ingezet.  

6.3 Waarover leggen transnationale Europese organisaties verantwoording af? 
Om de verschillende inhoudelijke vormen van verantwoording tegen elkaar af te zetten, moet er 

gerekend worden met verschillende schalen van beantwoording en een verschillend aantal vragen per 

vorm van verantwoording. 11  Door het samenvoegen van deze gegevens kan, anders dan het 

vergelijken van de getallen, geen verdere uitspraken worden gedaan.  

6.3.1 Beleidsmatig 
De beleidsmatige verantwoording is met een gemiddelde van 5,64 een standaard deviatie van 1,04 de 

laagste waarde en is de meest belangrijke vorm van inhoudelijke verantwoording (zie figuur 38 en 39). 

Er is sprake van een gelijkmatigere verdeling ten opzicht van de financiële en procedurele 

verantwoording.  

 

                                                           
11  De informatiefase en debatfase zijn beantwoord op een 8-puntenschaal en de sanctiefase op een 4-
puntenschaal. De achtwoorden van de sanctiefase zijn kunstmatig met 2 vermenigvuldigd en daarmee te 
vergelijken met de antwoorden bij de informatiefase en debatfase. Het bij elkaar opgetelde getal is gedeeld door 
het aantal gestelde vragen, zodat er bij de beleidsmatige-, financiële- en procedurele verantwoording met 
dezelfde maten gemeten wordt. Opnieuw moet worden aangegeven dat het hier slechts gaat om het schetsen 
van een beeld en niet om een uitputtende analyse.  
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Figuur 38      Figuur 39 

6.3.2 Financieel  
De financiële verantwoording is het meest beperkt, maar het verschil is niet groot met de procedurele 

verantwoording (figuur 40 en 41). Wat bij de financiële verantwoording opvalt, is de sterke piek in het 

midden. Daarmee is de financiële verantwoording in veel gevallen ongeveer gelijk. Ook valt op dat er, 

in tegenstelling tot bij beleidsmatige en (in mindere mate) procedurele verantwoording relatief veel 

sprake is van de hoogste waarde en dat er dus op geen enkele wijze financiële verantwoording wordt 

afgelegd.  

 

Figuur 40      Figuur 41 

6.3.3 Procedureel  
De gegevens over de procedurele en financiële verantwoording laten een gelijkwaardig patroon zien 

(figuur 42 en 43). Het gemiddelde is iets lager en de standaard deviatie is ongeveer gelijk. Wel is hier 

meer sprake van een aflopend patroon en een mindere piek bij de hoogste waarden. Er zijn dus minder 

transnationale Europese organisaties die helemaal geen procedurele verantwoording afleggen.  
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Figuur 42      Figuur 43 

6.3.4 Conclusie: nauwelijks verschillen 
Wat betreft de verschillende onderdelen waarover verantwoording kan worden afgelegd, is de 

beleidsmatige vorm het meest aanwezig. Het verschil tussen financiële verantwoording en de 

procedurele verantwoording is klein en ook het verschil met de beleidsmatige verantwoording is 

beperkt. Het bestuderen van de verschillen tussen de vormen van inhoudelijke verantwoording levert 

dus nauwelijks opvallende resultaten op.  

6.4 Conclusie: sterkste relatie met de nationale/lokale actoren, sanctiefase blijft 

achter 
Transnationale Europese organisaties hebben een sterkere verantwoordingsrelatie met de 

nationale/lokale actoren, dan met de Europese actoren. Dit is zowel het geval bij de informatiefase, 

debatfase en de sanctiefase. Wel kan worden gesteld dat met een toenemende Europese financiering 

er logischerwijs ook een sterkere verantwoordingsrelatie ontstaat. Er is dan geen significant verschil 

meer waar te nemen op het gebied van de sanctiefase, procedurele verantwoording en financiële 

verantwoording. Ook is er sprake van sterkere verantwoording als de Europese actoren regelgevende 

sanctiemogelijkheden hebben. Het feit dat de transnationale Europese organisaties een sterkere 

relatie hebben met de nationale/lokale actoren, neemt niet weg dat over de meeste zaken 

transnationale Europese organisaties wél verantwoording afleggen aan de Europese organisaties, 

alleen minder frequent. Als er een meer algemeen beeld geschetst wordt over de 

verantwoordingsprocessen, valt op dat de sanctiefase achterblijft bij de informatiefase en de 

debatfase. Regelmatig zijn er geen sanctiemogelijkheden of worden die mogelijkheden nauwelijks 

ingezet. Wat betreft de inhoudelijke verantwoordingsvormen zijn er nauwelijks verschillen waar te 

nemen.  

Aan wie? Welk proces? Waarover? Op basis van de enquête 

EU Informatiefase 1. Financieel 

2. Proces  

3. Beleid 

1. Ja, maar minder sterk dan bij de lidstaten 

2. Ja, maar minder sterk dan bij de lidstaten 

3. Ja, maar minder sterk dan bij de lidstaten 

Debatfase 4. Financieel 

5. Proces  

6. Beleid 

4. Ja, maar minder sterk dan bij de lidstaten 

5. Ja, maar minder sterk dan bij de lidstaten 

6. Ja, maar minder sterk dan bij de lidstaten 
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Sanctiefase 7. Financieel 

 

8. Proces  

 

9. Beleid 

7. Beperkt, maar op toewijzing van het 

budget even sterk als bij de lidstaten. 

8. Beperkt en minder sterk dan bij de 

lidstaten. 

9. Beperkt, maar bij bindende regelgeving 

even sterk als bij de lidstaten. 

Lidstaten Informatiefase 10. Financieel 

11. Proces  

12. Beleid 

10. Ja en sterker dan bij de Europese Unie 

11. Ja en sterker dan bij de Europese Unie 

12. Ja en sterker dan bij de Europese Unie 

Debatfase 13. Financieel 

14. Proces  

15. Beleid 

13. Ja en sterker dan bij de Europese Unie 

14. Ja en sterker dan bij de Europese Unie 

15. Ja en sterker dan bij de Europese Unie 

Sanctiefase 16. Financieel 

 

17. Proces  

 

18. Beleid 

16. Beperkt en op toewijzing van het budget 

even sterk als de Europese Unie 

17. Beperkt, maar sterker sterk dan bij de 

Europese Unie 

18. Beperkt, maar op toewijzing van het 

budget even sterk als de Europese Unie.  
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7. Verdieping: de resultaten van de case studies 

7.1 Interreg Vlaanderen Nederland 
De Interreg Vlaanderen Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten tussen Vlaanderen en 

Nederland op verschillende gebieden: slimme groei (innovatie), duurzame groei (energie), duurzame 

groei (milieu en hulpbronnen) en inclusieve groei (arbeidsmobiliteit) (Interreg Vlaanderen-Nederland, 

2014). Op elke van deze vier gebieden worden concrete afspraken gemaakt om deze verder te 

ontwikkelen. De financiële bijdrage vanuit het Europese subsidieprogramma is gelijk aan de totale inleg 

van alle regionale actoren bij elkaar en is voor de periode 2014-2020 ruim 300 miljoen euro (Interreg 

Vlaanderen-Nederland, 2014, p. 13). Op regionaal niveau wordt er samengewerkt met de betrokken 

provincies (zoals hieronder weergegeven). Interreg Vlaanderen-Nederland stelt prioriteiten en geeft 

financiële ondersteuning aan projecten die de gestelde doelen ondersteunen.  

De rol van de Europese Unie is dan ook voornamelijk die van financier. Zij is aanjager van dit project. 

Tegelijkertijd komt er met financiële middelen ook een verantwoordingsrelatie tot stand, want hoe 

worden die middelen besteed? Er dienen immers heldere grensoverschrijdende verbindingen tot 

stand te komen. De randvoorwaarden zijn hiervoor in Europese regelgeving vastgelegd. Maar de 

regelgevende rol komt duidelijk op de tweede plaats en zijn een gevolg van de financiële rol.  

 

  

Figuur 9. Interreg Vlaanderen-Nederland (2017b).  

7.1.1 Verantwoording aan de regionale actoren 
De verantwoording aan de regionale actoren uit zich in het ‘Comité van Toezicht’. Alle aangesloten 

provincies leveren één lid voor dit comité (een gedeputeerde), net als de twee nationale overheden 

(een ambtenaar) (Interreg Vlaanderen-Nederland, 2017a). Het instellen van een dusdanig comité is 

vastgelegd in Europese regelgeving (Europese Commissie & Parlement, 2013, artikel 47). Daarin is ook 
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vastgelegd dat de Commissie deelneemt met een raadgevende stem (artikel 48, derde lid). Dit is de 

vaste contactpersoon vanuit de Europese Commissie (van de DG-regio). Daarnaast is de gehele interne 

verantwoordingsstructuur in diezelfde verordening vastgelegd (artikel 123 en volgende).Het Comité 

van Toezicht kan aanvullende regels stellen en het Comité van Toezicht beslist over de ingediende 

projecten.  

Naast het Comité van Toezicht zijn er medewerkers van het secretariaat rechtstreeks gekoppeld aan 

de verschillende regio’s. “Die projectadviseur werkt twee dagen per week hier [op het secretariaat] en 

drie dagen op het eigen provinciehuis en heeft dus eigenlijk twee chefs om verantwoording aan af te 

leggen”. Die projectadviseur heeft dus twee petten tegelijkertijd op: van het Interreg programma en 

van de regio. Een projectadviseur zal waarschijnlijk ook redeneren vanuit de belangen van de regio. 

Dit duidt op een sterke binding met de regionale actoren.  

7.1.1.1 Informatiefase 

Het Comité van Toezicht verkrijgt informatie over alle ingediende projecten en over de voortgang van 

het algehele programma. Als eindverantwoordelijke ontvangt zij zowel informatie over de financiën, 

als over de beleidsvoortgang en de gevolgde processen.  

“Ze krijgen ongeveer twee weken van tevoren een heel pakket met stukken”.  

Door middel van de projectadviseurs, die meer dan de helft van de tijd bij hun ‘eigen’ regio werken, is 

er vermoedelijk sprake van veel informeel contact over allerlei zaken: zowel beleidsmatig, financieel 

als procesmatig.  

7.1.1.2 Debatfase 

Het toezichtcomité vergadert, volgens de Europese regels, minimaal één keer per jaar (Europese 

Commissie & De Raad, 2013, artikel 49 eerste lid) en bekijkt daarbij de algemene voortgang. Daarbij 

gaat het om de verwezenlijking van de gestelde doelen en ook over de financiële voortgang. Ook is het 

mogelijk om processen te bespreken. Het toezichtcomité wordt, volgens de regelgeving, geraadpleegd 

bij het wijzigen van het programma. In de praktijk vergadert het toezichtcomité vaker: vier keer per 

jaar komt het Comité van Toezicht bij elkaar. Volgens de directeur wordt er dan vergaderd over de 

goedkeuring/afkeuring van bepaalde projecten, of over het extra eisen stellen aan programma’s. Als 

een bepaald programma een grote wijziging wil aanbrengen, wordt daar ook over gesproken en 

besloten. Ten slotte wordt er ook gesproken over algemenere zaken: het reglement van het 

programma en over jaarverslagen. De gesprekken gaan volgens de directeur niet alleen over het beleid 

of de besteding van middelen, maar kunnen ook over het proces gaan:  

“Als (..) een bepaald aspect compleet vierkant loopt qua organisatie, dan is het duidelijk dat je daarin 

iets moet aanpassen en dan zal dat Comité van Toezicht zich daar natuurlijk ook over laten horen.” 

Naast het Comité van Toezicht is er een informeel overlegorgaan (dat niet is vastgelegd in Europese 

regelgeving): het Coördinatoren Overleg Grensregio (COG). Dit overlegorgaan bestaat uit de 

leidinggevenden van de projectadviseurs (die dus zowel op het secretariaat als in de regio werken) en 

vormt zo de schakel tussen de medewerkers en het Comité van toezicht. Dit overleg functioneert 

volgens de directeur met name als klankbord en heeft een ad hoc karakter. Naast de informele rol 

hebben ze wel een formele rol: ze adviseren het Comité van Toezicht over bepaalde programma 

aanvragen.  
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De rol van de informele contacten wordt door de directeur benadrukt als belangrijke factor voor 

succes: 

“Om zoiets te doen functioneren, een programma waarin tien partijen zich moeten herkennen, 

daarvoor heb je veel overleg nodig. De sensitiviteit van hoe dingen functioneren en wat ieders 

achterliggende belangen en dergelijke zijn. Dat is minstens zo belangrijk als formeel zorgen dat er 

overlegorganen en dergelijke zijn.” 

7.1.1.3 Sanctiefase 

Volgens de Europese regelgeving kan het ‘Comité van Toezicht’ advies uitbrengen over wijzigingen in 

het programma en kan het ‘Comité van Toezicht’ “opmerkingen maken over de uitvoering en evaluatie 

van het programma. (..)Het toezichtcomité houdt toezicht op de maatregelen die naar aanleiding van 

zijn opmerkingen worden genomen” (artikel 49, vierde lid). In die zin heeft het toezichthoudende 

comité vanuit de Europese regelgeving sanctiemogelijkheden. In de praktijk zijn die 

sanctiemogelijkheden volgens de directeur veel sterker:  

“Wij [het secretariaat] moeten vervolgens uitvoeren zoals het Comité van Toezicht heeft besloten. Het 

is niet dat we kunnen zeggen: ‘dat leggen we naast ons neer’. Want het Comité van Toezicht is het 

hoogste besluitvormend orgaan.” 

Uit het interview komt naar voren dat het Comité van Toezicht kan sturen op de uitvoering van het 

gehele programma.  

Meer concreet beslist het Comité van Toezicht over projectaanvragen, maar niet voordat het 

Gemeenschappelijk Secretariaat een advies heeft geformuleerd (Interreg Vlaanderen-Nederland, 

2014, p. 50). Daarmee heeft het Comité van Toezicht een sanctiemiddel in handen: het niet opvolgen 

van het advies van het secretariaat. Tegelijkertijd gaat het volgens de directeur in de praktijk vaker om 

kleine wijzigingen: 

“Meestal neemt zo’n Comité van Toezicht de adviezen in hoofzaken over, maar hebben ze hier en daar 

kleine puntjes waarop ze het eigenlijke besluit net iets anders nemen als dat geadviseerd is.” 

Het Comité van Toezicht kan niets veranderen aan het reeds toegewezen budget (tot 2020). Daar zijn 

aan het begin van de periode (2014) afspraken over gemaakt en die kunnen nu niet meer gewijzigd 

worden. De formele opschortende bevoegdheid van de Commissie heeft het ‘Comité van Toezicht’ 

niet. Wel beslist het over de besteding van de vastgestelde middelen: het is immers 

eindverantwoordelijk over de besteding van het budget.  

7.1.1.4 Conclusie: regionale actoren als hoogste orgaan 

Uit het interview met de directeur blijkt duidelijk dat het Comité van Toezicht zich overal mee kan en 

mag bemoeien: het krijgt alle informatie, mag overal over praten en kan heldere sancties uitdelen. En 

dat zowel beleidsmatig, financieel als procesmatig. Het is immers het hoogste besluitvormende 

orgaan. Daarmee vervult het een sturende rol binnen de organisatie en is het niet als een externe 

verantwoordingspartij te identificeren, maar als onderdeel van de interne verantwoordingsstructuur. 

Volgens het interview bemoeit het Comité van Toezicht zich met de hoofdlijnen en laat het de 

uitvoering grotendeels aan het secretariaat en de medewerkers over. 
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7.1.2 Verantwoording aan de Europese Unie 
De verantwoording aan de Europese Unie vindt plaats richting de Europese Commissie. Interreg 

Vlaanderen Nederland heeft een vast contactpersoon bij DG regio (wat onderdeel is van de Europese 

Commissie).  

Uit het interview blijkt dat de Europese Unie zich bemoeit met de kaders van het programma en niet 

met de precieze details: 

“En de Europese Commissie die zal niet, als je binnen dat kader bent gebleven (..) dan gaan ze echt niet 

zeggen van: ‘we gaan het goedkeuren, maar je moet nog een miljoen extra daaraan besteden.’ Want 

dat beschouwen ze dan als keuze van de regio zelf.” 

7.1.2.1 Informatiefase 

Het meerjarenplan (2014-2020) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie 

(Interreg Vlaanderen-Nederland, 2014). De grote lijnen worden daarin geschetst, evenals de 

aansluiting op het Europese beleid. In het publieke document zijn 10 pagina’s gewijd aan de inbedding 

van het beleid van de grensregio aan het programma ‘EU 2020’. In het document is continue sprake 

van verwijzing naar Europees beleid en Europese regelgeving. Daarbij wordt de verbinding tussen de 

verschillende lagen sterk gelegd: “De uitdagingen zoals die op Europees niveau worden onderscheiden, 

doen zich ook in sterke mate gelden in de Grensregio Vlaanderen-Nederland” (Interreg Vlaanderen-

Nederland, 2014, p. 12). In dit document wordt zowel informatie verstrekt over de financiën, het te 

voeren beleid als over de gestelde processen.  

Voor de huidige Interreg periode is een evaluatiedocument opgesteld (Interreg Vlaanderen – 

Nederland, 2015). Ook daarbij ligt de nadruk, naast de interne verantwoording, op de verantwoording 

richting de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft zicht op het evaluatieplan (Interreg 

Vlaanderen-Nederland, 2015, p. 5). Alle evaluaties worden naar de Europese Commissie gestuurd. De 

nadruk ligt op de kaders die worden gesteld en  op de verantwoording na 2020 over de huidige periode. 

Voor de algemene evaluatie mag de Europese Commissie de methode vaststellen (Interreg 

Vlaanderen-Nederland, 2015, p. 16). Volgens Europese regelgeving is het verplicht om de Commissie 

jaarlijks te informeren over de uitvoering (Europese Parlement & de Raad, 2013, artikel 50). Het belang 

van de Europese regelgeving wordt door de directeur erkend:  

“Verordeningen moeten we gewoon implementeren, dat is meestal letterlijk ‘copy-paste’ van die 

verordeningstekst in ons programmareglement.” 

Dat geldt in de praktijk ook voor de informatieverplichting. Ook blijkt uit het interview dat er veel zaken 

zijn waarover Interreg de Europese Commissie informeert. Dit verloopt via de vaste contactpersoon 

bij DG regio (wat onderdeel is van de Europese Commissie) die het Interregprogramma Vlaanderen 

Nederland heeft. Deze contactpersoon heeft daarnaast een adviserende rol in het Comité van Toezicht 

en heeft daarmee toegang tot dezelfde formele informatie als de regionale partijen.  

7.1.2.2 Debatfase 

Volgens Europese regelgeving moe er een jaarlijkse evaluatievergadering plaats te vinden. Opvallend 

is dat deze vergadering niet tussen de regionale programma’s en de Europese Commissie plaats zou 

moeten vinden, maar tussen de Europese Commissie en de individuele lidstaten (Europees parlement 

& de Raad, 2013, artikel 51 eerste lid). In de praktijk vindt er jaarlijks een vergadering plaats met alle 

Interreg programma’s bij elkaar. Ook is de contactpersoon van de Europese Commissie altijd aanwezig 
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bij de vergaderingen van het Comité van Toezicht en kan daar dus adviseren. Daarnaast blijkt uit het 

interview dat er contact is via email en telefoon. Via email kunnen er vragen gesteld worden: 

“Dus jaarlijks een jaarverslag, waar ze [Europese Commissie] natuurlijk vragen kunnen stellen, waarop 

we antwoord moeten geven.” 

“Als zij [Europese Commissie] vervolgens zeggen: ‘het is wel heel erg karig wat je daar bij 4f aangeeft, 

kan je daar eens wat meer over zeggen?’ Dan doe je dat. (..) Zolang alles voldoende goed loopt, is dat 

in een sfeer van: er worden wat vragen gesteld, je zorgt dat er voldoende antwoord op komt en dan is 

het goed.” 

Er is dus sprake van een mogelijkheid tot het stellen van vragen, waar in de praktijk ook gebruik van 

gemaakt wordt. In het jaarverslag wordt zowel verantwoording afgelegd over financiën, beleid en als 

over gevolgde procedures. De debatfase gaat in deze casus volgens de directeur dus vaak in een 

gemoedelijke sfeer. Wel ontbreekt een formeel overlegmoment tussen de Europese Commissie en het 

Interreg programma.  

7.1.2.3 Sanctiefase 

Mocht de Commissie geen opmerkingen maken over de jaarlijkse verslaglegging, dan mag het verslag 

als aanvaard beschouwd worden (artikel 50, achtste lid). Zoals eerder gezegd kan de Europese 

Commissie opmerkingen maken en vragen stellen. Ook heeft de Europese Commissie duidelijk 

sanctiemogelijkheden. De hoogte van het budget is tot 2020 vastgelegd, maar ingevolge artikel 142 

kan de Commissie besluiten tot (gedeeltelijke) opschorting van betalingen. Dit kan zowel op basis van 

beperkte voortgang van de doelstellingen (eerste lid sub f), door financiële onrechtmatigheden (eerste 

lid sub b) en door procedurele onrechtmatigheden (eerste lid, sub a, c, e).Uit het interview blijk dat de 

directeur ook op de hoogte is van deze sanctiemogelijkheid.   

“En op het moment dat dat totaal niet meer loopt, dan heeft ze [Europese Commissie] ook 

machtsmiddelen. Die worden normaal gezien niet ingezet. Dan zou de Europese Commissie 

bijvoorbeeld je programma een betalingsstop kunnen doorvoeren. (…) Op die manier ga je natuurlijk 

wel zorgen dat je doet wat de Europese Commissie vraagt.” 

De Europese Commissie heeft duidelijk een rol als financier en dus ligt daar ook haar grootste 

sanctiemogelijkheid. Deze sanctie wordt ook daadwerkelijk toegepast: 

“[W]at ook in het verleden wel gebeurd is. Er zijn altijd wel wat programma’s die met zo’n betalingsstop 

zitten.” 

Volgens artikel 56, vierde lid kan de Commissie ook op eigen initiatief evaluaties uitvoeren. Dit kan als 

sanctiemiddel worden beschouwd, omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat de Commissie dit zal doen 

als ze tevreden is over het betreffende samenwerkingsverband.  

Omdat het beleid al bij de goedkeuring van het complete Interreg programma is vastgesteld, zijn er op 

het gebied van de doelstellingen geen wijzigingen meer aan te brengen. Wel zijn er na dit programma, 

in 2020, weer te wijzigen aan te brengen.  

Door het toepassen van financiële sancties kan de Europese Commissie het proces beïnvloeden. Het 

gaat hier dus niet om directe, maar om indirecte sancties. Een slecht proces kan leiden tot een 

financiële sanctie, zoals blijkt uit het interview: 



52 
 

“Het belangrijkste is dat het systeem goed functioneert om de effectieve kosten te controleren (..) En 

als je dat niet goed georganiseerd hebt, dan constateert de Europese Commissie dat er een risico is dat 

de subsidie wordt uitbetaald terwijl dat onterecht, of zelfs nog erger, of dat er mogelijk fraude niet 

wordt ontdekt. Dan is het niet meer dan normaal dat de Europese Commissie zegt: ‘wij stoppen met 

betalen. Jullie moeten eerst zorgen dat je je controlesystemen goed op orde hebt. En dan pas krijg je 

weer geld.’ Het blijft belastinggeld waarvan we allemaal willen dat het goed wordt besteed.” 

7.1.2.4 Conclusie: wie betaalt heeft invloed 

Uit het interview blijk dat de Europese Commissie vooral een financiële rol heeft en dat uit zich ook in 

de verantwoording. De Europese Commissie zit aan tafel bij het hoogste orgaan en mag daar over alles 

adviseren. Ze ontvangt alle formele informatie die ook naar de regionale actoren gaat en informatie 

die speciaal voor de Europese Commissie samengesteld wordt. Het gaat hier zowel over financiën, 

beleid als over procedures. De debatfase beperkt zich, als alles goed gaat, tot enkele vragen en de 

beantwoording daarvan. Omdat er in deze casus geen sprake is van een uitgebreide debatfase, wil dat 

niet zeggen dat dit niet het geval zal zijn als daar noodzaak toe is. Wat betreft de sanctiefase is er één 

heldere sanctiemogelijkheid: het dichtdraaien van de geldkraan. Door middel van deze ‘stok’ die de 

Europese Commissie altijd in handen heeft, kan het daarmee invloed uitoefenen op het te voeren 

beleid en op de te volgen procedures.  

7.1.3 Analysekader ingevuld 

Aan wie? Welk proces? Waarover? Interreg Vlaanderen - Nederland 

EU Informatiefase 1. Financieel 

2. Proces  

3. Beleid 

1. Ja 

2. Ja 

3. Ja 

Debatfase 4. Financieel 

5. Proces  

6. Beleid 

4. Als daar aanleiding toe is 

5. Als daar aanleiding toe is 

6. Als daar aanleiding toe is  

Sanctiefase 7. Financieel 

8. Proces  

 

9. Beleid 

7. Ja, betalingen opschorten 

8. Secundair, door opschorten 

betaling 

9. Niet voor 2020 

Lidstaten Informatiefase 10. Financieel 

11. Proces  

12. Beleid 

10. Ja 

11. Ja 

12. Ja 

Debatfase 13. Financieel 

14. Proces  

15. Beleid 

13. Ja 

14. Ja 

15. Ja 

Sanctiefase 16. Financieel 

 

 

 

17. Proces  

18. Beleid 

16. Tot 2020 is het alleen mogelijk om 

invloed uit te oefenen op de 

besteding van de middelen, maar 

niet op de hoogte van het budget.  

17. Ja 

18. Voor de concretisering van de 

reeds  gestelde doelen.  
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7.2 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak12 
Het Interreg programma van Öresund-Kattegat-Skagerrak is vergelijkbaar met dat van Interreg 

Vlaanderen-Nederland. Ook hier staan vier thema’s centraal. Bij dit Interreg programma zijn dat 

innovatie, CO2 arme economie, transport en werkgelegenheid (Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, 

2016). In tegenstelling tot het programma van Vlaanderen – Nederland gaat het hier om drie landen 

die samenwerken en is het grondgebied vele malen groter. Het totale budget van dat vanuit het 

Europese Regionale Ontwikkeling Fonds wordt bijgedragen, is 127 miljoen euro. Bij dit Interreg 

programma zijn er 15 regio’s betrokken: 4 uit Zweden, 3 uit Denemarken en 8 uit Noorwegen. 

Daarnaast kent deze casus een opvallend element: Noorwegen is geen lid van de Europese Unie. De 

Noren krijgen geen financiering vanuit het Europese fonds.  

“So if you have a project, the Norwegian partners get funding from Norway and the Swedish and Danish 

partners get funding from the ERDF [European Regional Development Fund]. So the projects where we 

have Norwegian funding, that is a different source going to the Norwegians, but they are still in the 

same project. [..] It’s quite complex in that way.” 

Dit zorgt, zoals de directeur aangeeft, voor een ingewikkelde situatie. Het voorzitterschap van de 

‘Monitoring Committee’ wisselt bijvoorbeeld tussen Zweden en Denemarken, maar is nooit in handen 

van Noorwegen.  

 

Figuur 45. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (2017). 

 

                                                           
12 Omwille van de leesbaarheid wordt herhaling met de vorige casus geprobeerd tot een minimum te beperken. 
Zo is in deze casus dezelfde regelgeving van toepassing, maar wordt deze niet herhaalt. In deze casus wordt 
gefocust op de opvallendste en belangrijkste zaken. 
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7.2.1 Verantwoording aan de regionale actoren 
De verantwoording aan de regionale actoren vindt plaats via de ‘Monitoring Committee’ (MC), waar 

onder andere alle regio’s in plaatsnemen, naast de afgevaardigden van de drie landen. De ‘Monitoring 

Committee’ is het besluitvormende orgaan van de organisatie.13  

“We have the monitoring committee [MC] and they are basically, what we like to call, a board. A 

company board.” 

“[I]t’s the MC that makes the decisions.” 

Er is bij het Interreg programma Vlaanderen-Nederland sprake van een relatief klein gebied, waardoor 

medewerkers van het programma ook bij de regio’s werken. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 

kiest ervoor om jaarlijks langs alle regio’s te gaan, om zo in contact te staan met de contactpersonen, 

de politici uit de regio en de leden van de MC. Onder de MC staan twee Steering Committees (SC). De 

Steering Committees zijn ingedeeld basis van de regio’s. Er is één regio waarin Zweden en Denemarken 

plaatsnemen en één waarin Zweden, Denemarken en Noorwegen plaatsnemen. De SC’s vinden plaats 

voor de MC vergadering.  

7.2.1.1 Informatiefase 

Het formele deel van de informatiefase wordt gekenmerkt door de voorbereiding op de vergaderingen 

van de MC. De informatieverstrekking is divers. Uit het interview blijkt dat het gaat om financiën, 

beleidsmatige keuzes en ook procedures. 

“They get a status report, where we are giving them the status of the program when it comes to the 

financial situation, when it comes to how much we have spent to the different thematic objectives, 

when it comes to how much we have spent in different sub regions and the sub regional pots of funding. 

We tell them about decisions that need to be taken. We recommend them to maybe open up one 

thematic objective. We provide information about external evaluations and what we’re going to do 

about the external evaluation. We tell them what we’ve been doing to increase the number of 

applicant. We tell them how we’re going to be more result oriented in our communication.” 

De SC’s krijgen volgens de directeur dezelfde informatie, maar krijgen vaak een kortere versie. Door 

middel van de jaarlijkse bezoeken aan de regio’s is er ook informeel contact met de regionale actoren. 

Daar is het mogelijk om informeel informatie te verkrijgen.  

7.2.1.2 Debatfase 

Twee keer per jaar vindt er een vergadering van de MC plaats, met voorbereidende SC vergaderingen. 

In deze vergadering wordt over de politiek meest relevante zaken gesproken. 

“Well since last October one of the major topics have been what we call ‘the Norway situation’. Norway 

decided suddenly, out of the blue, to withdraw their funding to the program for 2017. [..] So we have 

had the Norwegian funding closed in the first call of 2017 and we will have it closed in the second call 

of 2017. So we can have Norwegian partners, but we can’t have Norwegian beneficiaries. There is no 

funding for Norwegians. So that has been a big topic lately.” 

                                                           
13 Dit is vergelijkbaar met het ‘Comité van Toezicht’ van Interreg Vlaanderen-Nederland, zoals het staat 
beschreven in de Europese regelgeving. 
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Bij dit onderwerp zijn duidelijk beleidskeuzes betrokken: ‘wat doet het programma met deze situatie?’. 

Daarnaast gaat het ook om financiële middelen en over de aanmeldingsprocedures. 

“Another big topic has been, we have an external evaluator and they came with their first report. [..] 

[A]t the last MC meeting, we took a decision about what we should do to alleviate some of the concerns 

in the report and to, how should I say, work towards solving the problems raised. And the 

recommendations: ‘what do we need to do to, both with the new projects that are coming in. How 

should we deal with them?’ But also in relations to the ones already running. So that is being a large 

topic at the last two meetings. The actual report and our plan to deal with those recommendations.” 

Ook in het bovenstaande komt duidelijk de procedurele verantwoording naar voren. Tijdens de MC 

vergaderingen wordt dus over allerlei verschillende zaken gesproken. Daarbij komen de drie 

verschillende vormen van verantwoording aan de orde.  

Uit het interview blijkt dat de MC verspreid over twee dagen plaatsvindt, waar naast de reguliere 

vergadering ook ruimte is om informeel te praten over allerlei zaken.  

Ook op administratief niveau is er sprake van overleg. In het voorjaar en in het najaar komen alle 

contactpersonen van de verschillende regio’s bij elkaar. Uit het interview blijkt dat het de bedoeling 

van deze bespreking is om ideeën en informatie uit te wisselen. 

7.2.1.3 Sanctiefase 

De MC is volgens de directeur het bestuur van het programma. Hij geeft aan dat de wijzigingen in de 

gedane voorstellen vaak relatief klein zijn, maar wel relevant.  

“And it’s uncommon that they make adjustments to our recommendations. They may add a word or 

delete a word of add a comma or add a few new elements or withdraw some elements.” 

Hij zegt dat het daarbij vooral gaat om het afgeven van signalen. Daarmee geeft hij aan dat er wel een 

sanctiemogelijkheden zijn, maar dat deze in de praktijk weinig gebruikt worden.  

“For politicians it’s often important to, how should I say, make signals. Policy of signal making. There 

might be things that we think are sort of important and we mention them, it may be in no particular 

order. Or we may be consider one issue to be already dealt with. But for the sake of signals, they might 

want to put emphasis on one or two things. So sometimes the final decision looks very much like 

international agreements, with a lot of compromises and strange language, but it’s part of being active 

in a politically run organization that the decisions are not always perfectly worded, but they try to catch 

a feeling, or an essence or make a signal.” 

“I would say that 99% of the changes are always for the good. And it’s also about making the politicians 

and the MC members feel that they are the ones calling the shots. We are only an administration and 

we are serving them at their mandate.” 

De wijzigingen die wel aangebracht worden zijn, volgens de directeur, dus zowel nuttig als onderdeel 

van symboolpolitiek.  

7.2.1.4 Conclusie: regionale actoren als hoogste orgaan 

Net als in het Interreg programma Vlaanderen – Nederland zijn de regionale actoren het hoogste 

orgaan. Zij worden over allerlei zaken op de hoogte gebracht en nemen tijdens de vergadering van de 

MC de belangrijkste beslissingen voor de koers van het programma. Het gaat dan zowel over financiën, 
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beleid en over procedures. Volgens de directeur is er in beperkte mate een sanctiefase aanwezig en is 

er meer sprake van symboolpolitiek.  

7.2.2 Verantwoording aan de Europese Unie 
Net als bij het Interreg programma Vlaanderen- Nederland, heeft het Interreg programma Öresund-

Kattegat-Skagerrak een vaste contactpersoon bij de DG-regio. De verantwoording verloopt vooral via 

verschillende documenten en de mogelijkheden van de Commissie om daar verdere vragen over te 

stellen. De directeur heeft een afwachtende houding als het gaat om de verantwoording richting de 

Europese Unie. 

7.2.2.1 Informatiefase 

De informatiefase verloopt volgens de directeur via de normale procedures die vastgesteld zijn door 

middel van (half)jaarlijkse documenten. Als adviserend lid van de MC krijgt de Europese Commissie 

ook alle stukken die daar besproken worden en krijgen dus informatie over de financiën, de 

beleidsvoortgang en de procedures. Uit het interview blijkt dat de directeur verder niet proactief is in 

het verstrekken van informatie, omdat dat als last ervaren wordt.  

“We don’t take our own initiatives, because the burden is big as it is. And they get quite a lot of 

information through the regular channels.” 

“We do the regular reporting, which is sometimes quite resource consuming.” 

“There are times during the year we are spending more time looking in the mirror than actually going 

forward.” 

De directeur geeft aan dat er sprake is van een verantwoordingslast en trekt het nut van het 

verstrekken van deze informatie in twijfel.  

I think they all should understand that they are not the only sheriff, that there are five different sheriffs 

wanting to know more or less the same things. Sometimes they should try to use each other information 

in a better way. Instead of coming always to us and ask for new and more and different. [..]So I think 

all well-meaning institutions wanting information should take a step a back and think: ‘are we asking 

the right questions? Can we coordinate better with others? And are we really going to use this for 

anything?’ [..] So we write a lot of reports and no one is really reading it. Which is kind of frustrating.” 

7.2.2.2 Debatfase 

De Europese Commissie kan vragen stellen over de informatie die verstrekt wordt door het 

programma. Daarop moet het Interreg programma antwoord geven. Daarnaast neemt de Europese 

Commissie deel aan de vergaderingen van de MC. Naast deze formele debatmogelijkheid is er contact 

tussen het programma en de contactpersoon bij DG regio. Dit is voornamelijk via email en telefoon. Er 

is geen één op één vergadering met de Europese Commissie. Tegelijkertijd is het volgens de directeur 

niet altijd helder wat er nu gevraagd wordt door de Europese Commissie.  

“As you probably know by now, sometimes you need an interpreter to understand what the Commission 

wants, even if it is written in the language you speak. Things tend to get complicated when they reach 

the European level. Not language wise, but intention wise. It’s not always crystal clear what they are 

asking and there is always pretty large room for interpretation.” 

De directeur wekt dus de suggestie dat de communicatie tussen het programma en de Europese 

Commissie niet vlekkeloos verloopt.  
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7.2.2.3 Sanctiefase 

De rol van de Europese Commissie is voornamelijk financieel. Ze zorgt immers voor een zeer groot deel 

van het beschikbare budget. 

“The commission, they are sort of our owners in a way. They are our bank, who provides the funding. 

So they have a huge stake in what we are doing.” 

Daarmee heeft de Europese Commissie een heldere sanctiemogelijkheid, zoals de directeur aangeeft: 

het intrekken van financiële steun. Tegelijkertijd geeft de directeur in het interview aan dat de 

Europese Commissie niet geheel in staat is om haar zin door te drijven en dat de lidstaten dan 

tegenover de Europese Unie kunnen komen te staan.  

“But sometimes the commission wanted one thing and the national governments wanted something 

else and the regions wanted something else. So the program manual or the operative program 

sometime is a compromise between them.” 

7.2.2.4 Conclusie: afwachtende houding door Europese Commissie als één van de vele 

verantwoordingspartijen 

De directeur van Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak beschouwt de Europese Unie duidelijk als een 

externe actor. Hij laat merken dat de verantwoording in zijn ogen niet altijd zijn doel dient en naar zijn 

inziens soms te veel is. Ten opzichte van de Europese Commissie neemt hij een afwachtende houding 

aan, zowel bij de informatiefase als bij de debatfase: vragen worden beantwoord als ze worden gesteld 

en informatie wordt gegeven volgens de procedures. Hij spreekt over een te grote verantwoordingslast 

binnen het programma, maar spreekt hier alleen over als het om de Europese Unie gaat.  

De Europese Unie heeft één sanctiemogelijkheid: het dichtdraaien van de geldkraan. Toch is ze 

daarmee volgens de directeur niet oppermachtig door de vele verschillende belangen en moet er 

consensus met de verschillende partijen gevonden worden.  

7.2.3 Analysekader  

Aan wie? Welk proces? Waarover? Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 
 

EU Informatiefase 1. Financieel 

2. Proces  

3. Beleid 

1. Zo beperkt mogelijk 

2. Zo beperkt mogelijk 

3. Zo beperkt mogelijk 

Debatfase 4. Financieel 

5. Proces 

6. Beleid 

4. Als daar aanleiding toe is 

5. Als daar aanleiding toe is 

6. Als daar aanleiding toe is  

Sanctiefase 7. Financieel 

8. Proces  

 

9. Beleid 

7. Ja, betalingen opschorten 

8. Secundair, door opschorten 

betaling 

9. Tot 2020 beperkt en alleen als 

compromis 

Lidstaten14  Informatiefase 10. Financieel 

11. Proces  

12. Beleid 

10. Ja 

11. Ja 

12. Ja 

                                                           
14 Gezien de huidige situatie is de verantwoording ten opzichte van Noorwegen en de Noorse regio’s 
onduidelijk. 
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Debatfase 13. Financieel 

14. Proces  

15. Beleid 

13. Ja 

14. Ja 

15. Ja 

Sanctiefase 16. Financieel 

 

 

 

 

17. Proces  

18. Beleid 

16. Tot 2020 is het alleen mogelijk om 

invloed uit te oefenen op de 

besteding van de middelen, maar 

niet op de hoogte van het budget. 

(m.u.v. Noorwegen)  

17. Ja 

18. Voor de concretisering van de 

reeds  gestelde doelen.  

7.3 Conclusie: nationale/lokale actoren intern, Europese actoren extern 
Uit deze cases komen naar voren dat de Europese Unie op grotere afstand acteert dan de regionale 

actoren. De regionale actoren zijn immers maar bij één initiatief betrokken, terwijl de Europese Unie 

vele vergelijkbare initiatieven dient te monitoren. De interviews suggereren dat de regionale actoren 

actiever betrokken zijn en een grotere rol hebben in het verantwoordingsproces. De Europese Unie 

vraagt informatie, maar beperkt het debat tot een minimum. Ook sancties worden alleen uitgedeeld 

als daar nadrukkelijk aanleiding toe is. Daarmee heeft de Europese verantwoording vooral een functie 

voor als er zaken misgaan en beperkt zich de rol tot ‘fire alarm’ toezicht (McCubbins & Schwartz, 1984): 

pas als het systeem aangeeft dat er iets misgaat, wordt er ingegrepen. Als er ingegrepen wordt, moet 

dat direct rigoureus: het stopzetten van financiële steun.  

Uit de cases komt naar voren dat waar de Europese actoren als ‘externe’ organisatie worden 

bestempeld, de regionale actoren veel sterker onderdeel uitmaken van het ‘interne’ beleids- en 

besluitvormingsproces: ze vormen samen het hoogste besluitvormingsorgaan. De regionale actoren 

hebben daarmee de rol als ‘police patrol’ toezicht (McCubbins & Schwartz, 1984): er is sprake van 

actieve controle op het handelen van de transnationale Europese organisaties. De regionale actoren 

kunnen softere sancties toepassen, door beleidskeuzes die ingevuld moeten worden aan te passen. De 

externe verantwoording richt zich dan ook veel meer op de Europese Unie, terwijl in de interne 

verantwoording de regionale actoren een sterkere rol hebben.  

Dit beeld (extern versus interne verantwoording) wordt door de directeur van Interreg Vlaanderen 

Nederland bevestigd. Volgens hem is de verhouding tussen de Europese- en regionale actoren als 

volgt: 1) De Europese Commissie stelt de kaders vast; 2) De regionale actoren verfijnen de kaders en 

voeren het vervolgens uit; 3) De Europese Commissie houdt toezicht. Volgens hem heeft slechts de 

Europese Commissie een toezichthoudende rol en hebben de regionale actoren die niet. Dit komt 

overeen met het beeld dat de directeur van het interreg programma Öresund-Kattegat-Skagerrak 

schetst. De Europese Commissie is “the bank, setting the context. They are setting out the rules. So 

they are providing a framework for the program. The national governments are providing a structure 

for the program and they are very instrumental in the setting up of the program. But when it comes to 

the daily running of the program, it is the Managing Authority and the Joint Secretariat and quite often 

in dialog with the regions.” 

Daarmee zijn de regionale en de Europese verantwoording complementair aan elkaar. De Europese 

Unie kijkt of het beleid in lijn is met de gestelde Europese kaders en houdt de transnationale Europese 

actoren verantwoordelijk van een grote afstand, terwijl de regionale actoren bekijken of het beleid in 
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lijn is met de regionale doelstellingen en houdt verantwoordelijk van dichtbij. Dit duidt dus op 

verschillende rollen van de verantwoordingsfora, waardoor de één een aanvulling is op de ander 

(Mulgan, 2003, p. 219).  

Het beeld dat de Interreg programma’s te classificeren zijn als multi-level governance, wordt door de 

directeur van Öresund-Kattegat-Skagerrak bevestigd. “When you look at the organizational structure 

it is pretty multi-level governance. You can see the commission and the EU at the top and then the 

nation and then the region and the municipality. But it’s never that straightforward. I mean, that’s the 

way it was in Europe in the twelfth century, when we had the king and you had the duke and then you 

had the knight and then you had the peasants. That was top down. Now it’s more fluid." 

In relatie tot de resultaten van de enquête kan worden gesteld dat de Interreg programma’s een 

relatief sterke verantwoordingsrelatie hebben met de Europese Unie. De Europese Unie heeft immers 

een financiële relatie tot de programma’s en heeft invloed op de inhoudelijke kaders van de 

programma’s. Bij een regelgevende rol van de Europese Unie bij een transnationale Europese 

organisatie is dat in mindere mate het geval, zoals ook uit de enquête blijkt. Een mogelijke verklaring 

daarvoor kan zijn dat juridische kaders niet per definitie richtlijnen voor besteding van het budget of 

inhoudelijke invulling van het beleid. Het feit dat de Interreg programma’s een sterkere 

verantwoordingsrelatie hebben, is dus mogelijk vanuit dat perspectief te verklaren.   
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8. Conclusie en discussie 
In dit deel worden allereerst de deelvragen nogmaals kort beantwoordt. Vervolgens wordt er een 

algemene conclusie geformuleerd en wordt er in de discussie gekeken naar de implicaties van dit 

onderzoek. 

8.1 Beantwoording deelvragen 

8.1.1 Welke transnationale Europese organisaties zijn er? 
Uit de inventarisatie blijkt dat er minimaal 279 transnationale Europese organisaties zijn. Daarmee zijn 

er 210 organisaties aan de eerdere inventarisatie van Joosen & Brandsma (2017) toegevoegd. 

Opvallend is dat de rol van de Europese Unie bij de transnationale Europese organisaties verschillend 

is. Zo kan de Europese Unie financier, regelgever of horizontale partner zijn.  

8.1.2 Aan wie leggen transnationale Europese organisaties verantwoording af? 
De verantwoordingsrelatie tussen de transnationale Europese organisaties en de nationale/lokale 

actoren is significant sterker dan de verantwoordingsrelatie tussen de transnationale Europese 

organisaties en de Europese actoren. Dit uit zich ook op bijna alle individuele indicatoren. Naarmate 

de invloed van de Europese Unie toeneemt, op regelgevend of financieel gebied, neemt het verschil 

tussen de twee verantwoordingsrelaties af.  

8.1.3 Via welke verantwoordingsprocessen leggen transnationale Europese organisaties 

verantwoording af? 
Gemiddeld wordt er iets vaker dan één keer per jaar informatie verstrekt aan de verantwoordingsfora. 

Ook is er gemiddeld iets meer dan één keer per jaar een moment waarin er sprake is van een debat 

tussen de verantwoordingsfora en de transnationale Europese actoren. De sanctiefase is beperkter: 

regelmatig ontbreekt de mogelijkheid om sancties op te leggen of wordt er geen gebruik gemaakt van 

de bestaande sanctiemogelijkheden.  

8.1.4 Waarover leggen transnationale Europese organisaties verantwoording af? 
De beleidsmatige verantwoording is het sterkst, maar het verschil met de financiële en procedurele 

verantwoording is beperkt. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat er nauwelijks verschillen zijn 

tussen de verschillende zaken waarover verantwoording afgelegd wordt.  

8.2  Conclusie 
Uit dit onderzoek komt het heldere beeld naar voren dat bij de verantwoording van de transnationale 

Europese organisaties de nadruk ligt op de actoren binnen de lidstaten. De Europese actoren hebben 

een minder sterke relatie, maar over het algemeen is er wel sprake van een verantwoordingsrelatie. 

Gezien het feit dat de Europese Unie een kaderstellende rol op zich neemt, is dat ook niet vreemd. De 

nationale/lokale actoren bevinden zich dichter op de uitvoering, zijn slechts bij één of enkele 

initiatieven betrokken en hebben directer belang bij de goede uitvoering van het initiatief. De Europese 

Unie heeft slechts baat bij goede uitvoering op hoofdlijnen en uitvoering in lijn met het Europese 

beleid, dat per definitie minder gedetailleerd is. 

Zoals eerder is aangegeven, spelen in het huidige debat twee verschillende rollen die organisaties 

kunnen innemen een grote rol: bij het uitvoeren van beleid gaat het om ‘roeien’, bij het beïnvloeden 

van de richting om ‘sturen’ (Levi-Faur, 2005). Uit dit onderzoek blijkt dat het de transnationale 

Europese organisatie is die roeit en het de nationale/lokale actoren en de Europese actoren zijn die 

sturen. De transnationale Europese organisatie bevestigt daarmee de verschillende rollen die 
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kenmerkend zijn voor multi-level governance. Bache (2012, p.632) stelt namelijk dat het sturen vooral 

gebeurt door de bovennationale (Europese) actoren en de nationale actoren. Dat is in dit onderzoek 

ook het geval. Als aanvulling op Bache (2012, p. 632) kan worden gesteld dat de sturing verschillende 

uitingsvormen kent, zoals uit de case studies blijkt. Waar de nationale/lokale actoren voornamelijk 

bezig zijn met het sturen van een enkele boot, trachten de Europese actoren de gehele vloot op koers 

te houden. Daarmee hebben de Europese actoren een andere verantwoordelijkheid die om meer 

afstand, maar nadrukkelijk niet om loskoppeling vraagt. Daarom hebben de Europese actoren, net als 

de nationale/lokale actoren direct contact met diegenen die roeien: de transnationale Europese 

organisaties. 

Deze verkenning biedt aanleiding om te veronderstellen dat er sprake is van aanvullende 

verantwoording (Mulgan, 2003 pp. 218-222). De nationale/lokale actoren verdedigen immers andere 

belangen dan de Europese actoren en zullen de transnationale Europese organisaties op andere 

gebieden ter verantwoording roepen. Van een gebrek aan verantwoording bij meerdere fora, zoals 

gesteld door Dehousse (2008) is in dit geval duidelijk geen sprake. Doordat de verschillende fora 

verschillende rollen hebben leidt het niet tot een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel bij de twee 

verantwoordingsfora.  

Bovens et al. (2010, pp. 196-197) stellen dat de rol van de verantwoordingsfora cruciaal is voor goede 

verantwoording. Uit dit onderzoek blijkt dat er in de verantwoordingsrelatie de nadruk ligt op de 

nationale/lokale actoren en dat de Europese Unie, met een Europese blik, daarin aanvult. Juist door 

de verschillende rollen wordt de verantwoording door deze actoren voldoende ingevuld. De 

kanttekeningen die onder andere door Bovens et al. (2010) worden geplaatst over een eventueel 

verantwoordingsterkort lijken dan ook, binnen de grenzen van dit onderzoek, terecht. Er is geen 

aanleiding om een verantwoordingstekort van zowel de lidstaten als van de Europese Unie te 

veronderstellen. Het lijkt dan ook niet nodig om grootschalige veranderingen in de 

verantwoordingsrelatie van de transnationale Europese organisatie te bewerkstelligen, omdat anders 

een verantwoordingsoverschot dreigt (zoals de directeur van Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ook 

aangeeft) (Bovens et al., 2010, p. 197). Wel blijkt uit deze inventarisatie dat er ook transnationale 

Europese organisaties zijn die geen verantwoording afleggen aan Europese actoren. Daar is ruimte 

voor verbetering: alle transnationale Europese organisaties zouden verantwoording moeten afleggen 

aan zowel de nationale/lokale actoren, als de Europese actoren. Anders kan de binding met het 

Europees beleid verdwijnen en schiet de transnationale Europese organisatie haar doel voorbij. Ook 

kan worden gesteld dat de sanctiefase verbetering behoeft. In veel gevallen kunnen er in beperkte 

mate sancties worden opgelegd en is het ook ongebruikelijk dat dat daadwerkelijk gebeurt.  

8.3 Discussie  

Bij de verantwoording van de transnationale Europese organisaties vullen de Europese Unie en de 

lidstaten elkaar aan. Het feit dat de Europese Unie een rol in de verantwoording te spelen heeft, 

betekent dat er aanleiding is om te veronderstellen dat, ten opzichte van de situatie zonder de 

transnationale Europese organisatie, de invloed van de Europese Unie op dit specifieke terrein 

gegroeid is. Binnen de beperkte kaders van dit onderzoek zet de trend van ‘Europeanisering’ door 

(Borrass et al., 2015). Aan de andere kant zijn de actoren afkomstig van de lidstaten in dit 

verantwoordingsproces duidelijk dominant. Dat betekent dat dit onderzoek suggereert dat de 

Europese Unie wel invloed gewonnen heeft, maar niet de leidende verantwoordingspartij geworden 

is. Zoals ook al eerder in dit onderzoek is aangehaald, stellen Peters & Pierre (2001, p. 132) dat “the 

state is no longer the unrivalled king of the hill; it is being challenged by transnational institutions such 
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as the EU”. Op het beperkte terrein waar dit onderzoek een uitspraak over doet, kan inderdaad worden 

gesteld dat de Europese Unie hoger op de heuvel staat dan voorheen, maar dat het de lidstaten zijn 

die nog steeds bovenaan staan als het om de verantwoording van de transnationale Europese 

organisaties gaat. Een mogelijke verklaring hiervoor is te vinden een multi-level governance 

benadering. Marks et al. stelden al in 1996 (p. 371) dat “Multi-level governance does not confront the 

sovereignty of states directly. Instead of being explicitly challenged, we believe that states in the 

European Union are being melded gently into a multi-level polity[..]”. Dit proces is ruim 20 jaar later 

nog steeds aan de gang. Via transnationale Europese organisaties mengt de Europese Unie zich 

langzaam maar zeker in allerlei verschillende beleidsterreinen: van regionaal beleid tot het Europese 

ruimtevaartbeleid en van waterbeleid tot luchtvaartbeleid. De transnationale Europese organisaties 

laten zien dat Europese integratie geen zwart-wit proces van het wel of niet overdragen van 

bevoegdheden hoeft te zijn. Europese integratie kan zich ook uiten in een proces van multi-level 

beleidsvorming, waar de Europese Unie steeds vaker deel van uitmaakt en dus invloed naar zicht toe 

trekt. Deze kennis kan, naast in de wetenschap, ook gebruikt worden in het maatschappelijke debat 

over de verdere integratie van Europa.  

Onder andere Busuioc (2010), Schillemans en Busuioc (2014) stellen dat in het verantwoordingsproces 

de rol van het forum meer aandacht behoeft: verantwoordingsfora zouden de actor lang niet altijd 

voldoende ter verantwoording roepen. Daarmee schetsen zij een ander beeld dan de principaal-

agenttheorie (Strøm, 2000). Deze verkenning biedt geen aanleiding om onvoldoende verantwoording 

bij de transnationale Europese organisatie te veronderstellen. Volgens Mulgan (2003) kan het hebben 

van meerdere verantwoordingsfora zowel positieve als negatieve effecten hebben. Dit onderzoek 

biedt aanleiding om te veronderstellen dat meerdere verantwoordingsfora een positief effect hebben 

op de verantwoording als er duidelijk sprake is van verschillende rollen en verschillende belangen. De 

Europese Unie kan immers andere belangen dan de nationale/lokale actoren hebben. Daarmee zijn zij 

de enige die hun eigen belang kunnen waarborgen en dus is er sprake van een grotere prikkel om de 

transnationale Europese organisatie ter verantwoording te roepen. Deze verwachting zou in 

vervolgonderzoek getoetst moeten worden. 

Dit onderzoek biedt geen onderbouwing voor de stelling dat er sprake is van een 

verantwoordingstekort en dat dit type organisatie daarmee ongecontroleerd het leven van burgers 

kan beïnvloeden. Transnationale Europese organisaties kunnen via diverse manieren invloed 

uitoefenen op de publieke omgeving, maar doen dit niet zonder enige vorm van toezicht. Wel moet 

worden gerealiseerd dat dit onderzoek zich beperkt tot de eerstelijns verantwoording. Het is onbekend 

hoe de gehele democratische verantwoording in elkaar zit. Papadopoulos (2007; 2010) stelt immers 

dat er bij multi-level governance vaak problemen zijn in het kader van democratische verantwoording.  

Er zou macht verschuiven naar instituties die maar in beperkte mate democratische verantwoording 

afleggen (Papadopoulos, 2010, p. 1043). Krijgt het Europees parlement alle informatie? Wordt er in 

datzelfde parlement over de transnationale Europese organisaties gesproken? En kunnen zij 

aanpassingen maken? Hetzelfde geldt voor de nationale parlementen en de lokale 

volksvertegenwoordiging. Hoe het precies zit met de volledige democratische verantwoording zal 

vervolgonderzoek moeten uitwijzen.  

Eerder in dit onderzoek is aan de orde geweest dat Bache (2012, p. 639) aangeeft dat er meer 

onderzoek nodig is naar de relatie tussen type I en type II organisaties. Dit onderzoek geeft een eerste 

inzicht in één van die relaties, maar is zeker niet uitputtend. Daarnaast stelt Bache (2012, p. 638) dat 
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er tools nodig zijn om relatie tussen type I en type II organisaties te kunnen duiden (zie 1.2.2). Dit 

onderzoek heeft aangetoond dat de het bestuderen van de verantwoordingsrelatie een uitstekende 

tool is om de verschillende relaties te duiden en te bestuderen. Toekomstig onderzoek, waarbij de 

relatie tussen type I en type II organisaties onderzocht wordt, kan van deze tool gebruik maken.  

Zoals in de conclusie is aangegeven, biedt deze inventarisatie geen redenen om het bestaan van een 

verantwoordingstekort te veronderstellen. Tegelijkertijd was de respons beperkt en moet dus 

voorzichtig met de resultaten worden omgegaan. Voor een uitputtende beantwoording van vraag 

omtrent het verantwoordingstekort zullen, bij een vervolgonderzoek, meerdere cases bestudeerd 

moeten worden en zou de respons idealiter hoger zijn. Daarnaast is dit onderzoek een 

momentopname. Daardoor is het beperkt mogelijk om een trend te beschrijven. Voor een volledig 

beeld zou over een aantal jaren hetzelfde onderzoek herhaald moeten worden, om te kijken of er 

verandering is opgetreden in de verantwoordingsrelatie van zowel de Europese- als de 

nationale/lokale actoren.  

Ten slotte is de inventarisatie van de transnationale Europese organisaties zeer waarschijnlijk niet 

volledig. Dit onderzoek heeft 210 organisaties toegevoegd aan de bestaande lijst en de inventarisatie 

is transparant en systematisch uitgevoerd. Toekomstig onderzoek kan gebruik maken van andere 

methoden of dezelfde methode uitbouwen, om zo meer transnationale Europese organisaties te 

identificeren en te bestuderen en de kennis over dit type organisatie verder uit te bouwen.  
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Bijlage 1 Verantwoording zoekproces 
Datum Database en 

zoekcriteria 
Trefwoord(en) Aantal bekeken 

documenten 
Relevante 
organisaties 
(eerder gevonden 
organisaties 
worden niet 
opnieuw 
opgenomen) 

09-02-
2017 
10-02-
2017 
11-02-
2017 

SDU Op maat. 
Uitgebreid zoeken met 
als zoekcriteria Wet- en 
Regelgeving. Verdragen. 
Gesorteerd op 
relevantie 

zetel 2278 
zoekresultaten.  
 

Maritime Analysis 
and operation 
centre. 
 
International 
Council for the 
Exploration of the 
Sea. 
 
European Stability 
Mechanism. 
 
International 
committee for the 
protection of the 
rhine. 
 
CERN. 
 
 

11-02-
2017 

SDU Op maat. 
Uitgebreid zoeken met 
als zoekcriteria Wet- en 
Regelgeving. Verdragen. 
Gesorteerd op 
relevantie 

oprichting 1656 resultaten European 
Gendarmerie 
Force. 
European maritime 
force. 
European Space 
Agency. 
 

11-02-
2017 

Eurlex. 
Domein: Alle, 
Subdomein: Alle 
documenten, Resultaten 
met de term(en): 
"oprichting organisatie" 
in titel en tekst 

“Oprichting 
organisatie” 

11  

11-02-
2017 
& 16-
03-2017 

Eurlex.eu 
Domein: Alle, 
Subdomein: Alle 
documenten, Resultaten 
met de term(en): 
oprichtingsverordening 
in titel en tekst, Taal: 
Nederlands 

oprichtingsverorde
ning 

332. -  
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12-03-
2017 

SDU Op maat. 
Uitgebreid zoeken met 
als zoekcriteria Wet- en 
Regelgeving. Verdragen. 
Gesorteerd op 
relevantie 

Organisatie 5675 (slechts de 
eerste 2000 
zoekresultaten 
worden 
weergegeven en 
zijn bekeken). 

European Forrest 
Institute 
 

18-03-
2017 

Eurlex.eu 
Domein: Alle, 
Subdomein: Alle 
documenten, Resultaten 
met de term(en): 
“transnationale 
organisatie” in titel en 
tekst, Taal: Nederlands 

“transnationale 
organisatie” 

3 -  

18-03-
2017 

Eurlex.eu 
Domein: Alle, 
Subdomein: Alle 
documenten, Resultaten 
met de term(en): “multi 
laterale” in titel en tekst, 
Taal: Nederlands 

“Multi laterale” 23 -  

26-03-
2017  

Eurlex.eu 
Domein: Alle, 
Subdomein: Alle 
documenten, Resultaten 
met de term(en): 
samenwerkingsovereenk
omst organisatie, in titel 
en tekst, Taal: 
Nederlands. Gesorteerd 
op relevantie 

Samenwerkingsov
ereenkomst 
organisatie  

5968. (slechts 
eerste 1000 
bekeken) 
 
 
 

Organisation for 
Joint Armament 
Cooperation 
(OCCAR) 

27-03-
2017 

Eurlex.eu 
Domein: Alle, 
Subdomein: Alle 
documenten, Resultaten 
met de term(en): 
kaderovereenkomst, in 
titel en tekst, Taal: 
Nederlands. 

kaderovereenkom
st 

4484 (slechts 
eerste 1000 
bekeken) 

-  

28-03-
2017 
(t/m 
370) en 
29-03-
2017 
(vanaf 
371) 

Eurlex.eu 
Domein: Alle, 
Subdomein: Alle 
documenten, Resultaten 
met de term(en): 
partnerschapsovereenko
mst, in titel en tekst, 
Taal: Nederlands. 

partnerschapsover
eenkomst 

4238 (slechts 
eerste 1000 
bekeken) Bij 810 

North East Atlantic 
fisheries 
Commission 
(NEAFC) 
 
European Research 
Infrastructure 
Consortium (ERIC) 
13 organisaties 

30-03-
2017 

Eurlex.eu 
Domein: Alle, 
Subdomein: Alle 

verdrag 352883 (slechts 
eerste 1000 
bekeken) 

Baltic Marine 
Environment 
Protection 
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documenten, Resultaten 
met de term(en): 
verdrag, in titel en tekst, 
Taal: Nederlands. 

Commission - 
Helsinki 
Commission 
(HELCOM) 
OSPAR Commission 

31-03-
2017 

Eurlex.eu 
Domein: Alle, 
Subdomein: Alle 
documenten, Resultaten 
met de term(en): 
oprichting, in titel en 
tekst, Taal: Nederlands. 

oprichting 249278 (slechts 
eerste 1000 
bekeken) 

-  

31-03-
2017 

Eurlex.eu 
Domein: Alle, 
Subdomein: Alle 
documenten, Resultaten 
met de term(en): zetel, 
in titel en tekst, Taal: 
Nederlands. 

zetel 12947 (slechts 
eerste 1000 
bekeken) 

-  

16-04-
2017 

Eurlex.eu 
Domein: Alle, 
Subdomein: Alle 
documenten, Resultaten 
met de term(en): 
oprichting zetel in de 
titel, Taal: Nederlands 

Oprichting zetel 12 -  

16-04-
2017 

Eurlex.eu 
Domein: Alle, 
Subdomein: Alle 
documenten, Resultaten 
met de 
term(en):”oprichting 
zetel”, in titel en tekst, 
Taal: Nederlands. 

“oprichting zetel” 15 -  

16-04-
2017 

Eurlex.eu 
Domein: Alle, 
Subdomein: Alle 
documenten, Resultaten 
met de term(en): “zetel 
organisatie”, in titel en 
tekst, Taal: Nederlands. 

zetel organisatie 6465 (slechts 
eerste 1000 
bekeken) 

-  

16-04-
2017 

Eurlex.eu 
Domein: Alle, 
Subdomein: Alle 
documenten, Resultaten 
met de term(en): 
oprichting zetel 
organisatie in de titel en 
tekst, Taal: Nederlands 

“Oprichting zetel 
organisatie” 

1 -  

16-04-
2017 

SDU Op maat. 
Uitgebreid zoeken met 

Oprichting zetel 66 -  
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als zoekcriteria Wet- en 
Regelgeving. Verdragen. 
Gesorteerd op 
relevantie 

16-04-
2017 

SDU Op maat. 
Uitgebreid zoeken met 
als zoekcriteria Wet- en 
Regelgeving. Verdragen. 
Gesorteerd op 
relevantie 

Zetel organisatie 200 -  

16-04-
2017 

SDU Op maat. 
Uitgebreid zoeken met 
als zoekcriteria Wet- en 
Regelgeving. Verdragen. 
Gesorteerd op 
relevantie 

Oprichting 
organisatie 

216 -  

16-04-
2017 

SDU Op maat. 
Uitgebreid zoeken met 
als zoekcriteria Wet- en 
Regelgeving. Verdragen. 
Gesorteerd op 
relevantie 

Oprichting 
organisatie zetel 

16 -  

16-04-
2017 
(tot en 
met 
640) 
18-04-
1994 
(vanaf 
641) 

Eurlex.eu 
Domein: Alle, 
Subdomein: Alle 
documenten, Resultaten 
met de term(en): “zetel 
organisatie”, in titel en 
tekst, Taal: Nederlands. 

Oprichting zetel 
organisatie 

4919 (slechts 
eerste 1000 
bekeken) 

-  

18-04-
2017 

Eurlex.eu 
Domein: Alle, 
Subdomein: Alle 
documenten, Resultaten 
met de term(en): “eigen 
begroting” in de titel en 
tekst, Taal: Nederlands 

“eigen begroting” 430 - 

 

Organisaties gevonden via de sneeuwbalmethode 

Reeds gevonden organisatie Organisatie(s) via de eerste organisatie 
gevonden 

International committee for the protection of 
the rhine 

International Commission for the Protection of 
the Danube river 
International committee for the protection of 
the rhine 
International commission for the protection of 
the Elbe river (ICPER)  
International Commission for the protection of 
the Odra River against Pollution (ICPO) 
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Internationale Maascommissie (ICM) 
Internationale Kommission Zum Schutze der 
Mosel und der Saar 
Internationale Scheldecommissie (ISC) 
Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) 

European Stability Mechanism European Central Bank 

European Groupings of Territorial Cooperation Euregio’s  

Euregio’s Interreg 
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Bijlage 2 Volledige enquête 
 

INTRODUCTION 
  
This survey focuses on the external relationships of Transnational European Organizations. 
  
The survey is part of a comparative international research project in 7 countries (UK, Australia, Sweden, 
Norway, Denmark, Switzerland and the Netherlands) at the European Level 
  
Its purpose is to further our understanding of the impact of the strategic environment on various organizations 
and to contribute to our ability to further improve public sector performance. 
  
The survey focuses on the (leadership of) the organization. The survey-questions are ideally answered by the 
CEO or a colleague representing the organization. Some of the questions are descriptive and could be 
delegated. 
  
We would like to ask you to answer the questions on behalf of the organization as a whole. 
  
It will take approx. 5-10 minutes to answer all the questions. 
  
We would like to thank you warmly for taking the time to respond to the survey. 
  
Please let us know should you have feedback regarding the survey or if you should wish to be informed about 
the results, via t.schillemans@uu.nl 

  

Transnational European Organizations have relationships with actors both at the national as well as the 
European level. We consider your organization to be a Transnational European Organization, with links both to 
the European level as well as to the national (or local) level.  
 
We would like to ask you to take the most relevant organization from the European level and the national (or 
local) level (each nation can have more than one actor) in mind when answering our questions. 

 

1. Transnational European organizations have a link with either the national level or the local level. 

To which level has your organization the strongest connection? 

 The national level 

 The local level 

Answers  

 Tick off the options, one option can be chosen 
 

The national level 
 

The local level 

2. To which organization(s) your organization on 
the national level does organization have the 
strongest connection with? Please enter the name 
below 
 
Answer  

 open answer 

2. To which organization(s) your organization on 
the national/local (depends on previous answer) 
level does organization have the strongest 
connection with? Please enter the name below 
 
Answer  

 open answer 
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3. Is there at least once a year a formal meeting 
with (multiple answers possible) 
Options 

 The national actors together 

 Each individual national actors 

 The national actors and an organization from 

the European Union 

 An organization from the European Union  

 There is no formal meeting with one of these 

actors 
 
Answers  

 Tick off the options; more than one option can be 

chosen 

 If other,  open answer with limited space 
 

3. Is there at least once a year a formal meeting 
with (multiple answers possible) 
Options 

 The local actors together 

 Each individual local actors 

 The local actors and an organization from the 

European Union 

 An organization from the European Union  

 There is no formal meeting with one of these 

actors 
 
Answers  

 Tick off the options; more than one option can be 

chosen 

 If other,  open answer with limited space 
 

4 How often is information provided to the 
national actors in the following ways 
 
Options  

 Financial reports 

 Reports on the policy progress 

 Reports on the effectiveness of the organization 

 Reports on the accomplishment on the set 

targets 

 Reports on legal procedures  

 Reports on decision making procedures 

 Periodic reports 

 Formal evaluation 

 External audit 

 In writing after a formal query 

 Informally 
 
Answers  
 Never  

 Once every few years 

 Once a year 

 2-5 times a year 

 6-11 times a year 

 Every month 

 Every week 

 Every day 
 

4 How often is information provided to the local  
actors in the following ways 
 
Options  

 Financial reports 

 Reports on the policy progress 

 Reports on the effectiveness of the organization 

 Reports on the accomplishment on the set 

targets 

 Reports on legal procedures  

 Reports on decision making procedures 

 Periodic reports 

 Formal evaluation 

 External audit 

 In writing after a formal query 

 Informally 
 
Answers  
 Never  

 Once every few years 

 Once a year 

 2-5 times a year 

 6-11 times a year 

 Every month 

 Every week 

 Every day 
 

5  How often does your organization interact with 
representatives from the national actors 
 
Options  

 By the CEO in a formal meeting 

 By the CEO informally 

 By others at lower levels in the organization in 

formal meetings 

 By others at lower levels in the organization 

informally 
 

5  How often does your organization interact with 
representatives from the local actors 
 
Options  

 By the CEO in a formal meeting 

 By the CEO informally 

 By others at lower levels in the organization in 

formal meetings 

 By others at lower levels in the organization 

informally 
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Answers  

 Never  

 Once every few years 

 Once a year 

 2-5 times a year 

 6-11 times a year 

 Every month 

 Every week 

 Every day 
 

Answers  

 Never  

 Once every few years 

 Once a year 

 2-5 times a year 

 6-11 times a year 

 Every month 

 Every week 

 Every day 
 

6 How often are the following subjects discussed 
with representatives from the national actors? 
 
Options  
 Financial reports (past) 

 Financial choices (future) 

 the policy progress 

 the effectiveness of the organization 

 the accomplishment on the set targets 

 Legal procedures 

 decision making procedures 
 
Answers  
 Never  

 Once every few years 

 Once a year 

 2-5 times a year 

 6-11 times a year 

 Every month 

 Every week 

 Every day 
 

6 How often are the following subjects discussed 
with representatives from the local actors? 
 
Options  
 Financial reports (past) 

 Financial choices (future) 

 the policy progress 

 the effectiveness of the organization 

 the accomplishment on the set targets 

 Legal procedures 

 decision making procedures 
 
Answers  
 Never  

 Once every few years 

 Once a year 

 2-5 times a year 

 6-11 times a year 

 Every month 

 Every week 

 Every day 
 

7 Can the representatives from the national actors 
use the following means to reward or sanction 
(un)satisfactory performance? 
 
Options  

 Increase / decrease your budget 

 Replacing budget within the organization 

 Issue binding directives 

 Change policy targets 

 Grant additional / reduce tasks 

 Grant or reduce your operational autonomy 

 Change organizational procedures 

 Appoint or dismiss staff (incl. executives) 

 Issue public praise or a public reprimand 

 Enhance or constrict future career choices of 

executives 
 
Answers  
 Yes it can; and it is highly likely to do so 

 Yes it can; and it is somewhat likely to do so 

 Yes it can, but it is unlikely to do so 

 No it can not 

7 Can the representatives from the local actors 
use the following means to reward or sanction 
(un)satisfactory performance? 
 
Options  

 Increase / decrease your budget 

 Replacing budget within the organization 

 Issue binding directives 

 Change policy targets 

 Grant additional / reduce tasks 

 Grant or reduce your operational autonomy 

 Change organizational procedures 

 Appoint or dismiss staff (incl. executives) 

 Issue public praise or a public reprimand 

 Enhance or constrict future career choices of 

executives 
 
Answers  
 Yes it can; and it is highly likely to do so 

 Yes it can; and it is somewhat likely to do so 

 Yes it can, but it is unlikely to do so 

 No it can not 
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 I don’t know 
 

 

 I don’t know 
 

8 Could you please indicate to what extent you 
agree with the statements below, relating to your 
organizations’ relationship with the national 
actors  
 
Options  
 We often have to explain why we do certain 

things 

 The national actors provide constructive 

feedback on our work 

 When the national actors change its views we 

just have to comply with this new reality 

 It is a good thing, that we are ultimately 

accountable to the national actors 

 Opinions from the national actors are generally 

unambiguous 

 The national actors reads the reports we send 

thoroughly 
 

Answers  

 I strongly disagree 

 I disagree 

 I disagree slightly 

 I neither agree not disagree 

 I agree slightly 

 I agree 

 I strongly agree 
 

8 Could you please indicate to what extent you 
agree with the statements below, relating to your 
organizations’ relationship with the local actors  
 
Options  
 We often have to explain why we do certain 

things 

 The local actors provide constructive feedback 

on our work 

 When the local actors change its views we just 

have to comply with this new reality 

 It is a good thing, that we are ultimately 

accountable to the local actors 

 Opinions from the local actors are generally 

unambiguous 

 The local actors reads the reports we send 

thoroughly 
 

Answers  
 I strongly disagree 

 I disagree 

 I disagree slightly 

 I neither agree not disagree 

 I agree slightly 

 I agree 

 I strongly agree 
 

9 Could you please indicate to what extent you 
agree with the statements below, relating to your 
professional relationship with the national actors 
 
 I am willing to work in the interest of the national 

actors 

 The national actors hold me accountable for all of 

my decisions 

 The national actors apply clear/understandable 

standards to evaluate the most important task 

 The national actors have sufficient substantive or 

technical expertise about our work to oversee 

/evaluate our duties. 

 I am held very accountable for the most 

important task 
 
Answers  
 I strongly disagree 

 I disagree 

 I disagree slightly 

 I neither agree not disagree 

 I agree slightly 

 I agree 

9 Could you please indicate to what extent you 
agree with the statements below, relating to your 
professional relationship with the local actors 
 
 I am willing to work in the interest of the local 

actors 

 The local actors hold me accountable for all of 

my decisions 

 The local actors apply clear/understandable 

standards to evaluate the most important task 

 The local actors have sufficient substantive or 

technical expertise about our work to oversee 

/evaluate our duties. 

 I am held very accountable for the most 

important task 
 
Answers  
 I strongly disagree 

 I disagree 

 I disagree slightly 

 I neither agree not disagree 

 I agree slightly 

 I agree 
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 I strongly agree 
 

 I strongly agree 
 

 

 

Relationship with European Union 

 

The next set of questions relates to the relationship with the European Union. Take the most relevant 

organization of the European Union for your organization in mind. Please enter the name of this 

organization below.  

Answer  

open answer, limited space 

10 How often is information provided to the EU organization in the following ways 

 

Options  

 Financial reports 

 Reports on the policy progress 

 Reports on the effectiveness of the organization 

 Reports on the accomplishment on the set targets 

 Reports on legal procedures  

 Reports on decision making procedures 

 Periodic reports 

 Formal evaluation 

 External audit 

 In writing after a formal query 

 Informally 
 

Answers  

 Never  

 Once every few years 

 Once a year 

 2-5 times a year 

 6-11 times a year 

 Every month 

 Every week 

 Every day 
 

 

11 How often does your organization interact with representatives from the EU organization? 

 

Options  

 By the CEO in a formal meeting 

 By the CEO informally 
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 By others at lower levels in the organization in formal meetings 

 By others at lower levels in the organization informally 
 

Answers  

 Never  

 Once every few years 

 Once a year 

 2-5 times a year 

 6-11 times a year 

 Every month 

 Every week 

 Every day 
 

12 How often are the following subjects discussed with representatives from the EU organization? 

 

Options  

 Financial reports (past) 

 Financial choices (future) 

 the policy progress 

 the effectiveness of the organization 

 the accomplishment on the set targets 

 Legal procedures 

 decision making procedures 
 

Answers  

 Never  

 Once every few years 

 Once a year 

 2-5 times a year 

 6-11 times a year 

 Every month 

 Every week 

 Every day 
 

 

13 Can the representatives of the EU organization use the following means to reward or sanction 

(un)satisfactory performance? 

 

Options  

 Increase / decrease your budget 

 Replacing budget within the organization 

 Issue binding directives 

 Change policy targets 

 Grant additional / reduce your tasks 

 Grant or reduce your operational autonomy 
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 Change organizational procedures 

 Appoint or dismiss staff (incl. executives) 

 Issue public praise or a public reprimand 

 Enhance or constrict future career choices of executives 
 

Answers  

 Yes it can; and it is highly likely to do so 

 Yes it can; and it is somewhat likely to do so 

 Yes it can, but it is unlikely to do so 

 No it can not 
 

 I don’t know 
 

14 Could you please indicate to what extent you agree with the statements below, relating to your 

organizations’ relationship with the EU organization  

 

Options  

 We often have to explain why we do certain things 

 The EU organization provides constructive feedback on our work 

 When the EU organization changes its views we just have to comply with this new reality 

 It is a good thing, that we are ultimately accountable to the EU organization 

 Opinions from the EU organization are generally unambiguous 

 The EU organization reads the reports we send thoroughly 
 

Answers  

 I strongly disagree 

 I disagree 

 I disagree slightly 

 I neither agree not disagree 

 I agree slightly 

 I agree 

 I strongly agree 
 

 

15 Could you please indicate to what extent you agree with the statements below, relating to your 

professional  relationship with your EU organization 

 

 I am willing to work in the interest of the EU organization 

 The EU organization holds me accountable for all of my decisions 

 The EU organization applies clear/understandable standards to evaluate our most important task 

 The EU organization has sufficient substantive or technical expertise about our work to oversee /evaluate our 

duties. 

 I am held very accountable for our most important task 
 

Answers  
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 I strongly disagree 

 I disagree 

 I disagree slightly 

 I neither agree not disagree 

 I agree slightly 

 I agree 

 I strongly agree 
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Organizational management 

 

The next questions focus on the management of your organization 

 

The national level The local level 
16 For your organization, who takes the decisions 
regarding 
 
Options  
 Overall goals 

 Identification of target groups 

 Choice between different policy instruments 

 Public communication about the policy 

 Prioritization relative to other tasks 
 
Answers  
 We take these decisions ourselves 

 We take these decisions ourselves, with input 

from national actors 

 We take these decisions ourselves, with input 

from the EU organization  

 We take these decisions ourselves with input 

form both national actors and the EU 

organization 

 These decisions are taken conjointly by us and 

the national actors 

 These decisions are taken conjointly by us and 

the EU organization 

 These decisions are taken conjointly by us, the 

national actors and the EU organization 

 The national actors take these decision, with 

input from us 

 The EU organization take these decision, with 

input from us 

 Both the national actors and the EU organization 

take these decision together, with input form us. 

 The national actors take these decision 

 The EU organization take these decision 

 Both the national actors and the EU organization 

take these decision together.  
 
 Does not apply 
 

16 For your organization, who takes the decisions 
regarding 
 
Options  
 Overall goals 

 Identification of target groups 

 Choice between different policy instruments 

 Public communication about the policy 

 Prioritization relative to other tasks 
 
Answers  
 We take these decisions ourselves 

 We take these decisions ourselves, with input 

from local actors 

 We take these decisions ourselves, with input 

from the EU organization  

 We take these decisions ourselves with input 

form both local actors and the EU organization 

 These decisions are taken conjointly by us and 

the local actors 

 These decisions are taken conjointly by us and 

the EU organization 

 These decisions are taken conjointly by us, the 

local actors and the EU organization 

 The local actors take these decision, with input 

from us 

 The EU organization take these decision, with 

input from us 

 Both the local actors and the EU organization 

take these decision together, with input form us. 

 The local actors take these decision 

 The EU organization take these decision 

 Both the local actors and the EU organization 

take these decision together.  
 
 Does not apply 
 

17 How is your organization funded? 
 
Options  
 Annual budget, allocated by the national actors 

 Annual budget, allocated by the EU organization 

 Multiannual budget, allocated by the national 

actors 

17 How is your organization funded? 
 
Options  
 Annual budget, allocated by the local actors 

 Annual budget, allocated by the EU organization 

 Multiannual budget, allocated by the local actors 

 Multiannual budget, allocated by the EU 

organization 
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 Multiannual budget, allocated by the EU 

organization 

 Tariffs paid by users 

 Income from other public bodies 

 Other sources of income 
 
Answers  
 Tick off the options; more than one option can be 

chosen 
 

 Tariffs paid by users 

 Income from other public bodies 

 Other sources of income 
 
Answers  
 Tick off the options; more than one option can be 

chosen 
 

18 Can your organization itself with or without 
prior approval form either the EU organization or 
the national actors  
 
Options  
 Take loans for investments 

 Set tariffs for services or products 

 Participate in legal entities 

 Shift between the budgets for personnel– and 

running costs 

 Shift between the budgets of different years 
 
Answers  

 We can do this without prior approval 

 We can do this only with prior approval 

 We cannot do this 
 

18 Can your organization itself with or without 
prior approval form either the EU organization or 
the local actors  
 
Options  
 Take loans for investments 

 Set tariffs for services or products 

 Participate in legal entities 

 Shift between the budgets for personnel– and 

running costs 

 Shift between the budgets of different years 
 
Answers  

 We can do this without prior approval 

 We can do this only with prior approval 

 We cannot do this 
 

19 To conclude we would like to ask you to give some personal information 

 Your organization 

 Your function 

 Your name 

Answer  

 open answers 

End  

 

You have reached the end of the survey. We would like to thank you warmly for taking the time to respond to 
the survey.  
 
Should you have feedback regarding the survey or if you should wish to be informed about the results, you can 
contact the research team via t.schillemans@uu.nl  

 

 

  

mailto:t.schillemans@uu.nl
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Bijlage 3 Volledige lijst inventarisatie Transnationale Europese 

organisaties 
 

European Groupings of Territorial Cooperation 

1. Abaúj - Abaújban 

2. AEuCC Cities of Ceramics 

3. Alzette - Belval 

4. Amphictyony 

5. ArchiMed 

6. Arrabona 

7. Bánát - Triplex Confinium 

8. Bodrogközi 

9. CETC - Central European Transport Corridor 

10. Duero - Douro 

11. Efxini Poli - SolidarCity Network 

12. EMI - European Mycologial Institute 

13. Espacio Portalet 

14. ESPON - European Node for Territorial Evidence 

15. EUCOR - The European Campus 

16. EUKN - European Urban Knowledge Network 

17. Euregio Senza Confini 

18. Euregio Tirolo - Alto Adige Trentino 

19. Eurocidade Chaves - Verín 

20. Eurodistrict Saar Moselle 

21. Eurodistrict Strasbourg - Ortenau 

22. EURO-GO Territorio dei comuni: Comune di Gorizia,  

23. Mestna Občina Nova Gorica e Občina Šempeter-Vrtojba 

24. Eurometropolis Lille - Kortrijk - Tournai 

25. European Common Future Building 

26. European Border Cities 

27. Eurorégion Aquitaine - Euskadi 

28. Euroregion Pyrénées - Méditerannée 

29. Faja Pirítica Ibérica 

30. Gate to Europe 

31. Galicia - Norte de Portugal 

32. Grande Région - Programme INTERREG IV  

33. Grande Région - Programme INTERREG V  

34. Hospital de La Cerdanya 

35. Huesca Pirineos - Hautes Pyrénées 

36. Interregional Alliance for the Rhine-Alpine Corridor 

37. Ister - Granum 

38. Karst - Bodva 

39. León-Bragança EGTC 

40. Linieland van Waas en Hulst 

41. MASH 

42. Mura Region EGTC 
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43. Novohrad - Nógrád 

44. Novum 

45. Pannon 

46. Parc européen / Parco europeo Alpi Marittime - Mercantour 

47. Parc Marin International des Bouches de Bonifacio PMIBB 

48. Pays d'Art et d'Histoire Transfrontalier  

49. Les Vallées Catalanes du Tech et du Ter 

50. Pons Danubii 

51. Pontibus 

52. Pirineus - Cerdanya 

53. Rába - Duna – Vág 

54. Sajó - Rima / Slaná - Rimava 

55. Secrétariat du Sommet de la Grande Région 

56. Spoločný region 

57. Svinka 

58. TATRY 

59. Torysa 

60. Tritia 

61. Tisza EGTC 

62. Ung - Tisza - Túr - Sajó UTTS 

63. Via Carpatia 

64. West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d´Opale 

65. ZASNET 

Euregio’s  

66. “Danube 21” Euregion (RO/BG/Serbia) 

67. Adriatic Euroregion (IT/SL/HR/BA/CS/AL) 

68. Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia - Norte de Portugal (ES/PT)  

69. ARKO (NO/SE) 

70. Bihar-Bihor Euregio (HU/RO)  

71. CENTRE (DE/FR)  

72. Communidade de Trabalho Algarve-Andalucia (ES/PT) 

73. Comunidade de Trabalho Centro-Extremadura (ES/PT) 

74. Conference TransJurassiene (CTJ) (CH/FR) 

75. Conseil Valois-Valleé d´Aoste du Gd St.Bernard (IT/CH)  

76. Co-Operation and Working Together (IE/UK) 

77. Council of Torne Valley (FI/NO/SE) 

78. Danube South Euroregion (BG/RO) 

79. Danube-Kris-Mures-Tisza Euroregion (DKMT) (HU/RO/YU)  

80. East Border Region Ltd. (IE/UK) 

81. Ems Dollart Region (DE/NL) 

82. Espace Mont-Blanc (CH/FR/IT) 

83. Estonia – Finish 3+3 Regional Cooperation (EE/FI/RU)  

84. EUREGIO (NL/DE) 

85. EUREGIO Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn (CZ/AT/DE)  

86. Euregio Egrensis (CZ/DE) 

87. Euregio Grensgebied Vlaanderen Nederland (BE/NL) 

88. EuRegio Inntal (AT/DE) 
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89. Euregio Karelia (FI/RU) 

90. Euregio Maas-Rhein / Euregio Maas-Rijn (DE/NL/B) 

91. Euregio Pskov-Livonia (EE/LV/RU) 

92. euregio rhein-maas-nord (NL/DE) 

93. Euregio Rhein-Waal / Rijn-Waal (DE/NL) 

94. EuRegio Salzburg - Berchtesgadener Land - Traunstein (AT/DE) 

95. Euregio Scheldemond (BE/NL) 

96. Euregio Silva Nortica (CZ/AT) 

97. Euregio Steiermark - Slowenien (AT/SL) 

98. Euregio Via Salina (AT/DE) 

99. Euregio Weinviertel – Südmähren – Westslowakei / Euregio Weinviertel - South Moravia -

West Slovakia (AT/CZ/SK) 

100. Euregio West/Nyugat Pannonia (AT/HU) 

101. Euregio Zugspitze - Wetterstein - Karwendel (AT/DE) 

102. EuRegion Saar-Lor-Lux Rhein (BE/DE/FR/LU) 

103. Eurobalkans (Nis-Sofia-Skopje) (BG/MK/Serbia) 

104. Euroregio Drava-Mura (HU/SL)  

105. Euroregio Neogradiensis (HU/SK) 

106. Euroregio Pirineus-Mediterrania (FR/ES) 

107. Euroregio Sajo-Rima-Slaná-Rimava / Euroregion Slaná-Rimava (HU/SK) 

108. Euroregion "Belasica-Beles" (EL/FYROM/BG) 

109. Euroregion Baltic (PL/SE/LT/LV/DK/RU) 

110. Euroregion Bartuva (LV, LT) 

111. Euroregion Beskydy / Euroregion Beskidy (CZ/PL/SK) 

112. Euroregion Bílé-Biele Karpaty (CZ/SK) 

113. Euroregion Bug (PL/BY/UA) 

114. Euroregion Country of Lakes (LT/LV/BY) 

115. Euroregion Danube East (RO/BG) 

116. Euroregion Danube-Drava-Sawa (HU/HR/BA)  

117. Euroregion Delta – Rhodopi (BG/EL)  

118. Euroregion Dobrawa (CZ/PL) 

119. Euroregion Elbe/Labe (CZ/DE) 

120. Euroregion Erzgebirge (CZ/DE) 

121. Euroregion Evros-Meric-Maritsa (BG/EL/TR)  

122. Euroregion Glacensis (CZ/PL) 

123. Euroregión Košice-Miškolc (HU/SK)  

124. Euroregion Neisse – Nisa – Nysa (DE/PL/CZ) 

125. Euroregion NEMUNAS/ NIEMEN/ NEMAN (LT/PL/BY/RU) 

126. Euroregion Nestos-Mesta (EL/BG) 

127. Euroregion Network Polis-Kent (EL/TR)  

128. Euroregion Pomerania (SE/DE/PL) 

129. Euroregion Praded / Euroregion Pradziad (CZ/PL)  

130. Euroregion PRO EUROPA VIADRIENA (DE/PL)  

131. Euroregion Puszcza Bialowieska (PL/BY) 

132. Euroregion Rousse-Giurgiu (BG/RO) 

133. Euroregion Saule (LT/LV/RU) 

134. Euroregion Silesia (CZ/PL) 

135. Euroregion Spree-Neiße-Bober (DE/PL) 
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136. Euroregion Strymon-Strouma (BG/EL) 

137. Euroregion Szeszupa / Euroregion Sesupe (LT/PL/RU/SE) 

138. Euroregion Tatry (PL/SK)  

139. Euroregion Tesínské Szlesko / Euroregion Slask Cieszynski (CZ/PL) 

140. Euroregión Váh - Dunaj – Ipel / Euroregio Vagus – Danubius – Ipolia (HU/SK) 

141. Gränskommitten Östfold-Bohuslän/Dalsland (NO/SE) 

142. Grenzüberschreitender Örtlicher Zweckverband (GÖZ) REGIO PAMINA (DE/FR) 

143. Haidú-Bihar-Bihor Euroregió / Euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar / Hajdú-Bihar-Bihor 

Euroregion (HU/RO) 

144. Hármas Duna-Vidék Eurorégió / Euroregión Podunajského Trojspolku / Triple 

Danube-Euroregion (HU/SK) 

145. Helsinki-Tallinn Euregio (EE/FI) 

146. Inn-Salzach-Euregio (AT/DE)  

147. Internationale Bodenseekonferenz (DE/AT/CH/LI) 

148. Irish Central Border Area Network – ICBAN (IE/UK) 

149. Karpatský Euroregión (HU/PL/RO/UA/SK) 

150. Lower Danube Euroregion (RO/MD/UA) 

151. Lyna-Lawa (PL/RU)  

152. Mid Nordic Committee (NO/SE) 

153. North West Region Cross Border Group (IE/UK) 

154. Oberrheinkonferenz (DE/FR/CH) 

155. Oresund-Region (DK/SE) 

156. Regio Insubrica (CH/IT) 

157. Regio Sempione (CH/IT)  

158. Regio TriRhena (DE/CH/FR) 

159. Region Sonderjylland-Schleswig (DE/DK) 

160. Siret-Prut-Nistru Euroregion (RO/MD) 

161. The Kvarken Council / Kvarkenrådet (FI/SE) 

162. Upper Prut Euroregion (RO/MD/UA) 

163. Working Communities Castilla and Leon and Central Portugal (ES/PT) 

164. Zemplen Euroregio (HU/SK)  

 

Interreg Programma’s  

165. Interreg V-A - Austria-Czech Republic 

166. Interreg V-A - Austria-Hungary 

167. Interreg V-A - Austria–Germany/Bayern 

168. Interreg V-A - Belgium-France (France-Wallonie-Vlaanderen) 

169. Interreg V-A - Belgium-Germany-The Netherlands (Euregio Maas-Rijn) 

170. Interreg V-A - Belgium-The Netherlands 

171. Interreg V-A - Czech Republic-Poland 

172. Interreg V-A - Estonia-Latvia 

173. Interreg V-A - Finland-Estonia-Latvia-Sweden (Central Baltic) 

174. Interreg V-A - France-Belgium-Germany-Luxembourg (Grande Région) 

 

175. Interreg V-A - France-Belgium-The Netherlands-United Kingdom (Two seas) 

176. Interreg V-A - France-Germany-Switzerland (Rhin supérieur) 
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177. Interreg V-A - France-Italy (ALCOTRA) 

178. Interreg V-A - France-Switzerland 

179. Interreg V-A - France-United Kingdom (Manche) 

180. Interreg V-A - Germany (Mecklenburg-Vorpommern-Brandenburg) -Poland 

181. Interreg V-A - Germany-Austria-Switzerland-Liechtenstein (Alpenrhein-Bodensee-

Hochrhein) 

182. Interreg V-A - Germany-Denmark 

183. Interreg V-A - Germany-Saxony (Poland) 

184. Interreg V-A - Germany-The Netherlands 

185. Interreg V-A - Germany/Bayern-Czech Republic 

186. Interreg V-A - Germany/Brandenburg-Poland 

187. Interreg V-A - Germany/Sachsen-Czech Republic 

188. Interreg V-A - Greece-Bulgaria 

189. Interreg V-A - Greece-Cyprus 

190. Interreg V-A - Greece-Italy 

191. Interreg V-A - Hungary-Croatia 

192. Interreg V-A - Italy-Austria 

193. Interreg V-A - Italy-Croatia 

194. Interreg V-A - Italy-France (Maritime) 

195. Interreg V-A - Italy-Malta 

196. Interreg V-A - Italy-Slovenia 

197. Interreg V-A - Italy-Switzerland 

198. Interreg V-A - Latvia-Lithuania 

199. Interreg V-A - Lithuania-Poland 

200. Interreg V-A - Poland-Denmark-Germany-Lithuania-Sweden (South Baltic) 

201. Interreg V-A - Poland-Slovakia 

202. Interreg V-A - Romania-Bulgaria 

203. Interreg V-A - Romania-Hungary 

204. Interreg V-A - Slovakia-Austria 

205. Interreg V-A - Slovakia-Czech Republic 

206. Interreg V-A - Slovakia-Hungary 

207. Interreg V-A - Slovenia-Austria 

208. Interreg V-A - Slovenia-Croatia 

209. Interreg V-A - Slovenia-Hungary 

210. Interreg V-A - Spain-France-Andorra (POCTEFA) 

211. Interreg V-A - Spain-Portugal (Madeira-Açores-Canarias (MAC)) 

212. Interreg V-A - Spain-Portugal (POCTEP) 

213. Interreg V-A - Sweden-Denmark-Norway (Öresund-Kattegat-Skagerrak) 

214. Interreg V-A - Sweden-Finland-Norway (Botnia-Atlantica) 

215. Interreg V-A - Sweden-Finland-Norway (Nord) 

216. Interreg V-A - Sweden-Norway 

217. Interreg V-A - United Kingdom-Ireland (Ireland-Northern Ireland-Scotland) 

218. Interreg V-A - United Kingdom-Ireland (Ireland-Wales) 

219. PEACE (Ireland-United Kingdom) 

220. Central Europe 

221. Danube Region 

222. North Sea 

223. North West Europe 



90 
 

224. Baltic Sea 

225. Northern periphery and Artic 

226. Atlantic Area 

227. Alpine space 

228. Balkan Mediterranean 

229. South west Europe 

230. Mediterranean 

 

European Research Infrastructure Consortium 

231. BBMRI-ERIC 

232. CERIC-ERIC 

233. DARIAH- ERIC 

234. EATRIS – ERIC 

235. ECRIN-ERIC 

236. ERIC EMSO 

237. Eruopean Spallation Source - ERIC 

238. ESS ERIC 

239. Euro-Argo 

240. ICOS ERIC 

241. JIV-ERIC 

Functional Airspace Blocks 

242. BBMRI-ERIC 

243. CERIC-ERIC 

244. DARIAH- ERIC 

245. EATRIS – ERIC 

246. ECRIN-ERIC 

247. ERIC EMSO 

248. Eruopean Spallation Source - ERIC 

249. ESS ERIC 

250. Euro-Argo 

251. ICOS ERIC 

252. JIV-ERIC 

European Corridors 

253. Atlantic Corridor 

254. Baltic-Adriatic Corridor 

255. Czech-Slovak Corridor 

256. Mediterranean Corridor 

257. North Sea – Baltic Corridor 

258. North Sea-Mediterranean Corridor 

259. Orient/East-Med Corridor 

260. Rhine Alphine Corridor 

261. ScanMed Corridor 

Internationale riviercommissies 
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262. International Commission for the Protection of the Danube river 

263. International commission for the protection of the Elbe river (ICPER)  

264. International Commission for the protection of the Odra River against Pollution 

(ICPO) 

265. International committee for the protection of the rhine 

266. Internationale Kommission Zum Schutze der Mosel und der Saar 

267. Internationale Maascommissie (ICM) 

268. Internationale Scheldecommissie (ISC) 

Overig 

269. Centrale commissie voor de Rijnvaart 

270. CERN – European Organization for Nuclear Research 

271. European Central Bank 

272. European Space Agency 

273. European Stability Mechanism 

274. HELCOM- Baltic Marine Environment Protection Commission 

275. International Council for the Exploration of the Sea 

276. Maritime Analysis and operation centre 

277. North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) 

278. Organization for Joint Armament cooperation (OCCAR) 

279. OSPAR Commission 
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Bijlage 4 Volledig interview Interreg Vlaanderen Nederland 
Interview directeur secretariaat, Bram de Kort 

U heeft al enigszins uitgelegd wat uw organisatie doet. Ik denk dat het handig is als we het interview 

in twee delen splitsen: in een regionaal/nationaal deel en een deel over de Europese Unie, als u dat 

goed vindt. 

Ja. 

Hoe staat uw organisatie in contact staat met de provinciale actoren? 

Op drie niveaus. Dus allereerst in het Comité van Toezicht, wat de meeste zaken besluit. In het 

Comité van Toezicht zitten voor de provincie telkens de bevoegde gedeputeerde en voor de 

lidstaten, Nederland en Vlaanderen, zit er een vertegenwoordiger namens de minister aan Vlaamse 

kant en de staatssecretaris namens Nederland. Dus op het hoogste niveau, in dat Comité van 

Toezicht, geven wij advies aan de vertegenwoordigers namens die tien programmapartners: acht 

provincies en twee lidstaten. En zij geven ons sturing terug voor zaken die anders geregeld zouden 

moeten worden binnen het programma. Dat is op dat niveau. Dan op het laagste niveau zijn er 

binnen dit secretariaat een aantal mensen die enkel een alleen voor het secretariaat werken, die 

echt alleen een opdracht hebben voor het programma als geheel, waaronder ik. En er zijn per 

programmapartner één projectadviseur, die met name de begeleiding van de projecten doen, maar 

die ook die pet hebben van die programmapartner. 

Wat bedoelt u met programmapartner? 

Dat zijn dus die acht provincies en twee lidstaten. Dus je hebt een projectadviseur namens de 

provincie Noord-Brabant, eentje namens de provincie Zeeland, eentje namens Oost-Vlaanderen et 

cetera. En zij werken in de begeleiding van die projecten op zich ook voor het programma als geheel, 

ongeacht de samenstelling in zo’n project moet je die gewoon goed begeleiden en monitoren. Maar 

als het gaat om het binnenhalen van nieuwe projectideeën of te zorgen dat er partners vanuit hun 

eigen regio ook goed in die projecten zitten, dan hebben ze ook echt het belang van de eigen regio in 

het achterhoofd. Dus een projectadviseur namens de provincie Antwerpen zal, als er een projectidee 

op haar afkomt, zal ze zich afvragen of dat ook iets is wat voor mijn provincie van belang is. En zijn er 

de juiste partijen uit de provincie Antwerpen bij betrokken. Als dat het geval is, dan zal ze dus extra 

moeite doen om zo’n projectidee tot aan een goede aanmelding te krijgen. 

En die projectadviseur heeft dus ook extra veel contact met die programmapartner? 

Die projectadviseur werkt twee dagen per week hier (op het secretariaat, red.) en drie dagen op het 

eigen provinciehuis en heeft dus eigenlijk twee chefs om verantwoording aan af te leggen.  

En als is er nog een derde niveau, dat zit er tussenin, op directeursniveau. Per programmapartner is 

er bijvoorbeeld een afdelingshoofd van een afdeling ‘Europa’ of iets dergelijks. Dat zijn dus de directe 

leidinggevenden van de projectadviseurs binnen de eigen provincie. Die leidinggevenden zitten 

samen in een coördinatieorgaan wat fungeert als tussenschakel tussen het secretariaat en het 

Comité van Toezicht. Dat overlegorgaan heet het COG: Coördinatoren Overleg Grensregio. Dat kan ik 

dus gebruiken, ook als klankbord. 

Een soort informeel overleg is dat? 

Ja. 

Hoe vaak vindt dat plaats? 
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Dat is afhankelijk van de actualiteit. In sommige periodes is het zeven keer per jaar en in andere 

periodes een keer of twee. En het is inderdaad informeel in de zin dat dat COG fungeert als 

klankbord voor met name meer strategische, lange termijn zaken. Maar in één stap hebben ze ook 

een formele rol binnen het programma. Dat is bij de voorselectie van die aanmeldingen. Dus 

projectideeën.  

Wat is dan hun formele rol precies? 

Ik ga het proberen te schetsen. Hoe komen we aan die projecten? We lanceren eerst een oproep, 

waarin het Comité van Toezicht, op advies van het secretariaat, zegt: “we zoeken met name 

projecten binnen die en die specifieke doelstellingen en we hebben daar ongeveer zoveel budget 

voor over en dit zijn aandachtspunten”.  Dat soort dingen. En dan kunnen dus consortia, 

samenwerkingsverbanden van organisaties uit de grensstreek, bedrijven of universiteiten en 

dergelijke, die kunnen een projectaanmelding indienen waarin ze aangeven wat het doel zou zijn en 

wat het budget is. Dat soort dingen. Het Comité van Toezicht wordt voor die preselectie, voor die 

stap, geadviseerd door het COG. En die nemen dus, zowel de vereiste van het programma mee, de 

kaders waarbinnen het moet blijven. Maar daarbinnen ook keuzes die zij maken vanuit provinciaal 

beleid of beleid vanuit Vlaamse gewest of het Nederlands ministerie van Economische Zaken. Als dan 

de preselectie heeft plaatsgevonden, dan weten we dus welke projecten normaal gezien, als ze goed 

worden uitgewerkt, kunnen worden goedgekeurd. Dan hebben die projecten een aantal maanden 

om die aanmelding uit te werken tot een aanvraag. En over die aanvraag geven wij vanuit het 

secretariaat het advies om het wel of niet definitief goed te keuren, omdat dat ook meer technisch is. 

Zit dat kostenplan goed in elkaar? En dat soort dingen.  

Dus dat zijn de drie lagen waarbinnen de afstemming met die lokale, met die regionale partners 

gebeurd. 

Het Comité van Toezicht is daarin zeg maar het hoogste besluitvormende orgaan. 

Ja. Ja. Hoewel er sommige dingen zijn die… Voor sommige dingen geeft het Comité van Toezicht mij 

een mandaat om over te beslissen. Dus dan besluit ik namens het Comité van Toezicht, dus dat is 

eigenlijk hetzelfde. En ja sommige echte beheers kwesties, die liggen qua besluitvorming bij de 

managementautoriteit. Maar ik weet niet of het nodig is voor je onderzoek om dat helemaal te 

doorgronden. 

Ik heb het gezien. Ik heb me er redelijk in verdiept, dus het lijkt me niet… Ik weet niet of dat voor nu 

inderdaad nodig is.  

Nee, dat is.. Want dat gaat ook puur om technische beheerskwesties.  

U zegt van ‘wij en het COG geven dan het Comité van Toezicht advies”. Wordt dat in de praktijk 

opgevolgd of leggen ze dat ook weleens naast zich neer? 

Dat wordt meestal wel opgevolgd, maar ja, het komt soms voor dat het niet, maar ehhm, ja ehm. Ja 

dat kan ook zijn, zeker in die fase van preselectie, dan heb je tientallen projecten waaruit een keuze 

gemaakt moet worden welke projecten groei licht krijgen. Maar dan ook nog eens voor al die 

projecten, al die projecten krijgen dan voorwaarden en adviezen voor hoe ze van die aanmelding 

naar een aanvraag moeten komen. Dus inclusief, bijvoorbeeld een voorwaarde: “beperk je tot 2 

miljoen euro, want anders wordt het te veel voor ons”. Of: “betrek die en die partner”. Dus dat zijn 

dingen, dat zijn ook zeg maar meer details, dat kan. Meestal neemt zo’n Comité van Toezicht de 

adviezen in hoofzaken over, maar hebben ze hier en daar kleine puntjes waarop ze het eigenlijke 

besluit net iets anders nemen als dat geadviseerd is.  
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En dat wordt dan ook gevolgd? Zeg maar door de andere? 

Hoe bedoel je? 

Nou door het secretariaat en de uitvoering. 

Ja, natuurlijk. Wij moeten vervolgens uitvoeren zoals het Comité van Toezicht heeft besloten. Het is 

niet dat we kunnen zeggen: “dat leggen we naast ons neer”. Want het Comité van Toezicht is het 

hoogste besluitvormend orgaan. Of het moet zijn, de theoretische situatie dat het Comité van 

Toezicht zou iets zou besluiten wat gewoon regeltechnisch gezien echt niet kan. Maar goed, dan kun 

je het niet uitvoeren. Dat soort dingen komen niet voor.  

En hoe vaak komt het Comité van Toezicht bij elkaar? 

4 keer per jaar, normaal gezien.  

En waar vergaderen ze dan over? 

De preselectie, een grote groep projectaanvragen waaruit een keuze moet worden gemaakt. De 

eigenlijke selectie of goedkeuring van projecten. Per vergadering liggen er gemiddeld drie of vier 

uitgewerkte aanvragen voor, waarvan we zeggen: “deze kunnen we goedkeuren”. Of: “we stellen 

voor dit project nog niet goed te keuren, maar ze aan een aantal punten te laten werken.” Dat ligt 

voor. Ook het kader als zodanig: het regelement van het programma, waaraan al die projecten 

moeten voldoen. Projecten in uitvoering lopen soms tegen dingen aan waardoor een wijziging van 

een project willen aanvragen. Zodra zo’n wijziging boven een bepaald niveau komt, dan is het ook 

besluitvormend voor het Comité van Toezicht, anders dan kan ik daar goedkeuring of afkeuring aan 

geven. En gewoon meer strategische zaken: je hebt als programma als geheel een communicatieplan 

wat je vastlegt en waar je vervolgens uitvoering aan geeft. Dat moet ook worden goedgekeurd door 

het Comité van Toezicht. Dat soort dingen. De agenda zijn vooral projectgerelateerde dingen, maar 

ook dingen die op niveau van programma als geheel gelden: jaarverslagen die je moet vaststellen, 

dat soort dingen. 

En zij krijgen ook al die informatie van tevoren toegestuurd? 

Ja. Ze krijgen ongeveer twee weken van tevoren een heel pakket stukken. Per onderdeel staat of het 

ter kennisgeving is, of bespreking, of besluitvorming en op het laatste onderdeel adviseren we ze dan 

om besluit x of y te nemen.  

En hebben ze ook een financiële rol? 

Dat ligt eraan wat je bedoelt met financiële rol. 

U zegt dat het ook gaat om een toewijzing van budgetten. 

Ja, natuurlijk. Allereerst formuleert het Comité van Toezicht per projectoproep hoeveel ze willen 

besteden aan innovatieprojecten of duurzame energieprojecten binnen energieprojecten. Allemaal 

wel binnen het kader van het samenwerkingsprogramma als geheel wat ze eerder hebben 

vastgesteld en wat is goedgekeurd door de Europese Commissie. Die budgetten per soort project en 

vervolgens de eigenlijke goedkeuring van de projecten is ook een besluit met financiële gevolgen. 

Maar waar het Comité van Toezicht niet over gaat is specifieke facturen en of die wel of niet 

aanvaard worden, omdat dat iets is wat… Je hebt je regelgevend kader en past het er wel of niet in. 

Dus dat moet door technici worden vastgesteld. Dat zou een bestuurlijk gremium nooit moeten 

kunnen overrulen. Als ze niet correct hebben aanbesteed, dan krijgt dat project voor die factuur 
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gewoon niet zijn geld en daar kan je je bestuurlijk niet overrulen, want dan zou je de wet aan het 

overtreden zijn.  

Wordt er door het Comité van Toezicht ook gesproken over bepaalde procedures? 

Ja. De procedures als zodanig worden vastgesteld de managementautoriteit. We hebben een 

programmareglement, daarin staat hoe werkt die projectieklus en welke rechten en plichten de 

indieners van het project hebben. En dus daar zit ook wel een procedureel kantje aan, men kan 

beroep aantekenen tegen een besluit. Op welke manier dat dan behandeld wordt is iets 

procedureels. Daarover staat het een en ander in het reglement. Dus dat stelt het Comité van 

Toezicht vast. Maar voor de rest, de procedures in de zin van: “welke medewerker neemt binnen 

welke termijn welke activiteit op om alles goed te doen draaien”. Dat stelt de managementautoriteit 

vast. En daarin kan het Comité van Toezicht wel wat bijsturen. Maar dat is dan niet zozeer in formele 

zin. We evalueren natuurlijk onze werking om de zoveel tijd. Ook daar is een heel evaluatieplan voor 

opgesteld: “wanneer gaan we wat evalueren en op welke manier”. Als daar uit komt dat een bepaald 

aspect compleet vierkant loopt qua organisatie, dan is het duidelijk dat je daarin iets moet aanpassen 

en dan zal dat Comité van Toezicht zich natuurlijk ook over laten horen. Maar puur de formele 

besluitvorming van de procedures en hoe ze in elkaar steken voor zover dat dat niet de rechten en 

plichten van de indieners betreft, dat zit dus bij de managementautoriteit. 

Het Comité van Toezicht is dus het hoogste orgaan. Zij beoordelen dus ook het functioneren. Geven zij 

ook beloningen als er goed gefunctioneerd wordt of sancties als er minder gefunctioneerd wordt? 

Nee, ja… Beloningen niet. Een schouderklopje zeg maar. Dus niet het financiële schouderklopje, zeg 

maar. En sancties ook niet zozeer. Tenminste, voor mijn functioneren leg ik natuurlijk 

verantwoording af aan dat Comité van Toezicht. Maar ik ben formeel in dienst van, het 

provinciebedrijf Antwerpen. De provincie Antwerpen, ik maak het even wat overzichtelijker. Als ik 

waardeloos functioneer kan de provincie Antwerpen mij ontslaan. 

Maar niet als programma geheel. 

Nee, het Comité van Toezicht zou dat niet kunnen, maar als ze natuurlijk massaal daarop aandringen, 

dan is dat duidelijk. Maar er zijn niet zo beloningen en sancties in de zin van financiële 

schouderklopjes en dergelijke. 

Heeft u verder nog iets toe te voegen over dit niveau? 

Ja, is moeilijk om te zeggen omdat ik natuurlijk niet precies weet naar wat je op zoek bent. Wat 

belangrijk is dat… Ik weet niet, ben je op zoek naar hoe het zit formeel in elkaar. 

Allebei, ook informeel 

Informeel is er natuurlijk.. Om zoiets te doen functioneren, een programma waarin tien partijen zich 

moeten herkennen, daarvoor heb je veel overleg nodig. De sensitiviteit van hoe dingen functioneren 

en wat ieders achterliggende belangen en dergelijke zijn. Dat is minstens zo belangrijk als formeel 

zorgen dat er overlegorganen en dergelijke zijn. Dat loopt, denk ik, binnen dit programma behoorlijk 

goed. Er zit een hoge mate van vertrouwen en inzicht in wat voor iedereen belangrijk is.  

Dat betekent dus ook dat er veel informeel contact is. 

Ja. Ja. Ja. Telefoontjes. Dat is ook maar goed. Als je enkel en alleen de formele routes hebt, tja, voor 

een orgaan als dit is dat gewoon niet goed. Want dan krijg je op een gegeven moment een gevoel 
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van onvoldoende betrokkenheid. Moeilijk om daar nog meer aan toe te voegen. Ja, ook het 

informele is heel belangrijk is zo’n samenwerkingsverband.  

Dan gaan we naar het Europese niveau. Met welke Europese instanties heeft uw organisatie contact? 

Primair met de DG regio. Je zal wel weten dat er bij de Europese Commissie allerlei Directoraten-

Generaal zijn. En DG regio geeft sturing aan de implementatie van het regionale beleid, waar Interreg 

dan weer onderdeel van is. Dus we krijgen vanuit DG regio altijd een desk officer toegewezen. Dat is 

eigenlijk diegene vanuit DG regio begeleid. Een beetje vergelijkbaar met die projectadviseurs die op 

hun beurt dan weer een project begeleiden. Dat is ons eerste aanspreekpunt. Die persoon zit ook in 

het Comité van Toezicht, maar met een adviserende rol. Afhankelijk van de materie hebben wij van 

de Europese Commissie formele goedkeuring nodig voor sommige stappen, of niet. De goedkeuring 

voor dat samenwerkingsprogramma als zodanig, dat moet echt worden goedgekeurd door de 

Europese Commissie. Maar dat is dus voor een periode van zeven jaar. Als je dat eenmaal achter de 

rug hebt dan weet je waar je aan kan beginnen. Maar ook eventuele wijziging daarvan, als we tot de 

conclusie komen dat we eigenlijk onderhand wel voldoende projecten rond arbeidsmarkt hebben en 

er is nog een heel budget over en we zouden liever aan innovatieprojecten besteden, dan moeten 

we eerst toestemming vragen om budget te kunnen overhevelen. En voor de rest zijn er een hele 

boel dingen waarover we de Commissie over moeten informeren. Dus jaarlijks een jaarverslag, waar 

ze natuurlijk vragen kunnen stellen, waarop we antwoord moeten geven. Dat communicatieplan wat 

ik al noemde, evaluatieplan is ook iets wat de Commissie voor een bepaalde datum moet hebben. Als 

ze daar bedenkingen bij hebben, dan zorgen we ook dat daar iets mee doen natuurlijk. Dus dat is wat 

je formeel met de Europese Commissie te maken hebt. Voor de rest zijn natuurlijk alle regels, of de 

meeste regels hebben hun oorsprong in de Europese verordeningen. Dus wij kunnen als programma, 

je kent denk ik wel het onderscheid tussen verordeningen en richtlijnen. Verordeningen moeten we 

gewoon implementeren, dat is meestal letterlijk copy-paste van die verordeningstekst in ons 

programmareglement. En als we in het reglement kort samenvatten, dan nog gaat de 

verordeningstekst boven ons reglement. Dus men moet zich altijd houden aan de verordening. Ons 

reglement is slechts een vertaling daar van. En andere zaken, daarin krijg je meer algemene richting 

geving van de Commissie: “Je moet iets opzetten om dat en dat te kunnen managen.” En dat moeten 

we dan zelf bedenken hoe en daarover hebben we natuurlijk volop contact met andere 

programma’s. Je probeert dan je eigen regels zodanig uit te schrijven dat ze goed aansluiten bij die 

richting geving van de Europese Commissie. Maar in de uitvoering is het laatste woord op zich altijd 

terug aan Europa. Als wij bijvoorbeeld in de uitvoering, wij aanvaarden een bepaalde factuur van een 

bepaald project, een bouwwerk, omdat we denken dat dat conform onze en de Europese regels is 

uitgevoerd. Alles wat wij daarin doen wordt in tweede lijn gecontroleerd door een auditautoriteit, 

die is aangesteld door de Europese Commissie. Zij nemen een steekproef van al die facturen, dat zijn 

er duizenden, die wij hebben aanvaard of verworpen. Ze nemen een steekproef en als ze ergens tot 

de conclusie komen dat daar die kosten onterecht aanvaard zijn en er dus onterecht subsidie is 

uitgedeeld. Dan wordt dat alsnog teruggevorderd van dat project. In theorie heeft Europa daar het 

laatst woord over. 

En in de praktijk? 

In de praktijk gaat de Europese Commissie zich niet direct met iedere tweeduizend euro bemoeien. 

Dus zei stellen ze zo’n auditautoriteit aan die dat als ware voor hun doet en die wij vervolgens 

volgen. Maar als de Europese Commissie dan weer het gevoel heeft dat die auditautoriteit zijn werk 

misschien niet goed genoeg gedaan heeft, dan kunnen ze de Europese rekenkamer op ons af sturen. 

Dan heb je eigenlijk een derde lijn controle. Dus in die zin is het laatste woord over Europees geld 

altijd aan de Europese Unie. 
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En hoe groot is de kans dat dat daadwerkelijk ook gebeurd? 

Zolang dat alles voldoende functioneert komt die rekenkamer niet. Die kans is op zich wel aanwezig.  

U zegt net dat u een contactpersoon heeft bij de DG regio. Hoe vaak spreekt u hem? 

Haar, in dit geval. Als je alles mee telt, mails, telefoons, weet ik het, een keer of twintig, dertig per 

jaar. 

En vergaderen jullie ook? 

Er is één vaste vergadering van al die Interreg programma’s met DG regio per jaar. Dat is een formeel 

moment. Voor de rest ad hoc, als daar aanleiding toe is. En wij zien elkaar natuurlijk bij het Comité 

van Toezicht, dus dat is sowieso al vier keer. En voor de rest is dat dus via mail en telefoon. Die desk 

officer is ook meer een klankbord, een guidance van de commissie. Voor als je je afvraagt: “hoe 

moeten we dit nu interpreteren”. Dan kun je dat vragen aan die desk officer, die gaat proberen 

zoveel mogelijk duidelijkheid te geven. Dat soort dingen. Anderzijds, van hen uit komen er dan 

vragen, ik zeg maar iets: “de Commissie wil een boekje uitbrengen, rond geslaagde projecten in de 

sfeer van nanotechnologie”. Dat ze het gevoel had dat dat project misschien toch wel een goede was 

en of we daar dan een stukje tekst voor kunnen aanleveren en een paar foto’s. Dat is ook goed dat 

die samenwerking plaatsvindt.  

U zei ook dat de Europese Commissie vragen kan stellen over bepaalde stukken. Hoe gaat dat in zijn 

werk? 

Via email. 

En waar gaat dat dan over? 

Wij stellen het jaarverslag op. Het Comité van Toezicht stelt dat vast. In de zin van, dit is wat wij 

willen rapporteren aan de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft het format van zo’n 

jaarverslag vastgesteld. Dus de zaken waarover je informatie moet geven. Als zij vervolgens zeggen: 

“het is wel heel erg karig wat je daar bij 4f aangeeft, kan je daar eens wat meer over zeggen?” Dan 

doe je dat. Ze volgen ook of die programma’s goed lopen of niet. Zolang alles voldoende goed loopt, 

is dat in een sfeer van: er worden wat vragen gesteld, je zorgt dat er voldoende antwoord op komt 

en dan is het goed. En op het moment dat dat totaal niet meer loopt, dan heeft ze ook 

machtsmiddelen. Die worden normaal gezien niet ingezet. Dan zou de Europese Commissie 

bijvoorbeeld je programma een betalingsstop kunnen doorvoeren. Wij, als programma, betalen die 

projecten uit, naarmate er vordering in zit. En om voldoende geld zelf te hebben, vragen wij eens in 

de zoveel tijd het geld wat ons is toegezegd als programma op bij de Europese Commissie. Als de 

Europese Commissie tot de conclusie komt dat het programman niet goed wordt uitgevoerd, dan 

krijgen we dat geld gewoon niet meer. Ondertussen zitten wij wel met als die universiteiten en 

bedrijven die zeggen van: “wij willen wel ons geld”. Dan moeten we dus uitbetalen, maar niet meer 

met het geld van Europa. Dan moeten we het zelf voorschieten. Op die manier ga je natuurlijk wel 

zorgen dat je doet wat de Europese Commissie vraagt. Maar goed, zoiets vindt normaal gezien niet 

snel plaats. 

Maar is het wel iets dat in het achterhoofd meespeelt? 

Meestal omdat… Het belangrijkste is dat het systeem goed functioneert om de effectieve kosten te 

controleren en daarvan na te gaan of het effectief subsidiabel was. En als je dat niet goed 

georganiseerd hebt, dan constateert de Europese Commissie dat er een risico is dat de subsidie 

wordt uitbetaald terwijl dat onterecht, of zelfs nog erger, of dat er mogelijk fraude niet wordt 
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ontdekt. Dan is het niet meer dan normaal dat de Europese Commissie zegt: “wij stoppen met 

betalen. Jullie moeten eerst zorgen dat je je controlesystemen goed op orde hebt.” En dan pas krijg 

je weer geld. Het blijft belastinggeld waarvan we allemaal willen dat het goed wordt besteed. 

U heeft het nu over financiële sancties. Zijn er ook beleidsmatige sancties? 

Het is regionaal beleid, dus de Commissie gaat niet opeens zeggen: “Vanaf nu niks meer rond milieu 

doen, je moet nu alles focussen op de migratieproblematiek”. Ik zeg maar iets. Dat kan de Commissie 

niet doen om dat het idee van dat regionale beleid is juist dat Europa een algemeen kader vaststelt. 

En dat zolang je binnen dat kader blijft, dat je als regio’s keuzes kan maken. Maar wat de Commissie 

natuurlijk wel kan doen is vragen, gezien de veranderende situatie, voor wat aandacht voor die en 

die problematiek, of dat en dat beleidsonderdeel. Maar echt de keuzes van welke projecten het 

goedkeurt, daar kan de Commissie niet opeens in sturen, dan zou het geen regionaal beleid zijn. Er 

zijn ook subsidieprogramma’s  die rechtstreeks vanuit de Europese Commissie worden aangestuurd. 

Daar hebben ze dus wel die mogelijkheid.  

Maar ze hebben natuurlijk een bepaalde beleidsmogelijkheid op het moment dat het programma aan 

het begin wordt vastgesteld. Dan wordt het wel beleidsinhoudelijk beoordeelt toch, maar daarna 

eigenlijk niet meer. 

Nee. Dus voor het programma als geheel, dat moet worden goedgekeurd door de Europese 

Commissie, dus dat wordt eerst een heel breed kader geschetst  waar we met Europa als zodanig 

naartoe gaan. Maar ook daar hebben lidstaten natuurlijk volop zeg in. En provincies die lobbyen 

daarin mee. Dan wordt er per lidstaat bepaalde doelen geformuleerd. Weet ik het, België zou wat 

meer moeten doen aan… En Nederland zou meer moeten doen aan, et cetera. Dus dan heb je zo’n 

een breed kader en dan schrijf je  dat samenwerkingsprogramma zodanig uit dat het daarin past. 

Maar daarin zitten dan nog wel heel veel keuzes. Zowel naar thema’s waar je iets rond wilt doen, als 

naar welk budget dan per thema besteed. Dat maakt dan natuurlijk nog wel heel veel uit voor de 

mate waarin je belang hecht. En de Europese Commissie die zal niet, als je binnen dat kader bent 

gebleven en rekening hebt gehouden met die aanbevelingen per lidstaat, dan gaan ze echt niet 

zeggen van: “we gaan het goedkeuren, maar je moet nog een miljoen extra daaraan besteden.” Want 

dat beschouwen ze dan als keuze van de regio zelf. 

Dus de Europese Commissie houdt zich eigenlijk echt bezig met de hoofdlijnen? 

Ja. 

En dat doen ze dan na 2020 ook weer? 

Ik heb geen glazen bol, dat weet ik niet. Waarschijnlijk wel. De voorbereidingen richting de 

programmaperiode beginnen nu zo’n beetje te lopen. En daarin heb je enerzijds de Europese 

Commissie en anderzijds de lidstaten, provincies, bedrijven, koepels van bedrijven, universiteiten, 

milieuverenigingen. Alles en iedereen die zijn zegje wil doen en begint te lobbyen. Maar wij als 

uitvoeringsorganisatie houden ons daar op zich niet zo hard mee bezig. Wij wachten af wat het wordt 

en voeren het vervolgens zo uit. En hoogstens, als ons wordt gevraag om input of suggesties of 

voorbeelden van goede projecten dan leveren we die. 

Hoe zit de financiering in elkaar van dit programma? 

Voor het programma als geheel heeft de Europese Commissie 152 miljoen euro toegezegd aan dat 

programma, maar wij krijgen dat geld natuurlijk pas als we effectief zorgen voor projecten die in het 

totaal voor dat bedrag aan kosten genereren. Maar per project kan je maximaal 50% vanuit Interreg 
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leveren. Dus de totale investering als we het hele budget op krijgen is in ieder geval 304 miljoen euro 

en waarschijnlijk een pak meer. Sommige projecten krijgen ook niet 50% maar minder. Dat is een 

keuze van het Comité van Toezicht. Je geeft dan voor zo’n programma indicatief aan in welke mate 

dat ook cofinanciering.. Dus die cofinanciering, dat is overige 50% of meer, die kan komen van de 

partijen die zelf de projecten uitvoeren, van bedrijven, universiteiten, gemeenten, et cetera. Maar zij 

kunnen ook aan de provinciebesturen of aan die lidstaten cofinanciering vragen. Er zijn zat projecten 

die zelf hoogstens 10% kunnen betalen van het hele project of zelfs helemaal niks. En dan vragen ze 

dus bijkomende cofinanciering. Maar dat is dan telkens een keuze van die provincie. Dus als er iets 

plaatsvindt tussen grens van Maastricht en Belgisch Limburg, over de grens, dan gaat de provincie 

West-Vlaanderen daar natuurlijk geen geld aan geven. Maar misschien wel beide provincies Limburg 

en EZ en het Vlaams gewest. Maar dat is echt afhankelijk van project tot project. Zo zit die 

financiering van het geheel eruit. 

En als ik nu iets meer uitzoom. Hoe ziet u de verhouding de regionale/nationale actoren ten opzichte 

van de Europese instellingen? 

In wat uiteindelijk de verhoudingen zullen zijn qua financiering? 

Nou ook meer algemeen. Los van de financiering. Hoe hangen deze twee partijen… Wat is hun rol 

voor het Interreg programma? Hoe verhouden die twee zich tot elkaar. 

Provincies en lidstaten zitten in de primair sturende rol. En de Commissie in de toezichthoudende rol. 

Normaal gezien, als alles goed loopt, dan ziet de Commissie erop toe dat alles fatsoenlijk wordt 

uitgevoerd. En de kaderscheppende rol. Dus 1) Europa schept het kader. 2) Dat kader wordt verfijnd 

door de regio’s en de lidstaten en die voeren het vervolgens uit. En wij maken daarin keuzes op de 

grotere lijnen. In detail wordt het uitgevoerd door zo’n secretariaat. Waar het gewoon puur techniek 

betreft. En vanuit die uitvoering, via dat Comté van Toezicht, rapporteer je aan de Europese 

Commissie en zolang dat dat goed loopt ziet de Commissie erop toe dat het goed loopt en ze kan 

ingrijpen op het moment dat het niet meer goed loopt. 

Helder. Volgens mij zijn wij dan ongeveer aan het einde gekomen. Zijn er nog dingen die wij gemist 

hebben? 

Nee, denk ik niet. 

Zou u nog iets willen toevoegen? 

Nee. 

Dan ga ik u heel erg bedanken. 

Het interview wordt afgerond. 
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Bijlage 5 Volledige interview Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 
Interview Directeur Joint Secretaris Magnus Schönning  

Thank you very much for taking the time to talk to me. 

No problem 

I think I will first say something about the research project and then you can introduce yourself and 

then I can ask you some questions about your organization. 

Yes 

We’re doing a research Project from Utrecht University about transnational European organizations. 

That are organizations which execute some kind of European policy, but do that across borders. So 

not for the whole union. So cooperation between different nations and we’re looking how they are 

accountable to the national/local/regional partners and towards the European Union. First I have a 

question: Can I record the interview for research purposes? 

Yes, no problem. 

Thank you for that. Well, perhaps you can tell me something about yourself and something about 

your organization as well. 

Yes. I’m Swedish, former political science student. I took my masters degree back in 1996. I started 

two years in the Netherlands, in Amsterdam. One year at the UVA, University of Amsterdam and the 

other year was a post grad, I did the Amsterdam School of International Relations. So I’m pretty 

familiar with the Dutch system, at how it was in the mid-nineties. I think a few thinks have happened 

since then. Since about that time I worked for the foreign ministry of Sweden for almost fifteen 

years. I was posted to the embassy in Santiago and Ottawa. When I came back to Sweden, after a 

year working for the state agency down here in the southern parts of Sweden, I went back to the 

foreign ministry of Sweden and I was in charge of the EU article 15 meeting in Copenhagen. And then 

I worked at the county administrative board, which is a government state agency on a regional level 

for two years. And then, in November 2014, I became head of the secretariat of the interreg 

Öresund-Kattegat-Skagerrak program. And about almost a year ago, first of july 2016, I also became 

head of the managing authority. So now my official title should be ‘head of program’. I’m head the 

managing authority and JJS [Joint Secretariat]. 

Yes.  

About the organization. I don’t know how much you know about the program, but we are 

interregional across border program. There are 15 regions, 8 in Norway, 3 in Sweden and 4 in 

Denmark. We cover basically all of Denmark, except south Jutland and some of the Island in 

between. We have basically all of Norway for the Swedish border in the South to over to Oslo and all 

the way to Kristiansand. So the southern coast of Norway. And the we have the west coast and south 

coast of Sweden. Three regions ranging for the Norwegian border down to the Danish border. We 

have the Oresund bridge. 9 million people live in the program area. Two capitals: Copenhagen and 

Oslo. And the second and third largest in Sweden: Malmo and Gothenburg. About thirteen different 

universities and so on and so forth. About 290 municipalities. We have about 127 million Euro’s from 

the European Regional Development Fund. And then, on top of that, were supposed to have about 

16 million euro coming from Norway, that’s Norwegian funding that goes to Norwegian projects. So 

we have basically two budget lines: one from ERDF and one from Norway.  
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So the Norwegian parts are differently funded because Norway is not part of the European Union? 

Yes. Exactly. They have there own funding and the Norwegian funding goes basically only to 

Norwegian projects. And to some extend to the TA budget for us.  

But isn’t it the case that the project are across borders. So also across the Norwegian Swedish border? 

Yes. So if you have a project, the Norwegian partners get funding from Norway and the Swedish and 

Danish partners get funding from the ERDF. So the projects were we have Norwegian funding, that is 

a different source going to the Norwegians, but there still in the same project.  

I understand. 

It’s quite complex in that way and to make it even more complex, apart from the fact that we have 

four thematic objectives which of course al interreg programs have, they have a number of different 

thematic objectives. We have three sub regions of the program. We have one part of the program 

called Oresund, which is one region in Sweden and two in Danish regions. And they have been 

around since interreg II, I think. So this is the fourth or fifth program period for them. And the other 

twelve regions, they are called the Kattegat-Skagerrak sub region. There you have two Danish 

regions, two Swedish regions and all the eight Norwegian regions in that sub region. And then we 

have one sub region that is basically a project with partners and beneficiaries of all the fifteen 

regions.  

All right. That clear. I would like to do this interview in two parts. First to do how you act towards the 

local/regional partners and the second part about how you act towards the European partners. Can 

you first tell how your relationship is with those national/local partners in Norway, Sweden and 

Denmark? 

When you say, national and local, what do mean? Do you mean local or regional or do you mean all 

three levels?  

We do all three levels. We make a separation, and you also emailed about that, between European 

and non-European. That the distinguish we made in our research. 

First I would say that our closest relationship is with the regional level. The fifteen regions of the 

program area, there basically what I like to call our owners. They are sort shareholders in the system. 

They are the ones we have the closest relationship to. Then of course on the national level, there are 

also our owners. You have the three different governments and the have there own ministries. So in 

Sweden there is one ministry and we have a person there, a contact person. In Norway it’s another 

ministry with another contact person. So that is kind of the ownership structure of the program. The 

are the ones we have the closest relationship to. So they are in a way both owners and sometimes, 

especially when it comes to the regions, they are also beneficiaries.  

So how does that look like in the governance of the organization? How do you see that? 

We have the monitoring committee [MC] and they are basically, what we like to call, a board. A 

company board. With the different chairperson every year. The chairmanship of the monitoring 

committee is a rotating scheme between Sweden and Denmark. Norway is never chair of the 

monitoring committee. So we meet them twice every year, the monitoring committee. In the upstart 

of the program we met more frequently to sort of organize and put everything in place. But the 

monitoring committee is. That is sort of the governing board. I’m like the CEO, but the monitoring 

committee is like the governing board of the organization. And of course on the governing board we 

have representatives from all the three levels. No we don’t have local representatives at the MC. We 
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do have from the regional level and the national level and also from universities and from NGO’s like 

the parts of the labour markets, we have a trade union on the Swedish side for example. But apart 

from kind of formal meetings we have twice a year, we also have the fifteen contact persons. Each 

region has a contact person with the programs. They are the ones we are having a close dialog to as 

well. We do have two specific fora’s preparing basically for the MC meeting. So every MC meeting we 

have a pre meeting. At the pre meeting you have representatives of the managing authority. You 

have representatives of the Norwegian managing authority and from the three governments. And 

then we have what we call the ‘program council’. And that is basically asserting similar to the pre 

meeting, but at the program council we also involve the four Danish regions. Because they are not 

only, how should I say. They have a certain amount of the TIA budget that they can do certain 

managing issues of the program. It’s a very small part of the budget, but they are somewhat more 

closely involved in the managing of the program then the Swedish or the Norway regions. 

And why is that? 

I would say it’s probably a compromise, because the managing authority is in Sweden and the Danish 

want to have some kind of checks and balances towards that.  

And how do those committees get there information? 

The monitoring committee and the two steering committees they are getting there information 

basically from us.  

And what kind of information did they get? 

We just had a meeting two days ago, this week in Norway. They get a status report, where we are 

giving them the status of the program when it comes to the financial situation, when it comes to how 

much we have spent to the different thematic objectives, when it comes to how much we have spent 

in different sub regions and the sub regional pots of funding. We tell them about decisions that need 

to be taken. We recommend them to maybe open up one thematic objective. We provide 

information about external evaluations and what we’re going to do about the external evaluation. 

We tell them what we’ve been doing to increase the number of applicant. We tell them how we’re 

going to be more result oriented in our communication. For example, we try to be quite extensive to 

and thorough in our reporting to the MC. And what we do to the steering committees, which are 

always held before the MC, we provide them, smaller size of what is going to the monitoring 

committee. So they get the same report, but the presentation is often a shorter version of the one 

going the monitoring committee. And we also tell the steering committees if we are having a 

proposal to the monitoring committee about maybe opening up a certain thematic objective. We tell 

them that for information, it’s not a decision they can take, but it’s just to inform them that our plan 

is to recommend them to make this decision. And to complement: we have this sort of very strict 

schedule basically every year that in May and June we have steering committee meeting and 

monitoring committee meetings and then we do the same in November/December. It’s like a school 

year with a spring semester and a fall semester. So we have basically just graduated from the school  

in 2017 and soon we will have our summer vacation.  

That’s nice. And how do you debate with the monitoring committee? How does that go? 

Well it’s mostly we have the discussion at the forum, at the meeting. We have very open 

environment and open climate for discussion. So anyone who wants to say something can say it. And 

sometimes they give feedback and advice. And sometimes they come with a request. For example, 

for the next monitoring committee meeting they would like to have a little bit more information 
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about the projects that are already running. So we’re setting that up for the next time. And the 

monitoring committee is always a two day meeting. We often meet at day one we do maybe a few 

visits and then we have a dinner in the evening. So there is also the opportunity to, in a relaxed and 

informal setting to talk about program related things, but also other thing. And the monitoring 

committee meetings, I’m always present. There’s almost always one or two people from the 

managing authority and depending on the number of projects, because projects can be decided both 

in the monitoring committee and in the two steering committees. We have a few people from the 

secretariat as well. Our delegation is often four or five persons. And then of course with all the 

delegates and the regional contact persons. Last time, in Norway this week, we were with 35 people. 

Not all of them are having the right to vote, but all of them are in the room.  

And what do you talk about mostly in those meetings? 

Well since last October one of the major topics have been what we call ‘the Norway situation’. 

Norway decided suddenly, out of the blue, to withdraw their funding to the program for 2017. Which 

didn’t influence the projects that were already decided, because we have funding for that, but we 

didn’t get any new funding. So we have had the Norwegian funding closed in the first call of 2017 and 

we will have it closed in the second call of 2017. So we can have Norwegian partners, but we can’t 

have Norwegian beneficiaries. There is no funding for Norwegians. So that has been a big topic lately. 

Another big topic has been, we have an external evaluator and they came with their first report. It’s 

nog their final report, but sort of an interim report. They had a draft at the MC meeting in December. 

So they presented their preliminary conclusions and recommendations then. And the formal report 

came out in March, which was then send out to the regional contact persons. It has also been send to 

the MC and the SC members. We are having now, at the last MC meeting, we took a decision about 

what we should do to alleviate some of the concerns in the report and to, how should I say, work 

towards solving the problems raised. And the recommendations: ‘what do we need to do to, both 

with the new projects that are coming in. How should we deal with them’. But also in relations to the 

ones already running. So that is being a large topic at the last two meetings. The actual report and 

our plan to deal with those recommendations.  

When big decisions about the program needs to be made. Who makes those decisions?  

What kind of decisions?  

Well for the course of the program. Who makes the decisions? Who is at the top of the organization? 

That’s the MC. It’s not a single organizations or a single person. I mean, we at the managing 

authority, we recommend, we make recommendations, but it’s the MC that makes the decisions. 

And it’s uncommon that they make adjustments to our recommendations. They made add a word or 

delete a word of add a comma or add a few new elements or withdraw some elements.  

How big are those changes normally? 

Relatively small, but sometimes they can be significant. It’s quite often, I’m mean, I don’t know how 

much you’ve been dealing with politicians in your life, but for politicians it’s often important to, how 

should I say, make signals. Policy of signal making. There might be things that we think are sort of 

important and we mention them, it may be no particular order. Or we may be consider one issue to 

be already dealt with. But for the sake of signals, they might want to put emphasis on one or two 

things. So sometimes the final decision looks very much like international agreements, with a lot of 

compromises and strange language, but it’s part of being active in a politically run organization that 
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the decisions are not always perfectly worded, but they try to catch a feeling, or an essence or make 

a signal. 

So there are different interests within the program? 

Not necessarily, but more.. There are also different cultures of course between Denmark, Sweden 

and Norway. For you guys we all look and speak the same, but for us we can the difference quite 

clearly. I would say that 99% of the changes are always for the good. And it’s also about making the 

politicians and the MC member feel that they are the ones calling the shots. We are only an 

administration and we are serving them at their mandate. So I never found neither the comments or 

changes being of an undermining or question nature. I see them as a support and as a way for us to 

please. And sometimes we have, as an administration working for a politically run organization, 

sometimes you are more, how should I say.. You don’t have the big pictures. You don’t have the big 

pictures. So the politicians come in and put some emphasis here, some emphasis there from their 

own perspective. Which is fine. I mean, we are here to serve them. We are not here to serve 

ourselves. 

Do you have anything to add about the regional level? 

I think I have two things to add. We have also every spring, we do regional visits. So two ore three 

people for us, both the MA and the JS. We go out and visit al the fifteen regions. Normally we do it at 

five different meetings. We try to sort of cluster together a few regions at the same time. And the set 

up is often Oresund one meeting, Jutland one meeting, West coast of Sweden one meeting and we 

divide Norway into two. That way we can easily cover all fifteen regions in five days. It’s like a circus 

traveling around for a few days and we go and visit all the fifteen. And quite often we both meet the 

contact persons and the MC member and other politicians from the regions. So we give them the 

state of play and we take their opinions into account for future considerations and so on and so 

forth. And the idea is to have, we do that every spring and every fall we have a meeting were we 

gather all the fifteen contact points, contact persons in one room together with us. And we basically 

provide the office and maybe some structure, but then idea is for the contact persons to meet and 

talk and come up with ideas and how they can come up with suggestions for improvements and so 

on and so forth.  

So that’s more informal. 

Yes, that is more on a sort of administrative level. It’s only the contact persons and they are always 

part of the administrations. They are not politicians or members of anything. But it is part running a 

smooth dialog with our owners, so to speak.  

But then when it come to generating projects, and I should also mention that on the steering 

committees we also have representatives from the local level. We have the city of Malmo for 

example, they are on the steering committee for Oresund. We have the city of Copenhagen. We have 

municipal associations being members of the steering committees. And then when it comes to the 

project generations. In some regions we have a strong relationship both to municipal associations, 

they do a lot of events, they invite us to these events. We can co arrange meetings to reach the 

target groups, to reach potential beneficiaries. And some regions of course we have better 

relationship with the municipalities than in others. And I mean, all in all we have 280 municipalities. 

And we have quite a large geographical area. Landmass wise, our area is bigger than the former 

republic of Czechoslovakia. Your Dutch, you know, the Benelux countries, all of them would not fit in 

the third part of Sweden even, so. You guys are small and have lots of people. We are pretty big but 

not so many people. So that’s a challenge. We try to be active on LinkedIn. We try to be active on the 

webpage. We have just doubled up our communication department going from one to two people, in 
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order to be able to better reach our target groups. We’re going to start a system now where the staff 

at the JS would be in charge in with the relationship with one particular region. We call them regional 

ambassadors. So we have Danish speakers being regional ambassadors to the four Danish regions. 

We have Swedish speakers being for the Swedish regions and because of the Norway situation we 

don’t have any ambassadors for the Norwegian regions right now until we know for sure that they 

are coming back in the program with some funding. It’s no point meeting Norwegian actors and 

telling them to apply for funding if we don’t know if there is any funding.  

That sound logical.  

Now I think we can move to the next topic. 

We’ll move to the European level. How does your relationship with the European level look like?  

Well I think it depends on how you define the European level. I mean we have both the commission 

and DG region. We have a contact person in there. We have a very good relationship with them. We 

are part of, depending on how you define it, but we are also pretty active in interact. Which is like 

the support organization for the interreg programs. Both on the European level, but also to some 

extent in the North East and the North West in European Level. So we are kind of in between the 

North East and North West. And I think in a way even though we are quite to the east. I mean if you 

draw a line from the east part of Skane straight to Europe you will end up probably east of Vienna, 

with is kind of east in Europe, almost. But at the same time we have more similarities between 

countries like western Germany, the Netherlands, United Kingdom. So we are kind of in between. 

There are some differences between our, how should I say, political and bureaucratic structure than 

some former European countries. So we haven’t really decided which sub group we belong to. We 

are, so far tagging along a little bit of both, depending on topics. And we participate in all sort of 

annual and other larger events organized by interact or the commission. We have been to Malta not 

too long ago, a couple of times in different set ups. Because Malta is having the presidency right now. 

But on a daily basis, I would say, are with the regions and the national agencies. The commission is 

more like a sounding board sometimes. Of course they come to all the monitoring committee 

meetings. And sometimes we do things with them, we answer all their questionnaires. We do the 

regular reporting, which is sometimes quite resource consuming. But in general we have a very good 

contact person and our relationship is good. I deal with her frequently but not on a weakly basis. But 

some of my colleagues of the Managing Authority in periods, especially when it comes to reporting 

some of these larger annual reports for example, they have a closer contact dealing with the 

reporting. As you probably know by now, sometimes you need an interpreter to understand what the 

commission once, even if it is written in the language you speak. Things tend to get complicated 

when they reach the European level. Not language wise, but intention wise. It’s not always crystal 

clear what they are asking and there is always pretty large room for interpretation. So we participate 

in different national networks with different interreg programs in Sweden and different interreg 

programs in Denmark. And it is quite interesting to see that almost all the time there is a new 

directive from the commission or DG region about something related to interreg. We interpretate in 

many, many different ways, because that is always the possibility. 

So you use the space the commission gives you? 

No we try to understand what they want and then answer we think they want. But sometimes it’s 

hard to understand what they want. So we try to ask them: ‘what do you mean by this? What do you 

mean by that? What do you want?’. I think in general there might sometimes be a, how should I say, 

a sickness in public administrations these days were everybody think they are the only person they 

asking for reports from an organizations. They think: ‘It’s not too bad, we are asking them maybe 
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twice a year and some extra.’ But when you add it up to the commission level, interact, Swedish 

level, Danish level, the government agency we belong to on the Swedish side. You just put different 

layers on top of each other and there is never a streamlining or coordination. There are times during 

the year we are spending more time looking in the mirror than actually going forward. 

Do you think that there should be more coordination between those levels? 

I think they all should understand that they are not the only sheriff, that there are five different 

sheriffs wanting to know more or less the same things. Sometimes they should try to use each other 

information in a better way. Instead of coming always to us and ask for new and more and different. 

Our policy is very much to protect the projects from these. Because they are not here to answer 

questions from well-meaning outsiders. They are here to run a project. But sometimes they have to 

think about that themselves in relationship to us. One good example is, because we belong to the 

Swedish agency of regional growth, we are both part of their and we are not part of their system. So 

sometimes we get asked from some people at the agency: ‘can you provide this information’. Like all 

the regional programs in Sweden we are doing. Oké, and then two days later we get another 

questionnaire from the ones organizing the interreg program: ‘can you answer these questions, 

because we are sending them to the interreg programs’. And then we basically get more or less the 

same questions, with more or less the same deadline, with his little twist. And they don’t have 

coordinate it. So I think all well-meaning institutions wanting information should take a step a back 

and think: ‘are we asking the right questions? Can we coordinate better with others? And are we 

really going to use this for anything?’ We are presently in a situation where we might do some 

reorganization at my agency, my Swedish agency. And one of the reasons is that they say that they 

think we should our knowledge more. And I’m like: ‘well, we can send you reports, but you’ll always 

exclude it. What more do you want?’. So we write a lot of reports and no one is really reading it. 

Which is kind of frustrating.  

I understand. You were already talking about the information. How do you inform the European 

Commission about your organization? 

We have the general reports that they ask for, which some are annual, some are every six months. 

We have those things. And they are part of the MC, so they get the status reports, they participate at 

the meetings. And them sometimes they have consultants doing studies and stuff. So I think they.. 

We don’t take our own initiatives, because the burden is big as it is. And they get quite a lot of 

information through the regular channels. But if there are questions, topics coming up, we just send 

them an email and make them a call and we talk to them.  

Do you also debate with them on a one on one basis? 

Sometimes we do. Not so much face to face, but on the phone or email.  

And what’s that about? 

Can be the Norwegian situation when that came up. If we can sence that there is some MC members 

who wants to move one thematic objective to another. We talk to the commission and we ask them: 

‘what do you think about this? Maybe we should wait. How long would it take? What is needed?’. So 

we try to have those kind of dialogs when necessary. And of course, I mean, we are at there disposal. 

It’s not that often that I find it necessary to contact them. If they have questions, they can come to 

us.  

Do they contact with questions? 
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Sometimes they do, yes. Can be big and small. Of course the people working at the commission, they 

don’t have just one program each. They have more programs. I hope that they get what they need 

and we are always willing to provide them for what they are asking for. And when we have 

questions, we don’t hesitate to contact them. And I would say we get quick response. We try to have 

a fast flow of information, with them as with everybody else. We consider ourselves being owned by 

three level of government. The commission, they are sort of our owners in a way. They are our bank, 

who provides the funding. So they have a huge stake in what we are doing. The three national 

governments, of course, they are very important to us. And the fifteen regions. So the ownership 

structure is quite complicated, complex. But I think at the same time that we have a responsibility 

towards our owners to be service minded towards them. They should always feel that the door is 

open. We should never take long answering the questions. We try to keep our deadlines. We would 

try informal but correct relationship with all our different owners.  

What would happen if the European Commission wants something and you somehow wouldn’t 

execute it? 

Well, I don’t think we would on our own decide to ignore what they want. If there is a strong 

directive. But we would have a dialog with the regions: ‘Is this doable? Is this feasible? Can we do it?’ 

I wasn’t involved when the program was written and I understand that there were some confusion 

between what the Commission wanted, which of course changed over time. They were also sort of 

building the road as they went along. But sometimes the commission wanted one thing and the 

national governments wanted something else and the regions wanted something else. So the 

program manual or the operative program sometime is a compromise between them. You can also 

sense, when you compare to other interreg programs, that some of them were able to get a larger 

degree of freedom in different aspects than we were. Because we were also very strictly instructed 

by our government to do so, do things in a certain way. So I would say that both the operative 

program and our work is kind of.. It always depends the kind of the interplay between the three 

levels of our ownership. When you look at the organizational structure it is pretty multi-level 

governance. You can see the commission and the EU at the top and then the nation and then the 

region and the municipality. But it’s never that straightforward. I mean, that’s the way it was in 

Europe in the twelfth century, when we had the king and you had the duke and then you had the 

knight and then you had the peasants. That was top down. Now it’s more fluid. So it’s a complicated 

structure, but I think it works well and I hope that our shareholders, if I may call them that, are 

pleased with our work. It seems that way. And that’s all we can do. We can try to please them and 

we can try to be service minded towards the projects.  

Let me ask you just a fictional question: Does the European union have any sanction possibilities? If 

they would not be happy the way you function. 

I don’t if they are not happy with the way we function, but they do have sanction possibilities if we 

are not spending and paying the money we are supposed to pay. We have this N+3. The programs 

need to run in a proper pace. And if we don’t fulfil the pace, there could be repercussions. So they 

have means to withdraw funding from the program.  

That’s their main possibility? Or are there any other possibilities? 

There might be other possibilities, but I’m not aware of them. But I think that that is the major… I 

mean, if they want to get rid of me, I think they probably won’t talk to me. They probably talk to 

other people first and then I will hear it. I’m probably the last person to hear it. But I don’t see.. I 

mean in a system like this, when there is not really always top down. I think the more reasoned and 
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consensus build way to steer is probably more successful, to have a combination of sticks and 

carrots. And only sticks.  

Are there any carrots then? 

Not on the personal level or from that side. But I think we all, working for a program like this, can feel 

a satisfaction when the program is tagging along and we are making decisions about project. We can 

see that the projects are advancing. We can see that they are starting to make differences in the 

program area. I think one thing that is very much explicit now than it has been in the past is the 

strong focus on results. Which I think is very, very good. I think it’s very important to have a result 

orientation in everything we do. The problem might be that sometimes we are looking at the result 

that are easy to measure and not at the results that are important and are making a difference. So 

that is one of the most important things we do right now is how to take data out from the projects 

and accumulate them and present them that are appealing to the public. That is appealing to the 

media. That is appealing to politicians. And that is not always awarded according to the Commission 

for example. An activity indicator. We have a few common indicators from the Commission. And they 

are, to be frank, they are pretty crappy. Some of them can’t be used. It’s about the number of 

cooperation’s. It’s about the number of agreements. And you can’t go to the public and say: ‘we have 

spent 20 million euro’s, now we have 35 agreements to cooperate’.  You can come and say: ‘we have 

spent 40 million euro’s and now there are 500 new jobs and we have provided companies with 

opportunities to increase their market share or take out new products. So we need to find those 

things that are concrete, that you can have a story around, storytelling. We have contributed 

funding, which has decrease CO2 emissions with x percent or x millions of tons carbon equivalents or 

whatsoever. We need to be appealing. We can’t always use the bureaucratic lingo. We need to use 

lingo that the public will understand. Like I said, at the MC meeting just a few days ago, one reason 

we are doing this is, I mean, if we can find things that are appealing to the public. The public, they 

consist of humans. Politicians are humans, media are humans, bureaucrats are humans. So if we can 

find things that are appealing. We have a project, for example, for treating infertility. So if we can 

show a baby, saying; ‘this is Sully. She came into being thanks to this program. And we have 700 

Sully’s and 200 Thomas. That’s a concrete thing that we have contributed to. And the participating 

hospitals, they have built up research centres on fertility treatment that is well known and well 

respected in Europe and the rest of the world. That is a concrete thing.  

Do you have anything to add about the European level? 

No. I think… Well you know as well as I do that Europe has been in better shape in the past than it is 

right know. We have had our fair share of crises over the last five, six, seven years. Financial crisis, 

migration crisis. We have the Brits. I mean, even you guys are becoming reluctant Europeans. I mean 

that was unheard of when I lived there. I mean, you guys were always sort of the most positive 

towards Europe. I mean, I was there around Maastricht and a few years after that. Even you are 

being sceptical. You are becoming us. So I mean, Europe is not in a good shape. But one thing that I 

find sometimes we are missing, because we are focused on money here and projects there and 

running a program. I mean, to me, I have always been a history buff and to me the European Union is 

about providing peace in Europe. And I’m also MC member of south Baltic interreg program. So I 

participate at their MC meetings. And the last meeting we had was in former eastern Germany. We 

have Polish, we have Lithuanians, we have Germans, Danes, Swedes in the program. At particular 

meeting, some of us were frustrated with one of the other delegates. He didn’t act the way he 

should have acted. He was using different kind of ways and try to diminish other contributors and he 

was quite stubborn and so on and so forth. So we were frustrated and we were venting and oh: ‘he’s 

a pain in the ass’ and so on and so forth. But then when we sad back in the train to Berlin to the 
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Airport, we were like: ‘ well, at the same time, I mean, 70 years ago we were shooting at each other 

and throwing hand grenades  and bombing. And now we are sitting frustrated at a conference table. I 

mean, that is Europa. This is what the European Union is about. Try to solve frustrations and conflicts 

sitting at the table and being civilised. And then afterwards go out and eat a banana and drink some 

water and laugh. Sometimes we forget about that. We forget that Europe is about peace. It’s not 

about who is getting funding for what.  

And do you also see that in your program? 

Well, we haven’t really been in war with our neighbours for a long time. So, for us, that is not.. I 

mean, Sweden and Denmark, we were basically fighting wars consciously for 300 years, but for the 

last 200 years, we have been in peace. We also have the Nordic cooperation for 60 years now. So we 

are starting on a slightly different level, being more, how should I say. We were quite integrated 

before two of us jointed the EU. Denmark in 1973 and us in 1995 and Norway is still outside. So our 

relationship is not only based on the EU cooperation. It is based on other foundations. But at the 

same time, I mean, two of us are members of NATO and one of us is not. I don’t see that being an 

issue to the same extent as, of course, the relationship between Poland and Germany. Which is still 

depending in the government in the countries. U can still hear echoes of the past in that relationship 

in another extent that you will ever hear here. The Danes will never come to us and seriously 

complain about when we invaded them or they invaded us or we took parts of their country and they 

took back parts of our country. That is to ancient for us. We can joke about it and we always joke 

about success in soccer and those kind of things and hockey and sports. But I think on the European 

continent, I think that the peace aspect is more important in a way than it is in the Nordic context. 

I think we can slowly go to an ending. Could you tell me the difference between those 

national/regional/local actors and the more European level? How do you see that?  

What do you mean by… 

Well, what’s the difference in the role for the interreg program? Do you understand the question? 

Not really, I don’t think so. 

I think you already told me that the national/regional/local level have role to play in the program. 

And also the European Commission has a role to play. How do those relate to each other? 

I think if you look at the four levels. The level that is the least involved in the running of the program, 

but potentially most involved as a beneficiary is the local level. They are not so much involved in the 

running of the program, but they are, and we hope them to be even more so, involved as potential 

beneficiaries and running projects and stuff. Because, like you know, all business is local, at least in 

Sweden and our counties. The local level have a wide range of areas of responsibilities and they also 

have the mandate to get income tax, which they don’t have in all countries. They are a very 

important level when it comes to peoples real lives. And then you can basically say that, the further 

up in the levels you go, the possibility to be involved as a beneficiary decreases. I mean, I can’t see 

the commission come to us and apply for funding. That won’t happen. I can hardly see the 

government come to us and apply for funding. I can see some government agencies come to us to 

apply for funding, of course. And at least in Sweden and Denmark, the universities are often state 

financed. So they are the national level, but they are not part of the running of the program. 

Sometimes they part of our steering committees. But they are not part of the daily running of the 

program. So I would say that, when it comes to the running of the program, the three governments 

and the fifteen regions are the ones closed related to that. And the Commission is very involved in 
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the running of the program, but more on overall level. They are the bank, setting the context. They 

are setting out the rules. So they are providing a framework for the program. The national 

governments are providing a structure for the program and they are very instrumental in the setting 

up of the program. But when it comes to the daily running of the program, it is the Managing 

Authority and the Joint Secretariat and quite often in dialog with the regions. And that is what I have 

been trying to convey to you: the importance that, to involve the regions basically everything we do. 

And to have an open relationship with them. And to make them feel they have an influence and that 

they are also, not only have an influence on us, but that they also take the responsibilities in helping 

us. We need them. We can’t organize events in the region if we don’t have the region with us. We 

need them to provide logistical support, networking, they need to lobby for us, they need to tell their 

contacts that we are coming. So when it comes to the running of the program, I would say that the 

regions are very critical. And that’s reason why I made that commend in your questionnaire that I felt 

that you missed the regional level. And to me, having them as one of the key shareholders, to me, 

that was a deficiency. I couldn’t provide you with the correct picture when they were not involved in 

the questionnaire. 

Well I hope you could today. Do you have anything to add for me? 

No, it would be nice to take part of your study and report when it is finished. But apart from that I 

wish you the best of luck. 

Thank you very much. 

Het interview wordt afgerond 

 

 

 

 

 

 

 


