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I 

 

VOORWOORD  

 

 

Het doet mij bijzonder veel genoegen dat ik u de studie over de Europese groepering voor 
territoriale samenwerking (EGTS) mag voorstellen. Deze studie vormt een nieuwe bijdrage van het 
Comité van de Regio's aan de voortdurende analytische reflectie en het politieke debat dat op diverse 
niveaus wordt gevoerd rond het cohesiebeleid en de Europese governance. 

In ons uitgebreide Europa en voorbij de grenzen daarvan is een groeiend aantal regionale en lokale 
overheden en sociaaleconomische partners betrokken bij de territoriale samenwerking, ondersteund 
door het Europees cohesiebeleid. Het is ook dankzij zeer concrete verwezenlijkingen ter plaatse dat 
Europa hoop kan koesteren en zijn doelstellingen van cohesie, concurrentievermogen en solidariteit 
kan behalen. 

De versterking en integratie van ons grondgebied vergen in elk geval een streven naar innovatie in 
de manier waarop wij op Europees niveau samenwerken. We zijn genoodzaakt om op een meer 
structurele manier met elkaar samen te werken, ook op juridisch vlak, door de klemtoon te leggen op 
participatie die openstaat voor verschillende regeringsniveaus en een veelheid aan actoren in de 
plaatselijke ontwikkeling. 

In die zin sluit de EGTS, als nieuw rechtsinstrument dat met Verordening 1082 van 5 juli 2006 in 
het leven is geroepen, aan op de evolutie van oplossingen inzake governance en de organisatie van 
Europese territoriale samenwerking. Dit instrument draagt alle mogelijkheden in zich om ons de 
komende jaren aanzienlijke vooruitgang te laten boeken. 

De EGTS-Verordening biedt duidelijk een meerwaarde doordat zij een communautair wettelijk 
kader schept voor alle betrokken actoren. Zoals het geval is met alle wetgeving van communautaire 
oorsprong, dienen wij nu een gezamenlijke inspanning te leveren om haar in alle lidstaten ten uitvoer 
te leggen. De coherente toepassing van de EGTS-Verordening in de verschillende lidstaten zal de 
hoeksteen vormen van deze regeling. We moeten er samen voor zorgen dat de diversiteit van onze 
juridische culturen er ons niet van weerhoudt om woorden om te zetten in daden. 

Het Comité van de Regio's publiceert vandaag de studie over de EGTS in een open en 
opbouwende geest. In diezelfde geest zouden wij willen samenwerken met alle lagere overheden, 
nationale overheden en Europese instellingen om de praktische toepassing van de EGTS te volgen en 
ervoor te zorgen dat de lessen uit de samenwerkingsinitiatieven geïnspireerd door de nieuwe Europese 
Verordening op Europees niveau worden getrokken. 

 

 

Michel Delebarre 
Voorzitter van het Comité van de Regio's 
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1 

 

SAMENVATTING VAN DE STUDIE 

 

 

De aanneming in juli 2006 van de Verordening betreffende een Europese groepering voor 
territoriale samenwerking betekende tegelijkertijd een ingrijpende verandering in het wettelijke kader 
voor territoriale samenwerking en een verklaarbare evolutie daarvan. Het was een ingrijpende 
verandering omdat dit het eerste communautaire instrument met regelgevende strekking op dit gebied 
was. Het was ook een ingrijpende verandering omdat de samenwerking tussen overheden in 
verschillende Europese lidstaten, die tot dan toe omwille van haar aard een randverschijnsel was 
geweest, nu tot de kern van het integratieproces ging behoren.  

Een andere reden waarom dit een ingrijpende wijziging was, is dat deze Verordening de 
betrokkenheid van de lidstaten mogelijk maakt, naast die van de lagere overheden en van territoriale 
samenwerkingsverbanden met een eigen rechtspersoonlijkheid. Ten opzichte van de wet op de 
grensoverschrijdende samenwerking, de voorloper van de territoriale samenwerking, is dit een 
volslagen nieuwe insteek. Deze mogelijkheid moet het, zolang zij wordt aangewend, mogelijk maken 
om een dosis multi-level governance te injecteren in het beheer van gebieden in de buurt van de 
interne grenzen, wat een broodnodige consolidatie vormt van de territoriale dimensie van het 
integratieproces.  

Deze wijzigingen vloeiden voort uit de opportuniteit die werd geboden door de noodzakelijke 
hervorming van de structuurfondsen na de uitbreiding van 2004, de noodzaak om de uitgaven te 
bundelen en een nieuwe richting te geven aan de geldstromen van het cohesiebeleid, wat ertoe geleid 
heeft dat de projecten van gemeenschappelijk belang werden prijsgegeven en dat voorrang werd 
gegeven aan de samenwerking tussen lokale en regionale overheden, die als drijfveer van de 
territoriale samenhang werd beschouwd. Dat is een ingrijpende verandering in de communautaire 
aanpak van deze vorm van samenwerking. 

Ondanks de verworvenheden van Interreg stuit de financiering van grensoverschrijdende projecten 
op praktische en juridische belemmeringen die de ontwikkeling van een nieuw en afzonderlijk 
wettelijk kader rechtvaardigen. Dit betekent echter niet dat de verworvenheden van eerdere 
werkwijzen niet werden gehandhaafd. Zo werd het onderscheid tussen de drie samenwerkingsdelen 
van het Interreg III-programma behouden. De prioriteiten voor elk daarvan lijken sterk op de vorige, 
wat continuïteit schept in de reeds ondernomen samenwerkingsactiviteiten. Daarnaast worden de 
verworvenheden op het gebied van de communautaire financiering van grensoverschrijdende 
programma's behouden (één enkel OP zonder nationale opsplitsing, leidersprincipe, enz.). 

Vanuit het oogpunt van juridische mechanismen wordt de verwijzing naar de nationale wetgeving 
grotendeels behouden, ook al zijn de bepalingen en voorwaarden van die verwijzing in strikt juridische 
zin verschillend.  
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1 .  O n t s t a a n  v a n  d e  E G T S  

De aanneming van een Verordening die voorziet in een wettelijk kader voor territoriale 
samenwerking was geenszins vanzelfsprekend, deels omdat het EG-Verdrag niet voorziet in een 
expliciete basis voor de aanneming daarvan. Uiteindelijk werd daartoe echter artikel 159 van het VEG 
aangewend. 

De EGTS-Verordening haalt ook inspiratie uit elementen die werden ontwikkeld in eerdere 
wettelijke kaders; zo kunnen we vier afzonderlijke bronnen voor een Europese wetgeving inzake 
territoriale samenwerking identificeren. 

1) Ten eerste de overeenkomsten tussen landen die streven naar een oplossing van specifieke 
nabuurschapsproblemen. 

2) Ten tweede de wetgeving van de Raad van Europa, gebaseerd op een kaderovereenkomst van 
1980, waaraan in 1995 en vervolgens in 1998 aanvullende protocollen werden toegevoegd.  

3) Evenzo bilaterale kaderovereenkomsten die een aantal nuttige vorderingen op wetgevend vlak 
mogelijk hebben gemaakt. 

4) Ten slotte heeft het Gemeenschapsrecht stimuleringsmechanismen en financiële steun 
ontwikkeld voor de grensoverschrijdende samenwerking (Interreg). 
 

In dit kader werden er tal van werkwijzen en regels ontwikkeld in verband met de financiering van 
grensoverschrijdende activiteiten die eveneens zijn opgenomen in de EGTS-Verordening. 

 

2 .  D e  k e n m e r k e n  v a n  e e n  E G T S  

De bijzondere kenmerken die deze Verordening aan de EGTS toekent, betekenen dat dit een 
instrument is dat geschikt zal zijn voor bepaalde samenwerkingsdoelstellingen, en minder – of zelfs 
helemaal niet – voor andere. Bovendien zou de mogelijkheid die de leden wordt geboden om de 
voorwaarden voor hun samenwerking gedeeltelijk te bepalen via een overeenkomst en statuten tot een 
hele waaier van samenwerkingsformules moeten leiden die de diversiteit van de betrokken actoren en 
hun verwachtingen weerspiegelen. 

Deze Verordening streeft dus niet naar een standaardisering van de manier waarop de territoriale 
samenwerking gebeurt; zij moet het daarentegen mogelijk maken om de diversiteit van situaties en 
verworvenheden te behouden die zijn voortgevloeid uit ervaringen in het verleden, onder andere op 
het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Bijgevolg zullen de overheidsinstanties in landen 
met een liberale aanpak meer mogelijkheden tot actie hebben, terwijl die in landen met een restrictieve 
benadering op dit gebied weinig of geen bijkomende rechten zullen verwerven uit deze Verordening.  

 

De EGTS worden gekenmerkt door hun leden (b), hun functies (c) en de wet die erop van 
toepassing is (d). Aan de andere kant hebben ze allemaal zeven bepalende kenmerken (a) gemeen. 
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A) BEPALENDE KENMERKEN 
1. Ten eerste vereist het grensoverschrijdende karakter van de organisatie dat zij samengesteld 

moet zijn uit leden "die gevestigd zijn op het grondgebied van ten minste twee lidstaten". 

2. Ten tweede bezit de EGTS rechtspersoonlijkheid volgens het Gemeenschapsrecht en kan zij 
naargelang het geval een rechtspersoonlijkheid krijgen volgens de publiek- of 
privaatrechtelijke nationale wetgeving. 

3. Ten derde geniet een EGTS "de ruimste handelingsbekwaamheid die in de nationale 
wetgeving van die lidstaat aan rechtspersonen wordt toegekend". Deze formulering moet 
echter worden gerelativeerd, want de handelingsbekwaamheid van een EGTS is beperkt tot de 
uitvoering van taken die haar door haar statuten zijn opgedragen. Dit specialisatieprincipe, dat 
alle samenwerkingsverbanden gemeen hebben (d.w.z. de organisatie geniet geen volledige 
bevoegdheid, maar kan uitsluitend optreden binnen de bevoegdheden die haar zijn toegekend), 
is van toepassing op de EGTS. Deze studie beklemtoont echter het feit dat het cumulatieve 
effect van de bepalingen van de EGTS-Verordening die de handelingsbekwaamheid van een 
EGTS beperken, leidt tot een te restrictieve oplossing. Een EGTS zal een zeer beperkte 
handelingsbekwaamheid hebben tenzij deze bepalingen zeer soepel worden geïnterpreteerd. 

4. Ten vierde moet een EGTS berusten op haar eigen overeenkomst en statuten. 

5. Ten vijfde heeft een EGTS één enkele statutaire zetel en kan de plaats van vestiging 
belangrijke juridische gevolgen hebben omdat deze onder andere bepaalt welke secundaire 
wetgeving van toepassing is op de EGTS en welke organen met het toezicht op de EGTS 
belast zullen zijn. Overigens blijken deze relaties met de nationale wetgeving complex te zijn, 
omdat de bepalingen van de Verordening vaak verwijzen naar de nationale rechtsregels, wat 
aanleiding geeft tot enige rechtsonzekerheid. 

6. Ten zesde moet de EGTS, om naar behoren uitdrukking te kunnen geven aan haar wensen als 
rechtspersoon, beschikken over verschillende organen. De Verordening bepaalt dat er een 
vergadering moet zijn bestaande uit vertegenwoordigers van haar leden en een directeur. De 
EGTS mag echter door de leden laten bepalen of er andere organen moeten worden opgericht. 

7. Ten zevende beschikt een EGTS over een jaarlijkse begroting. 

 

B) LEDEN 
Er zijn drie categorieën mogelijke leden: 

1) De lidstaten van de EU. 

2) Lokale en regionale overheden van de lidstaten van de EU. Hun capaciteit tot deelname zal 
echter afhangen van de reikwijdte van hun bevoegdheden volgens de nationale wetgeving. 

3) Andere actoren, onder andere de entiteiten die geacht worden voornamelijk over publieke 
middelen te beschikken, en verenigingen van actoren die behoren tot de vorige categorieën. 
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C) TAKEN 
Een EGTS wordt voornamelijk opgericht om de volgende drie taken uit te voeren: 

1) beheer van de structuurfondsen; 

2) uitvoering van strategische samenwerking; 

3) in voorkomend geval, optreden als instrument voor de operationele tenuitvoerlegging van een 
samenwerkingsproject. 

Een EGTS is vooral bedoeld voor het behalen van de doelstelling van Europese territoriale 
samenwerking, d.i. prioritaire doelstelling nr. 3 van het structureel beleid voor de jaren 2007-2013. 
Maar een EGTS kan ook dienen voor acties die behoren tot andere communautaire beleidsvormen dan 
het structureel beleid, of voor de uitvoering van een grensoverschrijdende, transnationale of 
interregionale samenwerking, zonder Gemeenschapsfinanciering. 

Bovendien en omwille van haar mogelijk heterogene samenstelling kan een EGTS een nuttig 
instrument blijken voor de ontwikkeling van Europese governance in het verlengde van het witboek 
dat de Europese Commissie daarover in 2001 heeft goedgekeurd. 

 

D) OP EGTS EN HUN HANDELINGEN TOEPASSELIJK RECHT 
De nationale wetgeving, die uiteraard verschilt van land tot land, speelt een belangrijke rol in de 

oprichting en werking van een EGTS. Zo blijkt artikel 2 van de Verordening, met als titel 
"Toepasselijk recht", regels te bevatten die wel duidelijk lijken, terwijl de juridische werkelijkheid 
toch veel complexer is: enerzijds omdat de regels van de Verordening herhaaldelijk verwijzen naar de 
nationale wetgeving, wat de hele situatie allesbehalve duidelijk maakt, anderzijds omdat verschillende 
fasen en verschillende handelingen van een EGTS onderworpen zijn aan uiteenlopende regels.  

Zo hangen de regels die van toepassing zijn op de oprichting van een EGTS, volgens artikel 4 van 
de Verordening, af van elke nationale wetgeving.  

De regels die van toepassing zijn op de interpretatie van de overeenkomst en de statuten zijn de 
regels die bepaald worden door de wetgeving van de plaats waar de EGTS haar statutaire zetel heeft.  

De handelingen van de EGTS zijn dan weer onderworpen aan uiteenlopende controles, volgens 
hun aard; zo verschillen de regels voor financiële controle op grond van het feit of de controle al dan 
niet betrekking heeft op activiteiten die gefinancierd worden door Gemeenschapsgelden.  

 

Gezien de evoluerende en complexe aard van deze verschillende wettelijke kaders zou het handig 
zijn om een register aan te leggen en bij te houden van de verschillende nationale wetgevingen die op 
dit gebied van toepassing zijn.   

Deze Verordening zal immers tekortschieten in het tot-stand-brengen van een eenvormig effect in 
het hele grondgebied van de Unie. Bovendien betekent de variatie in alle factoren betreffende de 
leden, de aan de EGTS toegewezen taken en de verschillende wetten die van toepassing zijn op de 
verschillende door een EGTS uitgevoerde handelingen, dat een EGTS geen uniek structuurtype is. 
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Daarom zouden er dus verschillende EGTS-typen moeten worden geïdentificeerd, die dan elk 
onderworpen worden aan verschillende wettelijke beperkingen.  

Tegelijkertijd zouden de complexe relaties tussen de bepalingen van deze Verordening van de 
Gemeenschap en die van de nationale wetgevingen tot gevolg moeten hebben dat de nationale 
wetgevingen evolueren in de richting van een aanpassing van hun nationaal recht aan de ontwikkeling 
van deze vorm van samenwerking. Deze dynamiek zou op relatief lange termijn een eenheid 
scheppend effect opleveren, vooral omdat artikel 16 van de EGTS-Verordening aan de lidstaten oplegt 
dat zij de nodige maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat de Verordening daadwerkelijk 
wordt toegepast. Deze vereiste zal in de lidstaten een wetgevende of regelgevende dynamiek doen 
ontstaan die de ontwikkeling van territoriale samenwerking zou moeten bevorderen en de 
rechtszekerheid van het kader van deze samenwerking zou moeten doen toenemen. 

 

3 .  D e  a c t o r e n  d i e n e n  d u i d e l i j k e  s t r a t e g i e ë n  t e  v o l g e n  

Deze situatie vergt strategieën. Eerst en vooral voor de lidstaten waarvan de situatie ten opzichte 
van de ontwikkeling van een EGTS bijzonder complex lijkt aangezien ze verschillende rollen 
tegelijkertijd dienen te spelen. Zo zijn ze de onderhandelaars van de EGTS-Verordening (die vanaf 
2011 op voorstel van de Commissie kan worden herzien), kunnen ze een mogelijk lid zijn (artikel 2 
van Verordening (EG) nr. 1082/2006), hebben ze verplichtingen als wetgever om de bepalingen goed 
te keuren waarmee deze Verordening daadwerkelijk wordt toegepast (artikel 16) en zijn hun 
controlefuncties toegewezen. Elke lidstaat zou een duidelijke visie moeten hebben op de rol die hij in 
het kader van deze territoriale samenwerking wil spelen en ervoor moeten zorgen dat zijn handelingen 
in de verschillende domeinen die hem door de Verordening worden toegewezen samenhangend zijn. 
Als dit niet gebeurt, zouden er ernstige moeilijkheden kunnen ontstaan bij de tenuitvoerlegging van 
deze Verordening. De aanneming van een nationale strategie voor territoriale samenwerking zou 
wenselijk zijn. 

De Commissie heeft er belang bij dat de tenuitvoerlegging van een EGTS aan positieve dynamiek 
wint. Toch zou het, vooral omwille van de talrijke juridische problemen waar deze studie de aandacht 
op vestigt, aangewezen zijn dat de Commissie een soepele aanpak hanteert in de tenuitvoerlegging van 
deze Verordening. 

In het kader van de tenuitvoerlegging van deze Verordening heeft het Comité van de Regio's – dat 
de leden conform artikel 5 in kennis moet stellen van de oprichting van een EGTS – een groot belang 
bij de bevestiging van zijn belangrijke rol op dit gebied. Bijgevolg stelt deze studie voor dat het een 
actiestrategie dient te ontwikkelen dat er als volgt kan uitzien:  

1. Ontwerp door het Comité van de Regio's van een specifiek instrument voor toezicht op de 
territoriale samenwerking, door het opzetten van een operationele en openbare databank over 
de EGTS'en in Europa. 

2. Jaarlijkse benoeming van een rapporteur die het Comité een voortgangsrapport over de 
territoriale samenwerking overlegt dat de aandacht vestigt op de vooruitgang en de problemen 
en voorstellen doet met de bedoeling om te komen tot een advies dat door de Commissie 
wordt goedgekeurd; op dezelfde wijze dient de Commissie verslag uit te brengen op basis van 
deze Verordening en dient zij eventuele wijzigingen voor te stellen. Het Comité van de 
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Regio's zou zich positioneren als een instelling die in deze materie gespecialiseerd is, wat 
overigens wordt bepaald door artikel 265 van het EG-Verdrag. 

3. Oprichting van een waarnemingspost voor territoriale samenwerking, ofwel onder 
verantwoordelijkheid van het Comité, ofwel in partnerschap met andere instellingen. 
Misschien kan zelfs worden overwogen om een communautair agentschap op te richten 
waarop het Comité van de Regio's samen met de lidstaten toezicht uitoefent. 

4. De oprichting van een netwerk van bestaande EGTS aanmoedigen en ondersteunen. 

5. Zo nodig voorstellen dat er een Contactcomité wordt opgericht dat de betrokken 
communautaire instellingen en lidstaten overkoepelt, op basis van het mechanisme dat werd 
ingesteld door artikel 42 van de Verordening tot instelling van Europese economische 
samenwerkingsverbanden. 
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INLEIDING 

 

Op 5 juli 2006 keurden het Europees Parlement en de Raad, volgens de medebeslissingsprocedure, 
een nieuwe Europese Verordening goed in verband met de Europese groepering voor territoriale 
samenwerking (EGTS)1. Ook al werd deze Verordening aangenomen in het duidelijk afgebakende 
kader van het economische en sociale cohesiebeleid, toch vormt zij een opmerkelijke primeur. 
Afgezien van de tenuitvoerlegging van een beleid dat de structuur- en cohesiefondsen coördineert, 
biedt deze Verordening namelijk voor de eerste keer een wetgevend communautair kader voor 
grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking, d.w.z. territoriale 
samenwerking2. Als een verlenging van en op basis van de verworvenheden van het project met 
gemeenschappelijk belang Interreg, biedt deze Verordening de mogelijkheid om belangrijke 
veranderingen aan te brengen in de samenwerking tussen subnationale overheden binnen de Europese 
Unie en, in mindere mate, aan haar buitengrenzen.  

Verandering enerzijds omdat het bestaan van een communautair wettelijk kader voor de eerste 
keer mogelijk maakt dat er een gemeenschappelijke wettelijke basis wordt toegepast op de externe 
activiteiten van de lokale en regionale overheden in de hele Europese Unie. Dit zou zowel moeten 
leiden tot de ontwikkeling van nationale wettelijke kaders voor deze samenwerking (de bepalingen 
van de Verordening verwijzen vaak naar de nationale wetgeving en vereisen de aanpassing van die 
wettelijke kaders aan de mogelijkheden die door de bepalingen in de Verordening worden geschapen) 
als tot werkwijzen die vaster in de wetgeving geworteld zijn. De mechanismen die ervoor zorgen dat 
het Gemeenschapsrecht correct wordt toegepast, worden aangewend voor de uitvoering van deze 
Verordening, en de verschillende en vaak weinig formele reeds bestaande samenwerkingswerkwijzen 
dienen aldus te worden omgezet in sterkere relaties die rechtszekerder en transparanter zijn. Dankzij 
deze Verordening dient de territoriale samenwerking te evolueren van een marginale, gespecialiseerde 
activiteit tot een activiteit in het hart van het Europese integratieproces.  

Een andere belangrijke verandering is dat, in tegenstelling tot de huidige werkwijze, de EGTS 
uitdrukkelijk voorziet in de deelname van de nationale overheden samen met de lagere overheden als 
actoren die met recht en reden deelhebben aan deze territoriale samenwerking. Deze mogelijkheid zal 
niet alleen een revolutie teweegbrengen in de werkwijzen die reeds tientallen jaren worden gehanteerd, 
maar zal het ook mogelijk maken om rekening te houden met de bijzondere situatie van kleine landen 
met gecentraliseerde territoriale structuren, die op die manier beter in staat kunnen zijn om op 
asymmetrische basis samen te werken met de grote regio's met uitgebreide bevoegdheden van 
bepaalde grote Europese lidstaten. De mogelijkheid om de lagere overheden en de nationale overheden 
samen te betrekken in dezelfde structuur van samenwerking biedt ook een enorm potentieel voor de 
ontwikkeling van governance op verschillende niveaus (multi-level governance). Deze nieuwe 
communautaire rechtspersoon, de EGTS, draagt dus de kiemen in zich van belangrijke 
ontwikkelingen, zowel voor de lagere overheden als voor de totstandkoming van territoriale 
samenhang – een begrip dat wordt voorgesteld en verdedigd door het Comité van de Regio's, 
voornamelijk in het kader van de voorbereiding van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet 
voor Europa3 – als voor het integratieproces in zijn geheel, vooral omdat het in staat zal zijn bepaalde 
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principes uit te voeren die werden voorgesteld door de Commissie in haar Witboek over Europese 
governance.4.  

Deze factoren vormen een volledige rechtvaardiging van het belang van het Comité van de Regio's 
bij de studie van deze Verordening en haar mogelijkheden. Bovendien is de inhoud van de 
Verordening in de definitieve versie schatplichtig aan de voorstellen die werden geformuleerd in het 
advies van het Comité van de Regio's5. Tenslotte is "grensoverschrijdende samenwerking" volgens de 
bepalingen van het Verdrag van Amsterdam, die één vorm van territoriale samenwerking is, het enige 
specifieke domein van bevoegdheid dat het EG-Verdrag uitdrukkelijk toewijst aan het Comité van de 
Regio's. Dit onderwerp omvat dus veel aspecten die het Comité bijzonder aangaan.  

 

1. De omstandigheden waaronder de studie werd uitgevoerd 

De opdracht voor deze studie werd aan de SEP gegeven door het Comité van de Regio's vóór de 
goedkeuring, op 5 juli 2006, van Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende een Europese 
groepering voor territoriale samenwerking. Bijgevolg werden inhoud en vorm van deze studie 
gebaseerd op achtereenvolgende versies6 en zijn ze dus geëvolueerd in de loop van de uitvoering van 
de studie. 

Het Comité van de Regio's wenste dat juristen uit landen met uiteenlopende juridische werkwijzen 
en wettelijke kaders op het gebied van territoriale samenwerking een voornamelijk prognostisch en 
kritisch werkstuk zouden afleveren op basis van een analyse van de wettelijke kenmerken van een 
EGTS en de mogelijkheden van de tenuitvoerlegging daarvan. Na de inwerkingtreding van de 
Verordening op 1 augustus 2006 kreeg de studie een meer analytisch karakter. De relevantie van de 
onderzochte hypothesen en de voorgelegde oplossingen kan daardoor alleen maar toenemen. Toch 
mag het prognostische karakter van deze oefening niet worden genegeerd, omdat nog niet is voldaan 
aan de voorwaarden voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van deze Verordening7. 

Tegelijkertijd wou het Comité van de Regio's geen zuiver theoretisch juridische analyse. Het wilde 
ook dat er mensen uit de praktijk zouden worden geraadpleegd, die op grond van hun ervaring met 
grensoverschrijdende, transnationale of interterritoriale samenwerking een licht konden werpen op de 
bepalingen van de Verordening en de relevantie daarvan8. Er werden twee werkvergaderingen 
georganiseerd voor de rechtsdeskundigen en de mensen uit de praktijk, op de zetel van het Comité van 
de Regio's in Brussel, op 18 en 19 mei 2006 en op 21 en 22 september 2006. De tekst van deze studie 
is het resultaat van de uitwisseling van standpunten tussen de deskundigen en de mensen uit de 
praktijk, die het niet altijd met elkaar eens waren. 

Beide groepen drukten hun bezorgdheid uit over de tenuitvoerlegging van deze Verordening en de 
voorwaarden voor de oprichting van de eerste EGTS-groeperingen. Zo drukten de meeste 
geraadpleegde mensen uit de praktijk bezorgdheid uit over de termijnen voor aanneming van nationale 
regels op basis waarvan deze nieuwe rechtspersoon kan worden opgericht. De Verordening bepaalt 
inderdaad dat de lidstaten binnen één jaar "de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat deze 
Verordening daadwerkelijk wordt toegepast"9. 

De rechtsdeskundigen van hun kant waren uiterst onzeker over de tekst van Verordening (EG) 
1082/2006, omdat zowel de inhoud als de voorwaarden voor de tenuitvoerlegging ervan deze tekst 
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meer doen lijken op een richtlijn dan op een verordening. De juristen oordeelden dat de aard en inhoud 
van de tekst uiterst vaag waren, wat een doeltreffende en snelle tenuitvoerlegging van de voorschriften 
ervan in de weg zou kunnen staan. De mensen uit de praktijk ten slotte waren bezorgd over de 
"laattijdige aanneming"10 van deze Verordening in het licht van de planning van de structuurfondsen 
voor de periode 2007-2013. 

Zo is het doel van de studie die de achtergrond vormt van deze publicatie, niet uitsluitend de 
toejuiching van deze belangrijke ontwikkeling in de Europese wetgeving ten gunste van de regio's, 
steden en gemeenten van Europa, en de totstandkoming van de territoriale samenhang van het 
continent. Zij wil ook een licht werpen op de vragen die de tenuitvoerlegging van deze nieuwe 
instrumenten doen rijzen, om aldus oplossingen en mogelijkheden voor te stellen voor de toekomstige 
ontwikkeling van de territoriale samenwerking. De auteurs twijfelen er echter niet aan dat de 
tenuitvoerlegging van de EGTS'en in de werkwijzen van de territoriale samenwerking de grondslagen 
zal leggen voor een ingrijpende verandering in de werkwijzen van de samenwerking tussen de 
Europese lagere overheden en in hun vermogen om concrete projecten te ondernemen binnen een 
gemeenschappelijke structuur, de EGTS. 

Maar deze verandering wordt helaas niet tot stand gebracht door de loutere aanneming van deze 
Verordening. Het staat weliswaar als een paal boven water dat deze tekst een groot potentieel in zich 
draagt, maar de vervulling van de erin vervatte beloften zal vastberaden en eensgezinde actie vereisen 
van de verschillende actoren, zowel op Europees niveau (Commissie, Comité van de Regio's en 
wellicht in een later stadium het Parlement en de Raad) als op nationaal (uitvoerend en wetgevend) 
niveau of op subnationaal niveau (lokale en regionale spelers, met hun groeperingen en verenigingen). 
Samenwerking, en dan vooral grensoverschrijdende samenwerking, is helaas bezaaid met 
veelbelovende en goedgeschreven teksten die holle woorden blijven omdat er geen concrete acties 
worden ondernomen die de goede bedoelingen in resultaten omzetten. 

Een van de doelstellingen van deze studie is dan ook om na te gaan of er mogelijkheden zijn om 
actie te ondernemen die zowel het succes van concrete realisaties als de aanwending van het potentieel 
van deze Verordening mogelijk maken en zo ja, om die voor te stellen aan de betrokken actoren. 

 

2. Indeling van de studie 

De studie en de resulterende publicatie werden ingedeeld in twee delen, die elk bestaan uit drie 
hoofdstukken. Het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 6), dat relatief kort is, vestigt de aandacht op het 
potentieel van de innoverende oplossingen die werden voorgesteld door Verordening (EG) nr. 
1082/2006 van 5 juli 2006 en bevat voorstellen en aanbevelingen voor de bevordering van een 
maximaal gebruik van de bepalingen en mechanismen van deze Verordening. De andere hoofdstukken 
vormen de hoofdmoot van de uitgevoerde studie.  

Het eerste deel bekijkt, in wettelijke termen, de ervaringen en verworvenheden van samenwerking 
tussen de lagere overheden in Europa tot de periode waarin de EGTS-Verordening werd opgesteld. Zo 
voert het eerste hoofdstuk ons terug naar de stadia en beginselen van de ontwikkeling van een 
wetgeving betreffende grensoverschrijdende en vervolgens interterritoriale en transnationale 
samenwerking, tot aan de verschijning van een communautair wettelijk kader voor territoriale 
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samenwerking (hoofdstuk 1). Deze eerste benadering is vooral noodzakelijk omdat, zoals overweging 
15 van de EGTS-Verordening verwoordt, de oprichting van een EGTS facultatief is11. Daarnaast 
erkent de Verordening het bestaan van een "acquis van de Raad van Europa" op het gebied van een 
wettelijk kader voor grensoverschrijdende samenwerking en vermeldt zij dat zij "niet bedoeld [is] om 
deze regelingen te omzeilen"12 die vóór de Verordening bestonden en naast haar blijven bestaan.  

Het is bijgevolg noodzakelijk om die andere wettelijke kaders te kennen (hoofdstuk 2) teneinde te 
kunnen beoordelen in welke mate deze nieuwe regels passen in het bestaande corpus van wetten of 
zelfs overlappen met sommige van die regels (meer hierover aan het einde van hoofdstuk 4 (deel 2), 
omdat dit gevolgen heeft voor de tenuitvoerlegging van deze Verordening) of er juist van verschillen.  

Ter afsluiting van dit eerste gedeelte wordt een hoofdstuk gewijd aan de kwesties van Europese 
territoriale samenwerking die zich voordeden op het ogenblik dat deze Verordening werd opgesteld. 
Dit hoofdstuk biedt een gelegenheid om aandacht te schenken aan het relatieve belang van de factoren 
die tot de aanneming van deze Verordening hebben geleid en aldus een licht te werpen op de redenen 
die ten grondslag liggen aan de aangenomen oplossingen (hoofdstuk 3).  

Het tweede en voornaamste deel is gewijd aan het potentieel voor territoriale samenwerking vanaf 
2007. Een eerste hoofdstuk handelt over de presentatie en analyse van de EGTS in haar context, samen 
met een gedegen en uitvoerige juridische analyse van de Verordening tot oprichting van een EGTS 
(hoofdstuk 4). Dit hoofdstuk eindigt met een typologie van de verschillende juridische EGTS-
categorieën en werpt een licht op de innovaties – of daarentegen de zichtbare gelijkenissen – van de 
regels in verband met de EGTS, in verhouding tot de bestaande wettelijke kaders. Het biedt een 
mogelijke basis voor de uitwerking van een methode voor de praktische tenuitvoerlegging van 
EGTS'en. 

De presentatie en analyse van de talrijke belangrijke juridische kwesties in verband met de 
tenuitvoerlegging van deze Verordening vormen het belangrijkste deel van hoofdstuk 5. Een laatste 
hoofdstuk zal vervolgens pogen te schetsen wat de verschillende actoren in dit nieuwe wettelijke kader 
verwachten, niet alleen van de nieuwe regels, maar ook van elkaar. Dit hoofdstuk 6 stelt enkele 
mogelijkheden voor (voornamelijk in het Comité van de Regio's) om de oprichting van EGTS'en te 
bevorderen en de optimale en zo snel mogelijke verwezenlijking van het potentieel van de EGTS-
Verordening mogelijk te maken. 

Deze studie was echter niet in staat om een analyse te maken van de nationale regels in verband 
met de tenuitvoerlegging van een EGTS, zoals aanvankelijk werd gehoopt. De aangenomen oplossing, 
die ongewoon is voor een Gemeenschapsverordening, volgens welke de lidstaten binnen een jaar13 "de 
nodige maatregelen [treffen] om ervoor te zorgen dat deze verordening daadwerkelijk wordt 
toegepast"14 impliceert dat er nationale wetgevende en regelgevende kaders worden ontwikkeld zodat 
een studie van de huidige oplossingen al snel achterhaald zou zijn en een studie van toekomstige 
oplossingen voorbarig zou zijn. Deze juridische analyse van de nationale regels in verband met de 
tenuitvoerlegging van deze Verordening kon dus niet worden uitgevoerd in het kader van deze studie 
en dient nog te gebeuren. 
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HOOFDSTUK 1:  
VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE TOT TERRITORIALE 

SAMENWERKING 

 

De aanneming in juli 2006 van de Verordening betreffende een Europese groepering 
voor territoriale samenwerking betekende tegelijkertijd een ingrijpende verandering 
in het wettelijke kader voor territoriale samenwerking en een verklaarbare evolutie 
daarvan. Het was een ingrijpende verandering omdat dit het eerste communautaire 
instrument met regelgevende strekking op dit gebied was. Het was ook een 
ingrijpende verandering omdat de samenwerking tussen overheden in verschillende 
Europese lidstaten, die tot dan toe omwille van haar aard een randverschijnsel was 
geweest, nu tot de kern van het integratieproces ging behoren. In dit hoofdstuk 
worden deze veranderingen en hun context toegelicht. 

Het eerste belangrijke contextuele aspect in verband met deze thematiek is de evolutie 
van de grenzen en hun betekenis in Europa. Door de verdieping van de integratie 
enerzijds en de uitbreiding van de Europese Unie anderzijds zijn de grenzen in 
Europa en van het Europa van 2006 binnen enkele jaren tijd en in tal van aspecten 
veranderd van aard. 

Ook al hebben deze veranderingen de noodzaak tot samenwerking tussen de 
subnationale instanties niet opgeheven - integendeel -, ze hebben wel een aanpassing 
noodzakelijk gemaakt van het wettelijk kader waarbinnen deze samenwerking dient 
plaats te vinden (A).  

Nochtans blijven er nog altijd complexe juridische problemen spelen. Zo hebben de 
uitsluiting van deze relaties uit het traditionele domein van de internationale 
wetgeving en de koppeling van bepaalde gevolgen van deze relaties aan de nationale 
wetgeving ertoe geleid dat de samenwerkingsrelatie zelf in juridische vaagheid gehuld 
blijft. De complexiteit van de wettelijke oplossingen betekent bovendien dat ze in 
operationele termen niet voldoen (B). 

De ontwikkeling van het regionaal beleid van de Gemeenschap speelde van het begin 
af aan (1975) een bescheiden rol in de grensoverschrijdende samenwerking. De 
ontwikkeling en uitbreiding van het Interreg-programma hebben gedurende bijna 
twintig jaar de draagwijdte bepaald van de grensoverschrijdende relaties in de 
Gemeenschap. Dit programma evolueerde van loutere aandacht voor nabuurschap tot 
interterritoriale en transnationale samenwerking, maar heeft niet geleid tot de 
ontwikkeling van een specifiek wettelijk kader (D).  
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De hervorming van de structuurfondsen die noodzakelijk werd na de uitbreiding van 
2004, bood gelegenheid tot een ingrijpende verandering in de communautaire aanpak 
van deze samenwerking. De noodzaak om de uitgaven te bundelen en de geldstromen 
in andere banen te leiden, leidde ertoe dat de projecten met gemeenschappelijk 
belang werden prijsgegeven en dat de samenwerking tussen de lagere overheden, die 
beschouwd werd als de drijfkracht van de territoriale samenhang, een prioritaire 
doelstelling werd (E). 

Bovendien werd, dankzij de inspanningen van het Comité van de Regio's, het concept 
van de territoriale samenhang opgenomen in het ontwerp van een constitutioneel 
verdrag en zal dit een plaats krijgen in de hervorming van de structuurfondsen: eerst 
als de derde prioritaire doelstelling van het cohesiebeleid, vervolgens in de definitie 
van de EGTS, die van 'grensoverschrijdend' (de benaming in het ontwerp van de 
Commissie) veranderde in 'territoriaal'. 

Dit hoofdstuk geeft aldus toelichting bij de graden van innovatie en continuïteit die 
hebben geleid tot het ontstaan van de EGTS in 2006.  

 

Ook al is Verordening (EG) nr. 1082/2006 het eerste communautaire instrument dat regelgevende 
bepalingen bevat die van toepassing zijn op de structuren voor samenwerking tussen lagere 
overheden15, toch was de ontwikkeling van de reglementering van dergelijke activiteiten al vóór 2006 
begonnen. In feite was een van de belangrijkste belemmeringen voor de ontwikkeling van 
samenwerking tussen de lagere overheden in de verschillende lidstaten van juridische aard. Ook 
werden er vanaf medio jaren vijftig16 lokale initiatieven ondernomen die zich vanaf de jaren zeventig 
uitstrekten op Europees vlak, met bijvoorbeeld de oprichting in 1971 van de Werkgemeenschap van 
Europese Grensgebieden (WVEG) en de eerste conferentie van grensgebieden in 1972 die door de 
Raad van Europa te Straatsburg werd gehouden (A).  

Vanaf de oprichting van het EFRO (1975)17 kon de Europese Gemeenschap financiële steun 
bieden aan de activiteiten van grensoverschrijdende samenwerking. 

Vanaf 1980 werd een Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen 
territoriale gemeenschappen of autoriteiten opengesteld voor ondertekening, onder de auspiciën van de 
Raad van Europa; deze vormde het eerste Europese wettelijke kader voor samenwerking, dat nog 
beperkt was tot nabuurschap (B). 

We moeten wachten tot 1996 voordat de Commissie, in het kader van het project van 
gemeenschappelijk belang Interreg II, financiële steun biedt aan samenwerkingsactiviteiten die verder 
gaan dan het strikte nabuurschap18 (C), en tot 1998 voor Protocol nr. 2 bij de Europese 
Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of 
autoriteiten voor ondertekening werd opengesteld in het kader van de Raad van Europa (D).  

Na het verzoek van het Comité van de Regio's om naast de economische en sociale samenhang 
ook een beleid voor territoriale samenhang te ontwikkelen19 (E) en na de hervorming van de 
structuurfondsen die noodzakelijk was gemaakt door de uitbreiding (F), verscheen er dus een 
Verordening van de Gemeenschap in verband met een wettelijk instrument voor de ontwikkeling van 
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de territoriale samenwerking. Dit eerste hoofdstuk geeft een kort overzicht van het historische, 
institutionele en regelgevende kader waarin dit nieuwe instrument, de Europese groepering voor 
territoriale samenwerking (EGTS), tot stand is gekomen20, teneinde na te gaan in welke mate het 
aansluit op de verworven ervaringen, of het past in de bestaande instrumenten, zoals uitdrukkelijk 
wordt bepaald door Verordening (EG) nr. 1082/200621 of dat het integendeel een breuk vormt met het 
acquis. 

Vanuit dit oogpunt is het evident dat er zich een eerste probleem voordoet, dat louter semantisch 
mag lijken, maar dat in feite ideeën verbergt die vaak ver verwijderd zijn van de realiteit van de 
betrokken samenwerkingsinitiatieven. Dit probleem houdt verband met de naam die aan deze 
samenwerking wordt gegeven: 

− "grensoverschrijdend" in de zin van "transfrontalière", m.a.w. beperkt tot nabuurschap in het 
kader van de Kaderovereenkomst van Madrid22, het Aanvullend Protocol23, het Interreg-
initiatief24, Interreg II A25 en Interreg III A26; 

− "interterritoriaal" in het kader van Protocol nr. 2 bij de Kaderovereenkomst27; 
− "transnationaal" voor Interreg II C28 en Interreg III B29; 
− "grensoverschrijdend" volgens artikel 265 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 

Gemeenschappen, zoals gewijzigd door het Verdrag van Amsterdam; 
− "interregionaal" voor Interreg III C30. 

 

Volgens de bewoordingen van artikel 1, lid 2, van de EGTS-Verordening bestaat territoriale 
samenwerking uit "grensoverschrijdende, transnationale en/of interregionale samenwerking"31, maar 
blijkbaar zonder de bedoeling om deze termen te vervangen. De mensen uit de praktijk die tijdens 
deze studie werden geraadpleegd32 bleken niet enthousiast over de nieuwe naam en de meesten 
verklaarden dat ze, voorlopig, de terminologie gingen behouden die ze voordien gebruikten, tenzij ze 
van plan waren een EGTS op te richten. 

Dit eerste hoofdstuk wil dus deze territoriale samenwerking situeren in haar context. 

 

A.  DE OORSPRONG VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING 

Zoals elk complex fenomeen vindt ook grensoverschrijdende samenwerking haar oorsprong in een 
samenloop van verschillende factoren en omstandigheden. De doelstelling van degenen die bij deze 
samenwerking betrokken zijn, is compensatie te vinden voor de structurele nadelen die voortvloeien 
uit hun positie aan de rand van hun land en de begrenzingen door de limieten van het (juridische, 
economische, sociale, soms ook taalkundige, culturele, religieuze, enz.) systeem als gevolg van de 
nabijheid van een internationale grens. In een economisch bloeiend en politiek stabiel Europa proberen 
lokale actoren aan weerszijden van bepaalde Europese grenzen, die afhangen van verschillende 
systemen maar dezelfde problemen en belangen hebben (grensarbeiders, grensoverschrijdende 
vervuiling, kwesties in verband met ruimtelijke ordening of veiligheid, enz.) om hun krachten te 
bundelen en zoeken zij praktische en snelle oplossingen voor hun behoeften, zonder daarvoor de 
traditionele, internationale kanalen te volgen. Ze willen met andere woorden een probleem oplossen 
dat zowel grensoverschrijdend als lokaal van aard is zonder er een internationale kwestie van te maken 
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waarbij de lokale actoren ertoe gedwongen zouden worden zich te richten tot hun respectieve 
hoofdsteden in de hoop dat het ministerie van Buitenlandse Zaken zich voor deze lokale kwestie zou 
gaan interesseren. 

Deze ontwikkeling van grensoverschrijdende samenwerking in Europa wordt gerechtvaardigd 
door twee factoren die gekoppeld zijn aan het relatieve belang van grenzen op het continent. Ten 
eerste draagt Europa meer dan elders de "littekens van de geschiedenis", d.w.z. de grenzen. De 
"huidige grenzen zijn het resultaat van herhaaldelijke schendingen van de geografie door de 
geschiedenis, of van het milieu door de politiek, of van de cultuur door economische belangen en 
nationaal prestige, en werden vastgelegd omwille van historische redenen die meestal niet langer 
redenen zijn"33. Dit verschijnsel heeft zich in het recente verleden opnieuw voorgedaan in 
verschillende delen van het continent en zo zijn in Europa een aantal nieuwe internationale grenzen 
verschenen34.  

Ten tweede zijn het belang en de doordringbaarheid van de Europese grenzen volop aan het 
evolueren. De kern van het Europese integratieproces bestaat erin om de betekenis van de nationale 
grenzen voor de Europese economische actoren aanzienlijk te verkleinen en zo een grote markt tot 
stand te brengen waarin de nationale grenzen niet langer een belemmering vormen voor het vrije 
verkeer van werknemers, goederen, diensten en kapitaal. Dit fenomeen, dat een groot succes is 
gebleken, werd nog versterkt door de verwezenlijking van de economische en monetaire Unie, en door 
de afschaffing van de grenscontroles (Schengengebied). Vandaar een dubbele dynamiek in verband 
met de Europese grenzen. Enerzijds zijn de interne grenzen omwille van de hierboven vermelde 
redenen veel minder belangrijk geworden en anderzijds werden de externe grenzen steviger 
dichtgehouden, aangezien de toegang tot het grondgebied van een Europese Unie zonder 
binnengrenzen strengere controles vergt dan de toegang tot één enkel nationaal grondgebied.  

De voornaamste actoren van de grensoverschrijdende samenwerking dienden door deze dubbele 
dynamiek hun samenwerking te versterken, zoals de Commissie in 2004 onderstreepte in haar voorstel 
voor een EGTS-Verordening en zoals werd erkend door het Parlement en de lidstaten toen ze deze 
Verordening goedkeurden. In feite verhoogt de "versterking" van de buitengrenzen de noodzaak voor 
samenwerking om de daardoor veroorzaakte "grenseffecten" de baas te worden. Maar ook voor de 
interne grenzen wordt de behoefte aan samenwerking groter door de vooruitgang van de Europese 
integratie. De liberalisering van handel en verkeer, die is mogelijk gemaakt door de verwezenlijking 
van de vier vrijheden, en andere ontwikkelingen van de Europese integratie komen immers ook ten 
goede aan economische actoren uit de privésector. Zij kunnen hun economische activiteiten 
ontwikkelen en vestigen in de hele Europese Unie en worden daarbij minder in hun vrijheid beperkt 
door juridische of economische belemmeringen. Maar het toenemende verkeer van economische 
actoren en producten brengt ook een grotere behoefte mee aan samenwerking tussen 
overheidsinstanties, die geacht worden toezicht te houden op deze activiteiten en openbare diensten 
aan te bieden die tegemoetkomen aan de verwachtingen van de Europeanen. Ook al werden de 
samenwerkingsmechanismen op een buitengewoon progressieve manier ontwikkeld op Europees 
niveau – waardoor het mogelijk werd om een gemeenschappelijk antwoord te bieden op de vragen en 
behoeften van de Europese burgers35 –, toch is er een groeiende kloof tussen de eisen van de private 
actoren wier activiteiten niet langer worden beperkt door nationale grenzen, en de lokale 
overheidsinstanties (regionale en lokale overheden) die door een gebrek aan gepaste 
rechtsinstrumenten en mechanismen opgesloten blijven in nationale regionale kringen zodat ze niet 



HOOFDSTUK 1: 
VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE TOT TERRITORIALE SAMENWERKING 

17 

doeltreffend kunnen reageren op de rechtmatige eisen van de Europese burgers die zelf wel de 
middelen hebben om de grenzen aan zich te onderwerpen en zelfs te overstijgen. 

Zo blijven de redenen en behoeften die aan de basis lagen van de ontwikkeling van een 
grensoverschrijdende samenwerking niet alleen bestaan, maar worden ze zelfs nog verergerd, zowel 
voor de binnen- als voor de buitengrenzen, door het Europese integratieproces. 

 

B. DE FUNDAMENTELE RECHTSBEGINSELEN VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE 
SAMENWERKING 

Vanuit juridisch standpunt stelt de grensoverschrijdende of territoriale samenwerking structurele 
problemen. Wat het publiekrecht betreft zijn de rechtsorden, in ieder geval in Europa, gestructureerd 
volgens twee lagen die er geen van beide in slagen om de eisen van niet-soevereine territoriale actoren 
(de lokale of regionale overheden) voldoende te integreren. De nationale rechtsorden zijn hermetisch 
gesloten voor elkaar (wat het publiekrecht betreft) en zijn onderling verbonden door middel van een 
andere vorm van rechtsorde, namelijk het internationaal publiekrecht, dat gegrondvest is op de 
volledige soevereiniteit van elk van zijn originele subjecten, de staten.  

Voor het nationaal publiekrecht zal de toestemming aan een lagere overheid om te handelen over 
de nationale grenzen heen het volgende betekenen: ofwel dat de controle over die overheid verloren 
gaat en dus aanvaard moet worden dat haar grensoverschrijdende activiteiten worden onderworpen aan 
de territoriale soevereiniteit van het naburige land, ofwel dat het toepassingsgebied van de eigen 
publiekrechtelijke regels wordt uitgebreid naar het grondgebied van het naburige land en dus dat de 
territoriale soevereiniteit van dat land wordt genegeerd, wat volgens het internationaal publiekrecht 
verboden is als dit eenzijdig wordt gedaan. 

Voor een staat zou de aanvaarding dat zijn lagere overheden toegang hebben tot relaties die 
worden geregeld door het internationaal publiekrecht betekenen dat hij ofwel deze overheden op eigen 
houtje laat handelen – en dus erkennen dat zij soeverein zijn, wat niet zonder gevolgen zal blijven voor 
de nationale eenheid –, ofwel toegeeft dat zij wettelijk optreden in naam van de staat, met het risico 
dat zij dan internationale verbintenissen gaan afsluiten met andere staten (internationale 
aansprakelijkheid van de staat) voor handelingen waarover de nationale overheden geen controle 
hebben. Bijgevolg zou geen van beide oplossingen aanvaardbaar zijn voor de staten. 

Wat betreft de toestemming om lagere overheden het internationale privaatrecht te laten toepassen 
voor hun grensoverschrijdende samenwerking – want dit recht staat private actoren die tot 
verschillende nationale rechtsgebieden en wetgevingen behoren toe om oplossingen te zoeken die hen 
binden met een of andere nationale rechtsorde, zelfs van derden –, ook hier zou de staat het risico 
lopen om "alle controle te verliezen" over zijn overheden, omdat de handelingen die zij volgens het 
internationaal privaatrecht stellen gekwalificeerd kunnen worden en juridische gevolgen kunnen 
hebben in een buitenlandse rechtsorde. Bovendien zouden burgers met belangen en rechten in verband 
met de activiteiten van lokale of regionale overheden die worden beschermd door het nationale 
publiekrecht, het risico lopen dat zij geconfronteerd worden met overheidshandelingen die 
onderworpen zijn aan een buitenlandse wetgeving en waarvoor de bescherming die door het nationaal 
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recht wordt geboden geen uitwerking zou hebben. Omwille van deze twee redenen zou deze oplossing 
niet aanvaardbaar zijn. 

Zo blijkt noch het nationaal recht, noch het internationaal publiekrecht, noch het internationaal 
privaatrecht in staat om de grensoverschrijdende relaties tussen lokale of regionale overheden in 
verschillende Europese lidstaten te regelen. Daarom was het noodzakelijk om ad hoc juridische 
oplossingen te ontwikkelen36. Dit gebeurde in het kader van de Raad van Europa en door middel van 
specifieke bilaterale overeenkomsten (zie hoofdstuk 2 voor informatie over de toegepaste 
oplossingen).  

In wezen bestaat de oplossing uit het volgende: 

− Eerst en vooral de relaties verbieden tussen een lagere overheid en een ander land, om alle 
problemen in verband met de internationale aansprakelijkheid van dat land in het 
internationaal recht te voorkomen.  

− Vervolgens een zekere juridische vaagheid laten bestaan in de grensoverschrijdende 
relatie37. 

− Ervoor zorgen dat de uitvoering en de juridische gevolgen van de rechten en plichten die 
voortvloeien uit de grensoverschrijdende relatie onderworpen worden aan het nationaal 
publiekrecht (gekozen volgens de plaats waar de juridische gevolgen van toepassing zijn 
of volgens de wetgeving die gewoonlijk van toepassing is op de burger of op basis van de 
plaats waar het grensoverschrijdend samenwerkingsverband zijn statutaire zetel heeft). 

Deze relatief complexe juridische oplossing is in de praktijk niet bruikbaar gebleken, enerzijds 
omwille van haar complexiteit en de daaruit voortvloeiende rechtsonzekerheid voor de betrokkenen, 
en anderzijds omwille van de fundamentele ongelijkheid tussen de partners van dergelijke 
samenwerkingsinitiatieven, waarbij sommigen actief mogen zijn in het kader van hun eigen nationale 
wetgeving terwijl anderen gedwongen worden om te handelen in een andere, vreemde juridische en 
bestuurlijke omgeving die niet overeenstemt met hun referentiekader en hun politieke, bestuurlijke en 
juridische cultuur. 

Deze verschillende beperkingen worden uitvoerig besproken in Verordening (EG) nr. 1082/2006 
van de Raad betreffende een EGTS. Dat is een beetje jammer omdat, zoals het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen sinds 1963 ondubbelzinnig blijft bevestigen,"de Europese Economische 
Gemeenschap in het volkenrecht een nieuwe rechtsorde [vormt] […] waarbinnen niet slechts de 
lidstaten maar ook hun onderdanen gerechtigd zijn"38. Volgens de rechtsdeskundigen die deze studie 
hebben opgesteld, moest deze nieuwe rechtsorde van de Gemeenschap ook de directe samenwerking 
mogelijk maken tussen lagere overheden, door de hierboven vermelde beperkingen van de nationale 
en internationale wettelijke stelsels te omzeilen. Jammer genoeg is het Hof van Justitie terughoudend 
gebleken in deze erkenning van een specifieke rol van de lagere overheden binnen de rechtsorde van 
de Gemeenschap39 en bijgevolg houdt de Verordening die wij hier beschouwen meer verband met 
traditionele oplossingen van het internationaal recht dan met een efficiënt – of innoverend – gebruik 
van de mogelijkheden van het Gemeenschapsrecht voor de behandeling van territoriale samenwerking.  
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C. DE FINANCIERING DOOR DE GEMEENSCHAP, VEREISTEN EN UITBREIDING NAAR VIA 
INTERREG (DELEN B EN C) VERBONDEN DOMEINEN 

De Europese Commissie bewees al zeer vroeg dat zij zich bewust was van de werkelijk 
transnationale aard van deze grensoverschrijdende samenwerking tussen actoren op subnationaal 
niveau. In zover deze activiteit omwille van haar aard niet kon worden ingeperkt door de grenzen van 
één enkele lidstaat, moest zij een belangrijke component vormen van communautaire steun. Zodra er 
dus middelen beschikbaar waren, koos de Europese Commissie ervoor om de initiatieven inzake 
grensoverschrijdende samenwerking te ondersteunen. Sinds 1975, vooral door de toewijzing van 
begrotingsmiddelen, gaat de communautaire steun in stijgende lijn, zowel kwantitatief, wat het volume 
van de financiering betreft, als kwalitatief, door de formulering van conditionaliteitsvoorwaarden die 
aantonen dat de Gemeenschap bereid is om de ontwikkeling van deze testgebieden voor lokale 
Europese integratie te bevorderen. Het is in deze dynamiek dat dit ontwerp van een Verordening 
ontstaat, zoals wij verderop zullen aantonen.  

De eerste mogelijkheid voor een direct optreden40 van de Gemeenschap ten gunste van 
grensoverschrijdende projecten41 deed zich voor in 1975 met de oprichting, na de toetreding van het 
Verenigd Koninkrijk en als reactie op een van zijn eisen, van een nieuw Europees fonds voor de 
ondersteuning van beleidsmaatregelen voor regionale ontwikkeling42. Hoewel de regionale 
beleidsmaatregelen blijven behoren tot de nationale bevoegdheid en hoewel het optreden van de 
Gemeenschap voornamelijk bestond uit de uitreiking van financiering aan de lidstaten – ter 
aanwending voor regionale ontwikkelingsprojecten –, bepaalt artikel 5 van de Verordening van dit 
Fonds dat de Commissie, met een zeer klein gedeelte van deze financiële bijstand (minder dan 5 %) 
innoverende acties mag financieren. Een van de criteria die dit artikel 5 vaststelt, is dat de Commissie 
speciaal rekening dient te houden met "het grensoverschrijdend karakter van de investering, voor 
zover deze plaatsvindt in een regio die grenst aan één of meer andere Lid-Staten"43. Terwijl de 
nationale context dus behouden blijft, worden op die manier ook de grenzen van het nationale 
grondgebied in aanmerking genomen. En van grens naar grensoverschrijdend is maar één stap, een 
stap die de Commissie voortdurend probeerde te zetten. 

Daarin slaagde ze in 1990, met de oprichting van het Interreg-programma44, met als voornaamste 
doelstelling hulp bieden aan zowel de interne als externe grensgebieden van de Gemeenschap zodat zij 
het hoofd kunnen bieden aan de specifieke ontwikkelingsproblemen die voortvloeien uit hun relatieve 
isolement in de nationale economie en in de Gemeenschap in haar geheel45. De oprichting van het 
Interreg-programma door middel van de Verordening betreffende de coördinatie van de 
Structuurfondsen46 en een Mededeling van de Europese Commissie47 werd mogelijk gemaakt door de 
toevoeging van een nieuwe titel over de economische en sociale samenhang aan het VEG, via de 
Europese Akte (1987). Deze nieuwe artikelen 130 A tot en met 130 E verplichten de Gemeenschap om 
de coherentie van haar structurele initiatieven te ontwikkelen waardoor zij een waar regionaal beleid 
tot stand zou kunnen brengen, een onderwerp waarover deze studie echter niet zal handelen. Interreg is 
een project van gemeenschappelijk belang (PGB). De doelstelling van de Commissie bij het verlenen 
van deze financiële bijstand stemde perfect overeen met de behoeften die de begunstigden zelf centraal 
stelden in hun samenwerkingsinitiatieven (zie deel A hierboven). Die doelstelling moest worden 
behaald via drie vormen van handelen: programmering en tenuitvoerlegging samen met 
grensoverschrijdende programma's, de invoering van maatregelen die de informatiestromen over de 



DE EUROPESE GROEPERING VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS) 

CDR117-2007_ETU  20 

grenzen verbeteren en de instelling van gemeenschappelijke institutionele en bestuurlijke structuren 
die samenwerking ondersteunen en aanmoedigen48. De ambitie om de instelling van institutionele 
grensoverschrijdende structuren mogelijk te maken, waarvan de EGTS er een is, bestaat dus al vanaf 
het prille begin van dit project van gemeenschappelijk belang. 

De tweede versie van dit programma (Interreg II, 1994-1999) ging zelfs zo ver dat zij de 
belangrijkste prioritaire doelstelling van de toewijzing van financiële middelen door de Gemeenschap 
uitdrukkelijk omschreef als "de totstandbrenging van gedeelde institutionele of administratieve 
structuren"49, wat opnieuw in grote mate overeenstemt met de doelstelling van de Verordening die wij 
hier bestuderen.  

Dit Interreg II-programma breidde zijn actieradius ook uit tot buiten het strikte gebied van het 
nabuurschap. Eerst en vooral kreeg het een onderdeel B in verband met de voltooiing van 
energienetwerken50 dat in feite niet van belang is voor ons onderwerp en bovendien niet werd 
opgenomen in het kader van Interreg III. Daarom zullen wij niet verder stilstaan bij dit onderwerp. In 
1996 echter stelde de Commissie voor om het project van gemeenschappelijk belang Interreg II C uit 
te breiden met "transnationale samenwerking op het gebied van ruimtelijke ordening"51. De 
voornaamste doelstellingen van dit nieuwe gedeelte van Interreg waren: 

− "bij te dragen tot het behoud van het evenwicht op het grondgebied van de Europese Unie via 
structuurverbeterende acties van communautair belang die leiden tot een versterking van de 
economische en sociale cohesie. […] 

− de transnationale samenwerking die in dit verband door de Lid-staten en de andere […] bevoegde 
instanties op gang is gebracht, te vergemakkelijken; 

− het effect van het Gemeenschapsbeleid op de ruimtelijke ontwikkeling te verbeteren"52. 

 

Door verder te gaan dan het grensoverschrijdende kader – de mededeling heeft het uitdrukkelijk 
over "de bevordering van de gezamenlijke ontwikkeling van aaneengesloten grensoverschrijdende 
geografische eenheden" – was het echter de bedoeling om dezelfde samenwerkingscriteria toe te 
passen in grotere geografische gebieden. Zo kondigde de Commissie aan dat zij "prioriteit zal verlenen 
aan voorstellen die worden gedaan in samenwerking met de lagere overheden betreffende de 
totstandbrenging of ontwikkeling van gedeelde institutionele of bestuurlijke structuren, waar dat 
mogelijk is binnen bestaande samenwerkingskaders […]"53, wat vanuit institutioneel standpunt 
overeenstemt met de ambitie die ook voor grensoverschrijdende acties werd vermeld. Deze tweede 
doelstelling evolueerde een beetje en werd uiteindelijk onderdeel B van het Interreg III-initiatief54. 

Wat onderdeel C van Interreg III betreft, dit handelt over de interregionale samenwerking, die 
"beoogt het regionaal en cohesiebeleid en de instrumenten daarvan doelmatiger te maken door middel 
van netten, in het bijzonder voor regio's met een ontwikkelingsachterstand en regio's die in een 
omschakelingsfase verkeren"55, en dit "betreffende specifieke thema's, door de Commissie aan te 
wijzen na raadpleging van het Comité van de Regio's"56. 

Deze drie onderdelen vallen binnen het kader van de territoriale samenwerking. Het grootste 
aandeel van de middelen, zowel onder Interreg III als in het kader van de nieuwe prioritaire 
doelstelling 3 voor territoriale samenwerking, wordt besteed aan grensoverschrijdende 
(nabuurschaps)samenwerking. Door de toename aan uitgevoerde initiatieven vergt deze ook de meeste 
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inspanningen op het gebied van institutionele samenwerkingsoplossingen. En dat is de reden waarom 
de Commissie aanvankelijk de voorkeur gaf aan grensoverschrijdende samenwerking boven de EGTS, 
voordat zij de mogelijke aanwending van deze structuur uitbreidde tot alle samenwerkingsniveaus, op 
verzoek van het Comité van de Regio's en het Parlement. 

 

D. DE UITBREIDING VAN DE REGELS VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING 
NAAR ANDERE SAMENWERKINGSVORMEN (INTERTERRITORIAAL OF 
TRANSNATIONAAL) 

Het wetgevende kader was beperkt tot de dimensie van het nabuurschap, zowel in het kader van de 
multilaterale overeenkomsten die in de Raad van Europa werden afgesloten als voor de bilaterale 
akkoorden. In dat laatste geval was dit niet meer dan logisch (buurlanden die een 
nabuurschapsovereenkomst sluiten om nabuurschapsproblemen op te lossen), maar in het eerste geval 
was deze beperking het gevolg van de vrees van de lidstaten van de Raad van Europa dat bepaalde 
lagere overheden deze grensoverschrijdende relaties zouden aanwenden om een heus netwerk van 
internationale relaties uit te bouwen parallel aan dat van de staat57. Die vrees is in feite ongegrond 
gebleken. Tegelijkertijd had de rechtsleer aangetoond dat er vanuit juridisch oogpunt geen redenen 
waren om onderscheid te maken tussen nabuurschapsrelaties en de andere externe relaties van lagere 
overheden58. Zo kwamen de lidstaten van de Raad van Europa in 1998 overeen om Protocol nr. 2 van 
de Conventie van Madrid voor ondertekening open te stellen, waardoor de landen die dit 
aanvaardden59 de toepassing erkenden van dezelfde regels – d.w.z. die van de Kaderovereenkomst en 
desgevallend het Aanvullend protocol ervan – op interterritoriale samenwerking die wordt 
gedefinieerd als "ieder onderling afgestemd optreden bedoeld om tussen territoriale gemeenschappen 
of autoriteiten van twee of meer Overeenkomstsluitende Partijen andere betrekkingen tot stand te 
brengen dan betrekkingen inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen naburige autoriteiten, 
met inbegrip van de totstandkoming van samenwerkingsovereenkomsten met territoriale 
gemeenschappen of autoriteiten van andere staten"60, en dat is heel breed. 

Parallel daarmee dient te worden gewezen op de ontwikkeling van gedecentraliseerde 
samenwerking, zowel in het kader van internationale relaties als in het kader van de Gemeenschap 
(met name dankzij financiering van het Europees Ontwikkelingsfonds in het kader van de 
tenuitvoerlegging van de Overeenkomst van Lomé), die voor de relaties van de Gemeenschap met 
verre derde landen – buiten Europa – vooral berustte op de kennis van zaken en knowhow van de 
lokale of regionale actoren. Deze praktijk mag dan juridisch niet vergelijkbaar zijn met 
grensoverschrijdende samenwerking in de strikte zin van het woord – vooral omdat de lagere 
overheden hun eigen bevoegdheden niet uitvoeren maar de uitvoerders zijn van het buitenlands beleid 
van een grotere politieke eenheid (land of EG) –, toch heeft zij ook bijgedragen tot de ontwikkeling 
van het idee dat een extern optreden van lagere overheden niet noodzakelijk tot de buren moest 
worden beperkt. 
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E. DE HERVORMING VAN DE STRUCTUURFONDSEN EN HET ONTSTAAN VAN EEN NIEUWE 
PRIORITAIRE DOELSTELLING VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING 

Vanaf het begin heeft het beleid voor economische en sociale cohesie twee prioriteiten bepaald 
voor de Gemeenschap: ten eerste strijden tegen de economische en sociale verschillen om "de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de onderscheiden regio's en de achterstand van de 
minst begunstigde regio's of eilanden te verkleinen"61. Maar ten tweede ook zorgen voor de 
doeltreffende werking van de fondsen en de coördinatie tussen de fondsen onderling en met andere 
bestaande financieringsinstrumenten62. Volgens de logica van deze tweede doelstelling heeft de 
Europese Commissie de hele logica van haar structuurbeleid ontwikkeld, en daarbij beklemtoond dat 
het noodzakelijk was om de acties van de Gemeenschap te richten op specifieke doelstellingen 
(vandaar het begrip prioritaire doelstellingen), die programmering, partnerschap, enz. vergden. De 
voorwaarden voor de toewijzing van ondersteuning door de Gemeenschap voor het structuurbeleid 
kunnen voor de programmeringsperiode die begint op 1 januari 2007 in twijfel worden getrokken.  

Het structuur- of cohesiebeleid van de EG had sinds 1988 inderdaad een relatieve continuïteit 
gekend in zijn ontwikkelingsvoorwaarden. Voor elke programmeringsperiode (1988-1993, 1994-1999 
en 2000-2006) was er een financieel pakket, respectievelijk Delors I, Delors II en Agenda 2000, of een 
meerjarig financieel kader63. De uitbreiding van de EU met tien nieuwe lidstaten in 2004 legde dit 
structuurbeleid echter twee nieuwe beperkingen op.  

Eerst en vooral, gezien de omvang van de uitdagingen en dan vooral de "kosten van de 
uitbreiding" - de regio's van de nieuwe lidstaten moesten immers grote inspanningen leveren om de 
economische ontwikkeling van de "oude" lidstaten te bereiken - rees er hier en daar kritiek op de 
ondoeltreffendheid en complexiteit van de structuurfondsen, en werd er voorgesteld om dit 
mechanisme te vervangen door eenvoudige overdrachten van middelen ten gunste van de minst 
ontwikkelde landen64. Als reactie op deze kritiek stelde de Commissie voor om haar acties in verband 
met een beperkt aantal prioritaire doelstellingen nog op te voeren; daarom werd het aantal 
doelstellingen beperkt tot drie en werden de projecten van gemeenschappelijk belang, waaronder 
Interreg, afgeschaft. 

Vervolgens zou de toetreding van tien nieuwe lidstaten de verschillen in ontwikkeling aanzienlijk 
doen toenemen65 en dus als gevolg hebben dat de structuurfondsen automatisch naar de nieuwe 
lidstaten zouden vloeien ten nadele van de oude lidstaten, tenzij er een diepgaande hervorming van de 
toewijzingscriteria voor de programmeringsperiode 2007-2013 zou plaatsvinden. Meer dan 90 % van 
deze structuurfondsen – d.w.z. meer dan een derde van de Gemeenschapsbegroting – werd inderdaad 
bestemd voor investering in infrastructuur om regio's met een ontwikkelingsachterstand tot een 
economisch inhaalmanoeuvre in staat te stellen of om de economische wederopbouw te 
vergemakkelijken van regio's die zich met structurele veranderingen geconfronteerd zagen. Het 
belangrijkste criterium voor de toewijzing van deze middelen was het ontwikkelingspeil van de regio's 
in kwestie: regio's met een bbp dat minder dan 75 % van het gemiddelde van de Gemeenschap 
bedroeg, konden aanspraak maken op deze financiële bijstand, de rest niet. Omdat de regio's van de 
lidstaten die in 2004 toetraden veel minder welvarend waren dan die van de "oude" lidstaten, zouden 
de regels voor de toewijzing van structuurfondsen er automatisch toe leiden dat bijna alle middelen, 
als de oude criteria werden gehandhaafd, zouden worden verdeeld onder de nieuwe lidstaten en dat ze 
dus niet meer zouden terechtkomen in de regio's van de oude lidstaten die vroeger mochten meedelen 
in deze gewaardeerde bijstand.  
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Daarom was het noodzakelijk om nieuwe criteria te bepalen voor de toewijzing van deze 
middelen, opdat de verdeling van middelen voor de periode 2007-2013 geografisch beter in evenwicht 
zou zijn. Een van de criteria voor prioritaire toewijzing van structuurfondsen was daarom gebaseerd 
op het grensoverschrijdende karakter van acties, omdat grenzen een belemmering vormen voor 
regionale ontwikkeling, of die regio's nu behoren tot de economische bovenlaag van de EG (de oude 
lidstaten) of de economische onderlaag (de nieuwe lidstaten). Vanaf de eerste mededeling in verband 
met Interreg wordt er immers met nadruk gewezen op de noodzaak om grensgebieden te helpen bij het 
"oplossen van specifieke ontwikkelingsproblemen die voortvloeien uit hun relatieve isolement" en niet 
op basis van een bepaald BBP per inwoner. Het voorstel tot deze Verordening liep samen met de 
afschaffing van het project van gemeenschappelijk belang Interreg (en overigens ook de afschaffing 
van alle andere PGB's) en met de omzetting ervan in prioritaire doelstelling 3, die er dan wel uitzag als 
een PNB66, maar meer dan een lidstaat tegelijkertijd moest betreffen.  

Deze context verklaart dus ook waarom de oude lidstaten momenteel de ontwikkeling steunen van 
nieuwe criteria voor de toewijzing van de structuurfondsen. Daaronder blijkt het grensoverschrijdende 
karakter van acties een onbetwistbaar en niet-discriminerend criterium, aangezien de grensregio's van 
de nieuwe lidstaten ook geconfronteerd worden met deze grenseffecten, en daarom dus zouden kunnen 
profiteren van deze nieuwe prioritaire doelstelling 3 van het structuurbeleid voor de volgende 
programmeringsperiode – ook al zou dit minder prioritair zijn dan volgens de eerder gehanteerde 
criteria van economische ontwikkeling67. Ook al werd aan deze samenwerking dus de status van 
prioritaire doelstelling toegekend en niet die van een project van gemeenschappelijk belang, toch is er 
geen groot verschil in de eraan toegewezen bedragen (4 % van de structuurfondsen, d.w.z. ongeveer 
1 % van de Gemeenschapsbegroting, terwijl de doelstellingen 1 en 2 respectievelijk 78,5 % en 17,2 % 
van de fondsen toegewezen kregen). Deze begrotingsprogrammering voor 2007-2013 vormt echter een 
overgangsfase en het is best mogelijk dat de status van prioritaire doelstelling er op termijn voor zal 
zorgen dat deze territoriale samenwerking aanzienlijk hogere middelen zal ontvangen. Dat zou de 
logica volgen van de territoriale cohesie (en niet alleen van de economische en sociale cohesie) zoals 
die wordt geëist door het Comité van de Regio's en opgenomen is in het Verdrag tot vaststelling van 
een Grondwet voor Europa68. Aan de andere kant betekent het ontbreken van een betrouwbaar 
rechtsinstrument dat actoren in grensgebieden in staat stelt om werkelijk grensoverschrijdende 
projecten te ontwikkelen, dat het ontstaan van projecten die aan die doelstelling beantwoorden 
toevallig zal zijn; vandaar dat het interessant, en zelfs noodzakelijk, is om 
Gemeenschapsverordeningen op te stellen die de ontwikkeling van grensoverschrijdende projecten 
mogelijk maken.  

Naast dit belangrijke element in de ontwikkeling van de context van de Europese integratie 
(uitbreiding tot de landen van Midden- en Oost-Europa) hebben de institutionele en economische 
problemen als gevolg van de uitbreiding en het feit dat er ooit limieten dienen te worden gesteld aan 
het grondgebied van de Gemeenschap – dat sinds 1957 sterk is uitgebreid – de lidstaten en de 
Commissie ertoe gebracht om het concept van een nabuurschapsbeleid van de EG te overwegen69 dat 
zich zo te zien ergens bevindt tussen het buitenlands beleid (tweede pijler van de EU) en het 
toetredingsbeleid dat sinds de jaren zeventig wordt gevoerd, en waarvoor het een uitvoerbaar 
alternatief zou kunnen vormen. Aangezien de grensoverschrijdende dimensie altijd verbonden is 
geweest met nabuurschapsproblemen70, zal deze context, die weliswaar ondergeschikt is aan de 
hervorming van de structuurfondsen, het wellicht ook gemakkelijker maken om de ontwikkeling te 
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doen accepteren van een reglementering van grensoverschrijdende relaties door middel van een 
verordening van de Gemeenschap. 

Ook, zoals de Commissie aankondigt in haar besluiten van het derde verslag over de cohesie, wil 
zij "in deze context [...] een nieuw rechtsinstrument voorstellen in de vorm van een Europese 
samenwerkingsstructuur (de "Grensoverschrijdende regionale overheid"), om de Lidstaten, regio’s en 
locale overheden in staat te stellen – zowel binnen als buiten de Communautaire programma’s – de 
traditionele wettelijke en administratieve problemen aan te pakken die bij het beheer van 
grensoverschrijdende programma’s en projecten ondervonden worden"71. 

Op die manier is de territoriale samenwerking ontstaan, samen met het bijbehorende 
rechtsinstrument, de Europese groepering voor territoriale samenwerking. Deze studie wil een 
evaluatie maken van het potentieel van de EGTS voor de ontwikkeling van samenwerking tussen de 
subnationale overheden in Europa. 
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HOOFDSTUK 2:  
BESTAANDE RECHTSOPLOSSINGEN IN EUROPA 

 

We kunnen vier afzonderlijke bronnen voor een Europese wetgeving inzake 
territoriale samenwerking identificeren. Alle vier zijn ze relevant en nuttig om te 
bestuderen want de EGTS-Verordening haalt, ondanks een groot aantal innoverende 
elementen, ook inspiratie uit elementen die in deze vroegere wettelijke kaders werden 
ontwikkeld. 

Bovendien stelt de EGTS-Verordening duidelijk dat zij niet streeft naar een 
vervanging van de bestaande wettelijke kaders, wat degenen die bij deze vorm van 
samenwerking betrokken zijn de kans zal geven om te kiezen voor het ene of het 
andere wettelijk kader. 

Eerst en vooral werden er in de jaren zestig overeenkomsten afgesloten tussen staten 
die streefden naar een oplossing van specifieke nabuurschapsproblemen aan een 
bepaalde grens. Daardoor konden zowel de staten als de lagere overheden 
samenwerkingsverbanden vormen in gemengde internationale structuren. Deze 
samenwerkingsvorm is weliswaar niet langer relevant gezien de oplossingen die door 
de Raad van Europa werden ontwikkeld, maar de mogelijkheid om in een EGTS zowel 
de lagere overheden als de lidstaten te verenigen zou ons in staat moeten stellen om 
een frisse blik te werpen op de verworvenheden van deze eerste 
samenwerkingsmodellen (B.1). 

De tweede groep regels in verband met territoriale samenwerking is de wetgeving van 
de Raad van Europa, gebaseerd op de Kaderovereenkomst van 1980, waaraan in 
1995 en 1998 een Protocol werd toegevoegd (A.1). Deze wetgeving van de Raad van 
Europa is internationaal van oorsprong en werd niet aanvaard door alle lidstaten van 
de EU. Bijgevolg kunnen de principes ervan dienen als inspiratiebron, maar zijn de 
regels niet overal van toepassing (A.1.1). 

Deze wetgeving, die de EGTS-Verordening beschrijft als "het acquis van de Raad van 
Europa", leidde als eerste tot de erkenning van het recht van lagere overheden op 
samenwerking over de nationale grenzen heen (A.1.2). Zij stelde ook het principe vast 
van verwijzing naar de nationale wetgeving voor de vervulling van de verplichtingen 
die in een grensoverschrijdend kader overeengekomen waren (A.1.3). Voorts was deze 
wetgeving de eerste die het idee ontwikkelde van de oprichting van 
grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden (waarvan de EGTS een voorbeeld is) 
waardoor die samenwerking structuur en duurzaamheid krijgt (A.1.4). Ten slotte werd 
dit corpus van regels die in het kader van de nabuurschapsrelaties met het tweede 
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Protocol van 1998 werden ontwikkeld, uitgebreid en werd het ook van toepassing op 
samenwerking tussen partners die zich op enige afstand van elkaar bevonden (A.1.5). 
Al deze ontwikkelingen werden opgenomen in de Verordening betreffende een EGTS 
of hebben ervoor als inspiratie gediend. 

De derde belangrijke bron is het Gemeenschapsrecht. Dit heeft de thematiek niet 
benaderd vanuit dezelfde hoek als de Raad van Europa – een regelgevende en 
normatieve aanpak –, maar heeft mechanismen ontwikkeld om grensoverschrijdende 
samenwerking te bevorderen en financiële steun te geven (Interreg). In dit kader 
werden er tal van werkwijzen en regels ontwikkeld in verband met de financiering van 
grensoverschrijdende activiteiten die eveneens zijn opgenomen in de EGTS-
Verordening (A.2).  

Het blijkt dat de instrumenten van het Gemeenschapsrecht, die niet specifiek waren 
ontworpen voor het reguleren van een samenwerking tussen overheden (meer bepaald 
het EESV), toch voor dat doel werden aangewend, en met relatief succes. Ook al 
waren hun specifieke kenmerken niet helemaal aangepast aan de behoeften van de 
samenwerking tussen de overheden, toch heeft deze ervaring de voordelen 
aangetoond van een Gemeenschapsinstrument waarmee wettelijke structuren kunnen 
worden opgericht die de nationale dimensie overstijgen (A.2.2). 

Sinds de jaren negentig hebben West-Europese landen bilaterale kader-
overeenkomsten ontwikkeld om een wettelijk kader te bieden dat specifieker is en 
bijgevolg beter is aangepast aan de samenwerking van hun overheden met die van een 
buurland. Ook al kunnen deze een EGTS niet vervangen, omdat zij een beperkt 
territoriaal toepassingsbereik hebben, toch leverde deze generatie van bilaterale 
overeenkomsten op wettelijk vlak nuttige vooruitgang op (B.2). 

Het zijn deze overeenkomsten die de grenzen ontwikkelen die moeten worden gesteld 
aan de materiële reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomsten (B.2.1). Bovendien 
bieden ze de mogelijkheid om een samenwerkingsovereenkomst aan te wenden om de 
uitvoering van een gemeenschappelijke taak toe te vertrouwen aan één enkele partner 
(B.2.2). Sommige van deze overeenkomsten ontwikkelen het vernieuwende idee – dat 
centraal staat in het concept van de EGTS – dat de gemeenschappelijke 
samenwerkingsstructuur niet gegrondvest hoeft te zijn op de nationale wetgeving 
(zoals de regel over de verwijzing naar een vooraf bestaande nationale wettelijke 
structuur dat oplegt), maar eerst en vooral op de gemeenschappelijke wil van de 
partijen, d.w.z. op statuten (B.2.3).  

Zowel de co-existentie van mechanismen die van de EGTS verschillen, maar eenzelfde 
doel nastreven, als de invloed van oplossingen die binnen deze uiteenlopende 
wettelijke kaders werden ontwikkeld, zijn van belang om een beter inzicht te 
verwerven in de mogelijke draagwijdte van de oprichting van een EGTS. 
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Sommige verenigingen van regionale actoren die baat hebben bij een oplossing van de problemen 
in grensstreken, en dan meer bepaald de Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden (WVEG), 
gesteund door sommige van de meest actieve sponsors van deze denkwijze72, kwamen op voor de 
aanneming van een instrument van Gemeenschapsrecht dat ten minste de grensoverschrijdende en 
idealiter de territoriale samenwerking zou moeten regelen. De gemeenschappelijke ambitie was een 
rechtsinstrument aan te nemen dat eenvormig zou worden toegepast en als vervanging kon dienen van 
de uiteenlopende wetsregels en principes die momenteel van toepassing zijn op de verschillende 
grenzen van Europa. Deze diversiteit aan regels, die nadelig is voor de rechtszekerheid en voor een 
doeltreffende samenwerking, kwam voort uit twee factoren die een afgeleide wet in het 
Gemeenschapsrecht, zo bleek, volledig zou kunnen oplossen. 

De eerste factor is de diversiteit van de bronnen van deze wet en de variabele graad van 
aanvaarding ervan door de Europese landen. De tweede factor is het effect dat rechtsregels, zelfs 
identieke rechtsregels, die door een internationale rechtsorde worden uitgevaardigd, in elke nationale 
rechtsorde hebben. Omdat de voorschriften van de nationale rechtsorde het juridische effect van de 
internationale normen op de interne rechtsorde bepalen, variëren de oplossingen van land tot land. 
Zolang er geen gemeenschappelijk controlemechanisme bestaat (en jammer genoeg voorzien de 
internationale teksten daar niet in, op één uitzondering na73), kan dit verschil in territoriale toepassing 
een grote belemmering vormen voor de ontwikkeling van territoriale samenwerking die gestoeld is op 
duidelijke en voorspelbare wettelijke oplossingen. We zullen in deze studie zien dat de Verordening 
helaas niet in staat is om een bevredigende oplossing te bieden voor deze eerste kwestie. Eenvormige 
toepassing, niet alleen van de normen van deze Verordening, maar ook van de verwijzingen waarin zij 
voorziet, kan daarentegen wel verwacht worden in de toekomst (zie einde van hoofdstuk 3). 

Wat de diversiteit van de bronnen betreft bestonden er naast elkaar drie belangrijke bronnen – die 
in verschillende mate van toepassing zijn, afhankelijk van elke Europese grens – voordat Verordening 
(EG) nr. 1082/2006 in werking trad. We zullen deze in dit hoofdstuk kort bespreken en wel om twee 
redenen. 

De eerste reden is dat de EGTS-Verordening van de Gemeenschap weliswaar bepaalde 
innovatieve kenmerken omvat die een duidelijke breuk vormen met vroegere praktijken en normen 
- we denken hier bijvoorbeeld aan de deelname van een land als lid van rechtswege van een 
grensoverschrijdend samenwerkingsverband, iets wat verschilt van de oplossingen die werden 
ontwikkeld in de Europese op overeenkomsten berustende instrumenten die verderop worden 
bestudeerd -, maar toch in grote mate steunt op de overtuigende ervaring verworven met 
samenwerking aan de verschillende Europese grenzen (zie hoofdstuk 5). In dat licht is het nodig en 
nuttig, vooral voor de interpretatie, om te weten waar die regels vandaan komen, regels waarvan er 
veel soms een beetje "op een hoopje" in Verordening (EG) nr. 1082/2006 zijn opgenomen.  

De tweede reden is dat de Gemeenschapsverordening juist geen nieuwe juridische structuur wil 
willen voorstellen die de vorige zou moeten vervangen, maar bedoeld is om naast die vorige structuren 
te bestaan en de betrokken actoren te laten kiezen tussen een vooraf bestaande structuur (gebaseerd op 
een van de drie bronnen die we verderop zullen bestuderen) of de nieuwe Gemeenschapsverordening. 
Overweging 5 maakt immers ondubbelzinnig melding van deze beperkte ambitie: "Het onderhavige 
instrument is niet bedoeld om deze regelingen te omzeilen, noch om te voorzien in een reeks 
specifieke gemeenschappelijke voorschriften op grond waarvan al deze regelingen op uniforme wijze 
in de hele Gemeenschap moeten worden toegepast". Om dus te weten te komen welk belang actoren 
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van de territoriale samenwerking zouden hebben bij de aanwending van de EGTS-Verordening, 
moeten we meer weten over de alternatieve wettelijke oplossingen. Daarom zal dit hoofdstuk daarvan 
een beknopt overzicht geven. 

Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen: bronnen op Europees niveau (A), bronnen afkomstig van 
bilaterale of multilaterale overeenkomsten (B) en bronnen afkomstig van de nationale wetgeving (C). 
Wat ons vooral interesseert in dit hoofdstuk is niet zozeer een uitvoerige beschrijving van specifieke 
oplossingen die waarschijnlijk niet transponeerbaar zijn op andere Europese grenzen, maar wel een 
verduidelijking van de wettelijke mechanismen die te vinden zijn – of beter, die opvallen – in 
Verordening (EG) nr. 1082/2006. 

 

A. OP EUROPEES NIVEAU (MULTILATERAAL) 

Ook al verwijzen gebruikers van de term "Europees recht" daarmee vaak alleen maar naar het 
"Gemeenschapsrecht", toch moeten we eraan herinneren dat er nog een Europese instelling is die de 
bevoegdheid heeft om op Europees niveau regels uit te vaardigen. Deze instelling heeft sinds medio 
jaren zeventig rechtsregels ontwikkeld met de bedoeling een kader te scheppen voor de 
samenwerkingsactiviteiten van de lagere overheden in verschillende Europese lidstaten. Bovendien 
werd deze wetgeving van de Raad van Europa in de overwegingen van Verordening (EG) nr. 
1082/2006 een zeer bijzondere rol toebedeeld, omdat overweging 5 ernaar verwijst als "het acquis van 
de Raad van Europa", dat "voorziet in verschillende mogelijkheden en regelingen waarbinnen 
regionale en lokale overheden grensoverschrijdend kunnen samenwerken". De bestudering van deze 
mogelijkheden en regelingen komt dus uitgebreid aan bod (in A.1). 

Ook al vormt Verordening (EG) nr. 1082/2006 een eerste poging binnen de rechtsorde van de 
Gemeenschap om een wettelijk kader te bepalen voor grensoverschrijdende, interregionale, 
transnationale of territoriale samenwerking, toch waren deze zaken al het onderwerp geweest van een 
aantal wetten, vooral in verband met de structuurfondsen, die ook belangrijke factoren zijn voor een 
verklaring van de structuur en draagwijdte van sommige bepalingen in de EGTS-Verordening. Wij 
zullen deze kwesties dus verderop bespreken (A.2). 

 

1. De wetgeving van de Raad van Europa 

Op bepaalde gebieden vormt de Raad van Europa een fantastisch "Europees laboratorium"; het 
biedt een kader voor het bedenken en testen van innoverende oplossingen voor complexe 
vraagstukken waarmee de Europese landen zich in hun wederzijdse relaties geconfronteerd zien. Dat 
geldt ook voor het relatief nieuwe gebied van de grensoverschrijdende samenwerking, een gebied 
waarin de oplossingen die de Raad van Europa heeft voorgesteld om territoriale gemeenschappen of 
autoriteiten in staat te stellen dergelijke relaties te ontwikkelen, een opmerkelijke illustratie vormen 
van het vermogen van deze organisatie om voor de ontwikkeling van deze praktijk een Europees 
wettelijk kader voor te stellen dat de bestaande regels en kaders zelfs nog niet in overweging hadden 
genomen. Maar de reglementering van deze materie werpt ook licht op de grenzen aan de 
doeltreffendheid van deze organisatie. 
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De Raad van Europa mag, volgens de formulering van zijn statuut, Aanbevelingen aannemen die 
van toepassing zijn op de lidstaten, en zo nodig conventies of overeenkomsten die dan worden 
geregeld door de klassieke regels van het internationaal recht. Om duidelijk te zijn en in tegenstelling 
tot wat er gebeurt in het kader van de Gemeenschap: de Raad van Europa stelt geen afgeleid recht op. 
Wanneer een op een overeenkomst berustend instrument in de Raad van Europa wordt aangenomen, 
heeft het vanuit wettelijk oogpunt geen automatisch dwingend karakter louter omdat het is 
aangenomen; in dit stadium wordt het alleen opengesteld voor ondertekening door de lidstaten, een 
ondertekening die vervolgens ter ratificatie wordt voorgelegd in overeenstemming met de vereisten en 
procedures die eigen zijn aan elke nationale rechtsorde.  

Bijgevolg heeft een dergelijke internationale overeenkomst slechts een juridisch effect in een 
lidstaat als zij door die lidstaat is geratificeerd. Enerzijds mag elke staat voorbehouden of verklaringen 
formuleren, zodat de staten de reikwijdte van de verplichtingen die zij hebben aangegaan nauwkeurig 
kunnen aanpassen aan de specifieke aard van hun eigen wettelijk stelsel en aan de mogelijke limieten 
van de politieke verbintenissen van hun regering of hun parlement. Anderzijds kan weliswaar niet 
worden ontkend dat de regelgevende productie van de Raad van Europa, dankzij de soepele regeling 
voor goedkeuring door de staten, kwantitatief en kwalitatief aanzienlijk is, maar toch moeten we hier 
onderstrepen dat in de meeste gevallen een internationaal juridisch controlemechanisme ontbreekt dat 
toezicht zou kunnen houden op het al dan niet eerbiedigen van de aangegane verbintenissen.  

Deze relatieve "juridische zwakte" van de instrumenten van de Raad van Europa blijkt in nieuwe 
domeinen, waar de mogelijkheid voor ontwikkeling en de juridische gevolgen nog niet duidelijk 
vastgesteld zijn door de staten, echter een troef te zijn die de nationale overheden de kans biedt om 
innoverende oplossingen te overwegen die, voor zover zij kunnen zien, beperkte juridische risico's 
inhouden, juist omdat de verbintenis zo soepel is. Dat is precies wat er is gebeurd op het gebied van de 
grensoverschrijdende samenwerking. 

 

1.1. De problemen bij het opstellen van rechtsregels 

De Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale 
gemeenschappen of autoriteiten74, op 21 mei 1980 te Madrid opengesteld ter ondertekening door de 
lidstaten van de Raad van Europa, was de bekroning van jaren studie en inspanningen binnen de 
instelling. Vanuit het oogpunt van de Parlementaire Vergadering diende deze overeenkomst de 
hoeksteen te vormen van het nieuwe stelsel tot de oprichting waarvan de Raad van Europa zich 
genoodzaakt voelde teneinde te voorzien in een wettelijk kader voor de werkwijzen die reeds volop in 
ontwikkeling waren aan de verschillende grenzen van Europa. De Parlementaire Vergadering had 
vanaf 1964 haar comité voor lokale overheden gevraagd om de mogelijkheden en eventueel de 
modaliteiten te onderzoeken voor samenwerking tussen de lokale overheden van verschillende 
lidstaten van de Raad van Europa, en meer bepaald tussen naburige overheden aan de grenzen van 
lidstaten.75 

Maar zelfs meer nog dan de Europese Parlementsleden waren het ook en vooral de lokale 
overheden aan de grenzen – die zich overigens verenigd hadden in een doeltreffende organisatie, de 
Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden (WVEG) – die vroegen om de aanneming van een 
dergelijke overeenkomst op Europees niveau. De Raad van Europa leek volgens hen het meest 
geschikte en meest toegankelijke organisme om aan hun vraag tegemoet te komen. Voor deze lokale 
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en regionale overheden betekende de nabijheid van een internationale grens dat er ernstige 
beperkingen waren in de behandeling van concrete lokale problemen die binnen hun bevoegdheden 
vielen, zoals de watervoorziening en -zuivering, de afvalophaling, het beheer van de arbeidsmarkt 
(wanneer het arbeidsmarktgebied grensoverschrijdend was), de ontwikkeling van lokaal openbaar 
vervoer of bepaalde veiligheids- of gezondheidsdiensten (brandweer, ziekenhuizen). Ook al vreesden 
sommige nationale overheden dat achter deze concrete verzoeken bredere politieke eisen schuilgingen 
(het spook van het separatisme is nooit ver uit de gedachten van bepaalde nationale leiders), toch werd 
deze vrees niet bevestigd, toen niet en ook sindsdien niet. 

Deze vrees had echter tot gevolg dat de verantwoordelijken voor het opstellen van een 
overeenkomst in de Raad van Europa minder geneigd waren om de ontwikkeling te overwegen van 
een wettelijk kader dat dergelijke praktijken eventueel kon aanmoedigen. Ook poogden ze in eerste 
instantie om deze kwestie niet op te nemen in hun werkprogramma en moesten de nationale 
parlementsleden en de regionale en lokale verkozenen hun volle gewicht in de strijd werpen om het 
dossier vooruitgang te doen maken76. Daarom aanvaardden de besluitvormende instanties, 
gecontroleerd door de ministeries van Buitenlandse Zaken, slechts met terughoudendheid de 
openstelling voor ondertekening van een overeenkomst77, ook al bleek de noodzaak om een wettelijk 
instrument aan te nemen vanzelfsprekend voor de ondergeschikte organen van de organisatie. 
Bijgevolg was de juridische draagwijdte van de bepalingen daarvan veel beperkter dan de 
voorstanders voor ogen hadden gehad. Toen de tekst in 1979 eindelijk werd aangenomen, was de 
Parlementaire Vergadering weliswaar verheugd over het resultaat, maar betreurde ze dat de 
kaderovereenkomst tal van uiterst vage termen bevatte en dat het de overeenkomst ook ontbrak aan 
precisie en een dwingend karakter.78 

De inhoud van deze kaderovereenkomst was inderdaad zeer bescheiden, om niet te zeggen zonder 
substantie. De belangrijkste "verplichting" wordt vermeld in het eerste artikel dat als volgt luidt: "Elke 
Overeenkomstsluitende Partij verbindt zich ertoe de grensoverschrijdende samenwerking tussen 
territoriale gemeenschappen of autoriteiten die tot haar rechtsgebied behoren en de territoriale 
gemeenschappen of autoriteiten die tot de bevoegdheid van de andere Overeenkomstsluitende Partijen 
behoren te vergemakkelijken en te bevorderen. Zij zal pogen om de afsluiting van overeenkomsten en 
regelingen te bevorderen die daartoe nodig kunnen zijn met eerbiediging van de verschillende 
constitutionele bepalingen eigen aan elke partij." 

De verbintenis om "te vergemakkelijken en te bevorderen" stelt de betrokken overheden echter 
nauwelijks in staat om zich te beschouwen als de begunstigden van een recht om aan 
grensoverschrijdende samenwerking te doen. A fortiori biedt de tekst van dit op een overeenkomst 
berustend instrument geen bruikbare manier om deze samenwerking te ontwikkelen en in een wettelijk 
kader te plaatsen. Zoals vermeld in de Toelichting die tegelijkertijd met de tekst van de overeenkomst 
door de Europese ministers werd aangenomen79, gaat het om een verbintenis van algemene aard die 
rekening houdt met de bestaande toestand in de verschillende landen die de Overeenkomst ratificeren. 
Zij impliceert met name een gunstige houding van die landen ten opzichte van de 
samenwerkingsproblemen die aan hen worden voorgelegd, vooral wat de afsluiting van 
overeenkomsten en regelingen betreft80. 

Om bovendien de ministeries van Buitenlandse Zaken die liever de deur niet te wijd openzetten 
voor deze relaties tussen subnationale overheden verder gerust te stellen, werd deze samenwerking 
beperkt tot de onmiddellijke nabuurschap, aangezien artikel 2 bepaalt dat voor de doeleinden van deze 
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overeenkomst grensoverschrijdende samenwerking zal betekenen ieder onderling afgestemd optreden 
bedoeld om de nabuurschapsrelaties tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten van twee of 
meer Overeenkomstsluitende Partijen te bevorderen en de afsluiting van overeenkomsten en 
regelingen die daartoe nodig zijn.81 

Om de weerstand van de ministers van Buitenlandse Zaken te omzeilen en om geen volledig 
verwaterde tekst op te stellen werd gekozen voor een kaderovereenkomst, met minimale regelgevende 
inhoud, met als bijlagen "modellen en ontwerpen van overeenkomsten, statuten en contracten inzake 
grensoverschrijdende samenwerking"82. Zoals vermeld in de Toelichting is het gegradueerde systeem 
van modellen en ontwerpen dat als bijlage bij de Overeenkomst gevoegd is (maar er geen integraal 
deel van uitmaakt) bedoeld om de landen enerzijds en de lagere overheden anderzijds een keuze aan 
samenwerkingsvormen te bieden die het best zijn aangepast aan hun problemen. Dienovereenkomstig 
sluit de Overeenkomst het gebruik van andere vormen van overeenkomsten of de aanpassing van de 
bijgevoegde modellen aan elk specifiek geval van grensoverschrijdende samenwerking niet uit.83 De 
Toelichting is zelfs nog explicieter waar zij stelt dat het feit dat deze teksten als bijlage aan de 
Overeenkomst werden toegevoegd geen verplichting schept voor de Overeenkomstsluitende partijen 
om deze te gebruiken of, als ze van plan zijn deze te gebruiken, ze toe te passen zoals ze hier worden 
weergegeven. De verwijzing naar deze modellen in de Overeenkomst geeft ze dus geen op 
overeenkomst berustende waarde, maar betekent uitsluitend dat de landen zich ertoe verbinden om er 
alle nodige aandacht aan te schenken.84 

Daarom is het gerechtvaardigd om vast te stellen dat de tekst van deze Overeenkomst van 1980 
vanuit wettelijk standpunt niet de minste directe juridische gevolgen heeft85. Bijgevolg bevat 
Verordening (EG) nr. 1082/2006 geen enkel principe uit deze Kaderovereenkomst.  

Anderzijds moeten we onderstrepen dat de wettelijke inhoud van deze Kaderovereenkomst 
weliswaar een ongunstige beoordeling heeft gekregen, maar dat de indirecte (politieke, mogen we wel 
zeggen) invloed ervan op de ontwikkeling van de grensoverschrijdende samenwerking in Europa 
aanzienlijk is geweest. 

Ten eerste vertegenwoordigt de Kaderovereenkomst een erkenning van het bestaan van een 
verschijnsel als grensoverschrijdende samenwerking en van het recht van de lagere overheden om – 
binnen duidelijk afgebakende grenzen en vooral met respect voor de vereisten van de territoriale 
soevereiniteit van het land waarin zij gesitueerd zijn – dergelijke activiteiten te ontwikkelen buiten hun 
nationale grondgebied en rechtsorde. De discrepantie tussen deze politieke erkenning en het ontbreken 
van praktische wettelijke oplossingen in de Kaderovereenkomst voor lagere overheden leidde tot de 
ontwikkeling van internationale overeenkomsten met een beperkter geografisch bereik tussen 
buurlanden die de ontwikkeling van een dergelijke samenwerking wensten te vergemakkelijken 86. 

Ten tweede leidde het bestaan van deze Overeenkomst tot een "normalisatie" van het verschijnsel, 
dat uit de marginaliteit trad met duidelijke grensoverschrijdende institutionele verwezenlijkingen zoals 
de Euregio, de Communauté de Travail des Alpes occidentales, l’Alp-Adria, l’Arge-Alp, la 
Communauté de Travail des Pyrénées, la Communauté de Travail du Jura, de Conseil du Léman en 
recenter een aantal Euroregio's in Centraal-Europa die naar deze tekst verwijzen als de basis waarop 
hun aanpak gestoeld is. De oprichting van deze instellingen geeft blijk van een politieke aanvaarding, 
vooral door de ministeries van Buitenlandse Zaken van de betrokken landen, van de realiteit van het 
verschijnsel van grensoverschrijdende relaties; de opgezette structuren hebben echter een zeer 
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beperkte handelingsbevoegdheid doordat er geen vooraf bepaald relevant wettelijk kader bestaat 
waarop zij kunnen aansluiten. Vandaar de noodzaak tot nieuwe maatregelen. 

 

1.2. De erkenning van het recht van lagere overheden op samenwerking en de regel van 
verwijzing naar hun eigen bevoegdheden 

Een eerste schuchtere en discrete poging om het recht van lagere overheden op 
grensoverschrijdende samenwerking te erkennen verscheen in het Europees Handvest voor lokaal 
zelfbestuur, een belangrijk instrument van de Raad van Europa, met een draagwijdte die veel verder 
reikt dan de kwesties in verband met grensoverschrijdende samenwerking87. Zo bevat artikel 10 van 
dit Handvest, getiteld "Het recht op vereniging van de lokale overheden" een alinea 3 die als volgt 
luidt: "De lokale overheden mogen, in omstandigheden die eventueel worden bepaald door de wet, 
samenwerken met de overheden van andere landen." 

Strikt gesproken gaat het hier niet om de erkenning van een subjectief recht88 ten gunste van de 
lagere overheden, maar de mogelijkheden tot samenwerking lijken hier al veel tastbaarder dan in de 
gekunstelde en weinig overtuigende formulering van artikel 1 van de Kaderovereenkomst. De 
toelichting bij dit Europese Handvest verklaart: "de directe samenwerking met afzonderlijke lokale 
overheden van andere landen moet ook worden toegestaan, ook al moet de manier waarop deze 
samenwerking gebeurt de rechtsregels eerbiedigen die gelden in elk land en plaatsvinden binnen het 
kader van de bevoegdheden van de overheden in kwestie"89. Het gaat niet alleen over een verbintenis 
om "te vergemakkelijken en te bevorderen", maar ook om ervoor te zorgen dat een dergelijke 
samenwerking mogelijk is.  

Uiteraard spreekt noch het Handvest, noch de toelichting zich uit over de manier waarop deze 
mogelijkheid kan worden gerealiseerd. Er is alleen een verwijzing naar "bepalingen van de Europese 
Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of 
autoriteiten (21 mei 1980, SVRE nr. 106) die in dit verband bijzonder relevant zijn [...]"90. De 
formulering van deze verwijzing is verrassend, alsof de commentatoren van het Handvest (die niet 
officiëler konden zijn) zelf niet helemaal overtuigd waren van de doeltreffendheid van de bepalingen 
van de Kaderovereenkomst; er wordt niet vermeld dat ze toegepast moeten worden of dat ze een 
wettelijk kader vormen voor deze samenwerking, maar alleen dat ze "in dit verband bijzonder relevant 
zijn". 

De realiteit van deze zwakke punten werd duidelijk na een studie die het secretariaat van de Raad 
van Europa in 1990 liet uitvoeren. Uit deze studie bleek dat de oplossingen van de Kaderovereenkomst 
en zelfs de model- en ontwerpovereenkomsten die als bijlage waren toegevoegd, niet werden gebruikt 
zoals bedoeld: niet door de lidstaten en niet door de lagere overheden van de lidstaten die de 
Kaderovereenkomst hadden geratificeerd 91. Daarom werd besloten dat vanaf 1992 zou worden 
begonnen met een Aanvullend protocol op de Kaderovereenkomst92. Dit werd op 9 november 1995 ter 
ondertekening opengesteld in de statutaire zetel van de Raad van Europa te Straatsburg. Dit 
aanvullende protocol is momenteel geratificeerd door zeventien lidstaten93, terwijl zeven het hebben 
ondertekend maar nog niet geratificeerd94. 

Dit aanvullende protocol streefde er voornamelijk naar om het werk te voltooien dat begonnen was 
met de Conventie van Madrid. De vijftien jaar sinds de openstelling voor ondertekening van de 
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Kaderovereenkomst tonen aan dat de vrees van de ministers van Buitenlandse Zaken, namelijk dat de 
ontwikkeling van deze samenwerking hun het monopolie op de internationale relaties van de staat uit 
handen zou nemen en de territoriale integriteit en politieke samenhang van de Europese landen zou 
ondermijnen, ongegrond was. 

Bovendien bleek duidelijk, zoals we hebben gezien, uit een studie die het secretariaat van de Raad 
van Europa in 1990 had laten uitvoeren, dat geen van de lidstaten die deelachtig waren aan de 
Kaderovereenkomst meenden dat de bepalingen van deze tekst effectief waren toegepast op de 
samenwerking die aan hun grenzen plaatsvond. 

Ten slotte hadden de organisaties die sinds 1980 tot volle ontwikkeling waren gekomen langs de 
Europese grenzen in een poging om een stabiel institutioneel kader te bieden aan de tot dat punt 
geïsoleerde samenwerkingsrelaties, te lijden van een wettelijk deficit (er was geen statuut dat hun een 
rechtspersoonlijkheid toekende en er was het probleem welke betrokken rechtsorde nu eigenlijk 
rechtsbevoegd was). Men wenste deze lacune dus weg te werken. 

De inhoud van het Aanvullend protocol van 1995 is daarom, in tegenstelling tot die van de 
Kaderovereenkomst, wel substantieel. Zo wordt er, en dit is de belangrijkste verworvenheid van deze 
op een overeenkomst berustende tekst, uitdrukkelijk gesteld: "Elke Overeenkomstsluitende Partij 
erkent en eerbiedigt het recht van territoriale gemeenschappen of autoriteiten binnen haar rechtsmacht, 
waarnaar wordt verwezen in de artikelen 1 en 2 van de Kaderovereenkomst, om overeenkomsten tot 
grensoverschrijdende samenwerking te sluiten met territoriale gemeenschappen of autoriteiten van 
andere staten op vergelijkbare beleidsterreinen, overeenkomstig de in hun regelgeving neergelegde 
procedures, conform het nationaal recht en voor zover deze overeenkomsten in overeenstemming zijn 
met de internationale verplichtingen van deze Partij" (artikel 1, lid 1). 

De erkenning van een subjectief recht van de territoriale gemeenschappen (binnen de beperkingen 
van hun vergelijkbare beleidsterreinen95) om grensoverschrijdende relaties te ontwikkelen is deze keer 
aldus gerealiseerd. Deze gemeenschappen hoefden niet langer te rekenen op de bereidheid van de 
staten om een dergelijke samenwerking "te vergemakkelijken en te bevorderen", maar hadden het 
volste recht om op eigen initiatief grensoverschrijdende maatregelen te treffen. Dit principe vinden we 
terug in alle wettelijke instrumenten die na dit Protocol worden opgesteld96. Het vormt de basis van het 
recht van territoriale gemeenschappen op territoriale samenwerking buiten hun nationale grenzen. We 
vinden het ook terug in de EGTS-Verordening, dat in artikel 3, lid 1, vermeldt: "Een EGTS bestaat uit 
leden die, binnen de grenzen van hun bevoegdheden krachtens de nationale wetgeving, tot een of meer 
van de volgende categorieën behoren […]". Dit is dus een acquis van de Raad van Europa, dat niet 
alleen naast Verordening (EG) nr. 1082/2006 bestaat, maar zelfs als de basis ervan dient.  

 

1.3. De regel inzake verwijzing naar de nationale wetgeving voor de tenuitvoerlegging 

Omdat de territoriale gemeenschappen kunnen samenwerken en omdat deze samenwerking niet 
alleen gebaseerd kan zijn op rechtsregels, maar ook rechtshandelingen voortbrengt – zelfs de 
oprichting van instellingen – is het belangrijk te weten welke wetgeving van toepassing zal zijn op 
deze handelingen die worden aangenomen in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking. Er 
werd dus een duidelijke regel geformuleerd op de tenuitvoerlegging van besluiten in het kader van de 
grensoverschrijdende samenwerking:  
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"Gezamenlijke beslissingen genomen ingevolge een overeenkomst inzake grensoverschrijdende 
samenwerking worden door de territoriale gemeenschappen of autoriteiten uitgevoerd binnen hun 
nationale rechtsstelsel, in overeenstemming met hun nationaal recht. Aldus uitgevoerde beslissingen 
worden beschouwd als hebbende dezelfde rechtskracht en werking als maatregelen genomen door die 
gemeenschappen of autoriteiten krachtens hun nationale rechtsstelsel." (artikel 2). 

Deze regel vertoont een eigenaardig dualisme. Zoals de Toelichting vermeldt, is het aangenomen 
principe dat een besluit genomen door een adviserend orgaan geen rechtskracht of rechtsgevolgen 
heeft ex lege, maar dat het deel moet uitmaken van een besluit van elk van de territoriale 
gemeenschappen of autoriteiten de deelachtig zijn aan de overeenkomst zodat het als het ware wordt 
"omgezet" in de nationale rechtsorde waartoe deze gemeenschappen behoren, met naleving van de 
procedureregels die hun worden opgelegd.97 Zo hebben de "besluiten" die op grensoverschrijdend vlak 
worden genomen zelf geen rechtskracht, maar leggen zij de gemeenschappen die ze hebben 
aangenomen de verplichting op om ze "om te zetten" in hun nationale rechtsorde, om ze rechtskracht 
te verlenen. Het is nu nog de vraag wat de aard is van de verplichting die wordt opgelegd aan de 
gemeenschappen die deelachtig zijn aan een grensoverschrijdend besluitvormingsproces: moreel, 
politiek, gebaseerd op de regels van een goed nabuurschap? Noch het Protocol, noch de 
daaropvolgende instrumenten geven een bevredigend antwoord op deze vraag98. De oplossing die in 
latere teksten wordt aangenomen, is doorgaans de verwijzing naar een nationale wetgeving om de aard 
en omvang van de verplichtingen te bepalen99 (vaak de wet van de plaats waar zich de statutaire zetel 
van een grensoverschrijdend samenwerkingsverband bevindt als er een dergelijke structuur is 
opgericht)100, wat het evenwicht tussen de partijen verstoort en het voor de leden wier nationale 
wetgeving krachtens een dergelijke regel niet langer toepasselijk is moeilijk maakt om belangrijke 
wettelijke verbintenissen te aanvaarden. Verordening EG nr. 1082/2006 kiest voor de oplossing die de 
minste onzekerheid met zich meebrengt – de toepasselijke wet is die van de plaats waar de statutaire 
zetel van een EGTS gevestigd is (artikel 8, lid 2, onder e) – maar die wel de minst egalitaire is. Dat 
kan worden betreurd. Wat betreft de wet die van toepassing is op de tenuitvoerlegging verschijnen er 
meer innoverende oplossingen in de daarop volgende overeenkomsten (bijvoorbeeld in artikel 2 van 
de EGTS-Verordening). Zo blijft de bijdrage van de Raad van Europa hier dus beperkt tot het principe 
van verwijzing naar de nationale wetgeving, en handelt deze niet over de wijze waarop deze 
verwijzing kan gebeuren. 

 

1.4. De mogelijkheid om een gemeenschappelijke wettelijke structuur op te richten 

Een andere belangrijke bijdrage van dit Aanvullend protocol is dat het – door te reageren op een 
verzoek van de actoren op het terrein en "zich te hechten" aan een wijdverbreide praktijk (meer 
bepaald in de vorm van "werkgemeenschappen") – voorziet in de mogelijkheid om de 
grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden een wettelijke status te geven: er wordt bepaald: "Bij 
een door territoriale gemeenschappen of autoriteiten gesloten overeenkomst inzake 
grensoverschrijdende samenwerking kan een lichaam voor grensoverschrijdende samenwerking in het 
leven worden geroepen, met of zonder rechtspersoonlijkheid" (artikel 3). Zo nodig zal deze 
rechtspersoonlijkheid worden "beheerst door het recht van de Overeenkomstsluitende Partij 
waarbinnen de zetel is gevestigd" (artikel 4). Een andere mogelijkheid is om een dergelijke 
institutionele structuur te beschouwen als een "een publiekrechtelijk lichaam [...] en dat, binnen het 
rechtsstelsel van elke Overeenkomstsluitende Partij, door het lichaam genomen maatregelen dezelfde 



HOOFDSTUK 2 :  BESTAANDE RECHTSOPLOSSINGEN IN EUROPA 

35 

rechtskracht en werking hebben als waren deze maatregelen genomen door de territoriale 
gemeenschappen of autoriteiten die de overeenkomst hebben gesloten" (artikel 5). Deze tweede 
oplossing lijkt niet absoluut duidelijk op het gebied van de wettelijke gevolgen die zij met zich kan 
meebrengen, en verschillende landen hebben besloten om alleen de wettelijke regelingen te 
aanvaarden die in overeenstemming zijn met de voorschriften van artikel 4, met uitsluiting van de 
mogelijkheid van dubbele privaatrechtelijke organen die parallel naast elkaar bestaan, wat neerkomt 
op een uniek institutioneel stelsel zoals bepaald in artikel 5. Een dergelijke keuze wordt bovendien 
uitdrukkelijk toegestaan in artikel 8 van het Protocol. 

Dit principe van twee rechtsstelsels die parallel en gelijktijdig functioneren blijkt in de praktijk 
niet gangbaar te zijn. In het algemeen wordt geopteerd voor het systeem van verwijzing naar één 
enkele wetgeving, gekozen op basis van de statutaire zetel van het grensoverschrijdend 
samenwerkingsverband. Maar ook al was de Raad van Europa innoverend in zijn optreden (in 
navolging van de Overeenkomst van Brussel van 1986 en die van Isselburg-Anholt), de voorgestelde 
verwijzingsregels zijn te algemeen om duidelijk werkzaam te zijn. Een stelsel dat gebaseerd is op een 
verwijzing naar de nationale regels vereist immers een uitvoerige en specifieke overweging van de 
instellingen en wetgeving van de betrokken landen, wat niet uitvoerbaar is met een wettelijk 
instrument dat bedoeld is om in meer dan veertig Europese landen te worden toegepast. Juist daarom 
werd het Aanvullend protocol blijkbaar niet algemeen toegepast, ondanks de onbetwistbare 
vooruitgang dat dit vertegenwoordigt. De landen die hun territoriale gemeenschappen een wettelijk 
kader willen bieden om grensoverschrijdende relaties te ontwikkelen met de openbare entiteiten van 
buurlanden, zijn integendeel geneigd om internationale overeenkomsten op te stellen met een 
beperkter territoriale toepassing en een veel nauwkeuriger inhoud, in de meeste gevallen bilaterale 
overeenkomsten (zie deel B). 

 

1.5. De uitbreiding naar regels voor samenwerking die verder reikt dan de nabuurschap 

Op 5 mei 1998 werd een tweede Protocol opengesteld voor ondertekening door de leden van de 
Raad van Europa. Vijftien leden van de Raad van Europa treden toe tot dit tweede Protocol101, terwijl 
zeven andere landen het wel ondertekend maar nog niet geratificeerd hebben102. Volgens artikel 2 van 
de Kaderovereenkomst van 1980 wordt onder grensoverschrijdende samenwerking verstaan: elk 
onderling afgestemd optreden bedoeld om tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten van twee 
of meer Overeenkomstsluitende Partijen nabuurschapsbetrekkingen tot stand te brengen en te 
bevorderen. Bijgevolg zijn de regels voor grensoverschrijdende samenwerking die in het kader van de 
Raad van Europa werden opgesteld, alleen van toepassing op nabuurschapsrelaties en niet op relaties 
tussen territoriale gemeenschappen die geografisch ver uit elkaar liggen. 

Ook al verschillen de praktische en politieke kwesties in verband met een samenwerking tussen 
territoriale gemeenschappen die ver uit elkaar liggen uiteraard van de samenwerking tussen naburige 
gemeenschappen, toch zijn de wettelijke kwesties en de regels die nodig zijn om de ontwikkeling en 
werking van een dergelijke samenwerking "die verder reikt dan de nabuurschap" mogelijk te maken 
dezelfde. Sommige waarnemers en commentatoren hebben dit punt al naar voren gebracht103. 

Bovendien wijst de praktijk uit dat ook relaties buiten het kader van een geografisch nabuurschap 
zich in grote mate hebben ontwikkeld, misschien als uiting van de toenemende mondialisering104. 
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Daarom was het belangrijk dat er op Europees niveau aangenomen rechtsregels kwamen om dit soort 
samenwerking te regelen, zoals die er ook waren om de nabuurschapssamenwerking te regelen.  

De inhoud van het tweede aanvullende protocol kan worden samengevat in drie zeer korte 
artikelen, meer bepaald artikel 3 dat stelt: "de Overeenkomstsluitende Partijen bij dit Protocol passen 
de kaderovereenkomst op overeenkomstige wijze toe op interterritoriale samenwerking". Artikel 4 
gebruikt dezelfde formulering in verband met het Aanvullend protocol, dat op het gebied van 
wettelijke gevolgen veel belangrijker is, zoals we hebben gezien. Bovendien definieert artikel 1 de 
"interterritoriale samenwerking" in zeer brede termen als "ieder onderling afgestemd optreden bedoeld 
om tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten van twee of meer Overeenkomstsluitende 
Partijen andere betrekkingen tot stand te brengen dan betrekkingen inzake grensoverschrijdende 
samenwerking tussen naburige autoriteiten […]". Hiermee is alles gezegd, ook al lijkt deze definitie 
ons te ruim. Wat de term "interterritoriaal" betreft, die uiteindelijk werd aangenomen om naar deze 
vorm van samenwerking te verwijzen: nadat zij lange tijd de term "interregionaal" hadden voorgesteld, 
gaven de voorstanders van deze tekst zich er rekenschap van dat tal van grote steden ook een 
dergelijke vorm van samenwerking hadden ontwikkeld, vandaar dus die ruimere benaming. Dit schept 
echter problemen wanneer bij een dergelijke samenwerking gemeenschappen betrokken zijn die niet 
van nature territoriaal zijn, zoals de Franstalige gemeenschap in België. Ons inziens is de benaming 
"grensoverschrijdende samenwerking" een betere en completere weergave van de diversiteit van de 
bestaande situaties. Artikel 265 van het Verdrag van Rome, zoals gewijzigd in Amsterdam, gebruikt 
eveneens de term "grensoverschrijdende samenwerking"105. 

 

1.6. Het ontwerp van een overeenkomst over een eenvormige wet 

De overheidsexperts en de onafhankelijke specialisten die door de Raad van Europa werden 
geraadpleegd, meenden echter dat het wettelijk kader van de Kaderovereenkomst en haar twee 
protocollen onvoldoende was, vooral omdat het leidde tot "een te grote diversiteit aan organen die 
betrokken zijn bij de trans-Europese samenwerking"106. Vooral wat het wettelijke statuut van de 
"Euroregio's" betreft meenden de deskundigen van de Raad van Europa in 2004 dat het stelsel 
opgericht door het Aanvullend protocol, hoe ingenieus ook, onvolledig was. Het bevatte nauwelijks 
eigen basisregels, terwijl de nationale regels waarnaar het verwees in de meeste gevallen varieerden 
van de ene rechtsorde tot de andere. Het was ook heel complex. Deze verschillende factoren maakten 
het protocol moeilijk bruikbaar107 .  

Daarom bedacht een groep overheidsexperts een ontwerp van een Aanvullend protocol met de 
bedoeling om de lidstaten een volledig kader te bieden voor de oprichting van Euroregio's in een 
nieuwe, pan-Europese juridische vorm die "Euroregionale samenwerkingsgroepering" (EGS) werd 
genoemd. Dit ontwerp, dat het Aanvullend protocol van 1995 zou aanvullen, beperkte zich tot een 
voorstel van een statuut voor de Euroregio's bestaande uit een reeks relatief uitvoerige internationale 
regels, in combinatie met aanvullende nationale regels waarnaar deze verwezen.108 Dit ontwerp was 
ambitieus, zowel qua rechtsvorm109 als qua doelstelling, omdat het een samenwerkingsorgaan wou 
instellen met als algemene bevoegdheid de bevordering, ondersteuning en ontwikkeling ten gunste van 
de betrokken bevolking, van de nabuurschapsrelaties tussen de leden ervan110. Het ontwerp was 
bovendien zo ambitieus dat het van rechtsstatuut zou veranderen. Het idee van een Aanvullend 
protocol bij de Kaderovereenkomst en haar eerste protocol111 wordt begin 2006 opgegeven ten gunste 
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van een ontwerp van een nieuwe overeenkomst112. Jammer genoeg kreeg dit ingediende ontwerp 
weinig bijval van de lidstaten en de meerderheid van degenen die hun standpunt hierover kenbaar 
maakten, verkoos om een niet-bindende verklaring aan te nemen in plaats van een wettekst in het 
internationaal recht113. Daarom is het weinig waarschijnlijk dat een dergelijk wettelijk instrument 
binnenkort het licht zal zien. 

We moeten echter onderstrepen dat de aanpak die door de experts van de Raad van Europa op 
verschillende punten werd gevolgd, afwijkt van de oplossingen die we vinden in Verordening (EG) nr. 
1082/2006 betreffende een EGTS. Eerst en vooral was het hun bedoeling om een eenvormige wet te 
maken die slechts weinig ruimte liet voor nationale regels die, omwille van tradities en 
staatsstructuren, verschillen van het ene land tot het andere. Het gevolg is een uitvoerige en complexe 
internationale tekst: het ontwerp van Protocol nr. 3 van 2004 omvat 76 artikelen, het voorontwerp van 
de Overeenkomst van 2006 heeft er 68. Dit contrasteert sterk met de EGTS-Verordening die slechts uit 
16 artikelen bestaat en zeer weinig bepalingen van materieel recht bevat. Het is verwonderlijk dat de 
instellingen van de Gemeenschap, die door middel van een Verordening rechtsregels kunnen 
aannemen die onmiddellijk een eenvormig effect kunnen hebben in de hele Gemeenschap114, dit 
vrijwel helemaal hebben nagelaten, aangezien Verordening (EG) nr. 1082/2006 slechts een zeer 
beperkt aantal bepalingen van materieel recht bevat. Het Comité van experts van de Raad van Europa, 
dat wettelijke instrumenten tot zijn beschikking heeft die structureel ongeschikt zijn voor het opstellen 
van een wetgeving met eenvormig effect – want internationale overeenkomsten worden niet 
noodzakelijk geratificeerd door alle landen en hebben niet noodzakelijk dezelfde wettelijke effecten in 
elke nationale rechtsorde – had echter wel de ambitie om dit te doen. Maar tot op de dag van vandaag 
is dat nog niet gelukt. De mislukking van de nobele ambities van degenen die de ontwerpen van 
wettelijke instrumenten opstelden in de Raad van Europa heeft (afgezien van de mogelijke 
teleurstelling in verband met de enigszins ontoereikende inhoud van de EGTS-Verordening) een zeer 
helder licht geworpen op de wijsheid van de voorstellen van de Europese Commissie die binnen de 
zeer redelijke termijn van twee jaar resulteerden in een verordening die meteen van toepassing werd. 

 

Kortom, deze bijdrage van de Raad van Europa is essentieel geweest op het gebied van principes, 
maar veel minder tastbaar wat de aanneming van doeltreffende en toepasselijke regels betreft. Ook al 
heeft de Raad van Europa onbetwistbaar een pioniersrol gespeeld in de opstelling van rechtsregels 
betreffende de grensoverschrijdende samenwerking in Europa, de invloed van zijn concrete uitvoering 
van deze regels is echter beperkt gebleven. Ons inziens zijn daarvoor drie hoofdredenen aan te wijzen. 
Deze zeer bescheiden praktische resultaten beletten echter niet dat deze rechtsregels een zekere 
invloed hebben gehad op de inhoud van andere internationale overeenkomsten en praktijken inzake 
grensoverschrijdende samenwerking. 

Ten eerste zijn niet alle lidstaten van de EU gebonden door de regels die worden aangenomen in 
het kader van de Raad van Europa. Zo zijn Cyprus, Estland en Griekenland zelfs niet gebonden door 
de Kaderovereenkomst van 1980. In deze drie gevallen is het gemakkelijk om de politieke redenen te 
zien waarom deze landen nabuurschapssamenwerking van hun territoriale gemeenschappen en 
partners langs betwiste grenzen niet hebben willen aanmoedigen. Wat betreft het eerste aanvullende 
protocol betreft zijn er, naast de bovenvermelde drie landen die er geen deel aan kunnen hebben, ook 
nog België, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Malta, Polen, Portugal, 
Tsjechië, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk, ofwel 17 van de 27 lidstaten van de EU die niet 
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gebonden zijn door ook maar één grote regel inzake grensoverschrijdende samenwerking (vergeet niet 
dat de Kaderovereenkomst geen wettelijk bindende bepalingen bevat). Alleen al in het licht hiervan 
vormt de aanneming van Verordening (EG) nr. 1082/2006 een enorme vooruitgang. Wat de 
interterritoriale samenwerking betreft zijn België, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, 
Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Malta, Polen, Portugal, Tsjechië, (Roemenië) en het Verenigd 
Koninkrijk, d.w.z. 19 van de 27 lidstaten (of 18 van de 25), niet gebonden door Europese rechtsregels. 
Dit "acquis van de Raad van Europa" is bijgevolg meer een kwestie van principes dan van 
toepasselijke wetgeving en voor een meerderheid van de lidstaten van de EU biedt de 
inwerkingtreding van Verordening EG nr. 1082/2006 betreffende een EGTS een eerste multilateraal 
wettelijk kader voor territoriale samenwerking.  

Ten tweede worden, zoals voor elke tekst van het internationaal recht, de wettelijke effecten van 
de Kaderovereenkomst en haar aanvullende protocollen op de rechtspersonen van een nationale 
rechtsorde (in casu de territoriale gemeenschappen en desgevallend privépersonen) bepaald door deze 
nationale rechtsorde via de uitvoerende organen die deze aanstelt (voornamelijk uitvoerend en 
gerechtelijk). Dit is een klein, maar ingrijpend verschil met het Gemeenschapsrecht, dat sinds het 
befaamde vonnis van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 1963 rechtstreekse 
en eenvormige effecten sorteert in alle landen die deelachtig zijn aan Gemeenschapsverdragen. 

De legitieme doelstelling van een wet op de grensoverschrijdende samenwerking – die 
noodzakelijkerwijs moet handelen over de wettelijke relaties die voortvloeien uit situaties die verband 
houden met verschillende (nationale) rechtsorden en die zeer waarschijnlijk effecten hebben in 
verschillende rechtsorden – zou moeten zijn om een eenvormige wet op te stellen, die van toepassing 
is op dergelijke relaties, ongeacht het grondgebied of de rechtsorde waarin zij effect zouden hebben. 
De realiteit ziet er echter helemaal anders uit en de omzetting van de regels van de volledige 
Kaderovereenkomst en haar aanvullende protocollen in de nationale rechtsorden leidt helemaal niet tot 
eenvormige oplossingen. Zo worden de bepalingen van het Aanvullend protocol die verwijzen naar 
"de wet van de Overeenkomstsluitende partij" heel uiteenlopend geïnterpreteerd in verschillende 
landen, waarbij sommige landen menen dat die verwijzing alleen van toepassing is op wetten die 
speciaal zijn opgesteld om grensoverschrijdende samenwerking te behandelen en andere denken dat 
die verwijzing het gebruik van eender welke nationale wet rechtvaardigt, op voorwaarde dat die van 
wetgevende aard is. 

Daarom kan de wet van de Raad van Europa er niet in slagen een corpus van eenvormige regels op 
te stellen die van toepassing zijn op grensoverschrijdende samenwerking overal waar deze in Europa 
plaatsvindt; dit vormt een beperking op de praktische betekenis van de wet van de Raad van Europa, 
zowel voor de landen als voor de territoriale gemeenschappen.  

Ten derde heeft de Raad van Europa, omdat hij niet in staat was regels voor te stellen die in alle 
nationale rechtsorden een eenvormig wettelijk effect hebben, in plaats daarvan regels inzake 
grensoverschrijdende samenwerking ontwikkeld die van toepassing zijn op of waar nodig gekoppeld 
zijn aan een of meer nationale rechtsorden. Daarom bevat de wet op de grensoverschrijdende 
samenwerking van de Raad van Europa nauwelijks eigen substantiële regels; zelfs de erkenning van 
een recht op grensoverschrijdende samenwerking is gebaseerd op verwijzing naar de bevoegdheden 
van elke territoriale autoriteit, zoals deze in de nationale wetgeving zijn bepaald. 
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Een dergelijke "wettelijke strategie" is perfect uitvoerbaar en kan leiden tot doeltreffende 
resultaten. In de praktijk omvatten de verwijzingen naar de nationale rechtsorden echter zeer 
specifieke regels, qua inhoud of zelfs qua aard, die verschillen van de ene nationale rechtsorde tot de 
andere. Om de centrale overheden te verzekeren van het feit dat deze internationale teksten hun 
territoriale gemeenschappen niet blootstellen aan een wereld die wemelt van de gevaren van 
internationale relaties en om aan de territoriale gemeenschappen die graag een dergelijke 
samenwerking willen ontwikkelen maximale rechtszekerheid te bieden, is het dus belangrijk dat de 
verwijzingen naar de nationale wetgeving zo nauwkeurig mogelijk zijn. 

De diversiteit van de institutionele stelsels en rechtsorden van de 45 lidstaten van de Raad van 
Europa maakt het onmogelijk om specifiek te verwijzen naar bepaalde regels of instellingen van elke 
nationale rechtsorde met behulp van een uniek Europees op een overeenkomst berustend instrument. 
Parallel met de ontwikkeling van regels op Europees niveau, in de Raad van Europa, hebben enkele 
landen bilaterale overeenkomsten gesloten (of beperkte multilaterale overeenkomsten, zoals de 
Overeenkomst van Karlsruhe van 1996 waarbij vier landen betrokken zijn115), waardoor het mogelijk 
werd om verwijzingen op maat te maken naar de bijzondere kenmerken van de betrokken rechtsorden. 

 

Deze vrij kritische schets van de bijdrage van de Raad van Europa aan de ontwikkeling van een 
wet op de grensoverschrijdende samenwerking wil echter geenszins de rol afzwakken die de Raad 
heeft gespeeld en die hij nog kan spelen in de toekomst116. De drie zeer bescheiden praktische 
resultaten verhinderen immers niet dat deze rechtsregels die in een multilateraal Europees kader 
werden ontwikkeld een belangrijke invloed uitoefenen op de inhoud van andere internationale 
overeenkomsten en praktijken, waaronder de EGTS-Verordening, zoals we verderop zullen zien. Een 
punt van kritiek op deze wet van de Raad van Europa is dat deze niet is geformuleerd op een wijze die 
haar gemakkelijk en direct uitvoerbaar maakt. Het staat echter buiten kijf dat de gezamenlijke 
inspanningen van de Europese lidstaten in de Raad van Europa op politiek en conceptueel niveau 
hebben geleid tot de erkenning (in 1980) en vervolgens de werkelijke instelling (in 1995) van een 
Europese wet op de grensoverschrijdende samenwerking. 

 

2. Het Gemeenschapsrecht 

In het Gemeenschapsrecht zijn de procedures voor aanneming van instrumenten beter omschreven 
en doeltreffender dan in het klassieke internationaal recht, zelfs als dit wordt uitgevaardigd in een 
doorwrocht institutioneel kader zoals dat van de Raad van Europa117. Anderzijds vereist het 
Gemeenschapsrecht dat de bevoegde actoren, met name de Commissie die als enige beschikt over het 
initiatiefrecht118 hun optreden kunnen baseren op een bevoegdheid die door het EG-Verdrag aan de 
Gemeenschap werd verleend119. Het EG-Verdrag bevat geen enkele basis voor specifieke 
bevoegdheden in verband met territoriale of grensoverschrijdende samenwerking120 en dat is de reden 
waarom er tot dusver geen specifiek wettelijk kader werd ontwikkeld binnen de EG.  

Het Verdrag van Rome bevatte nochtans een bijzondere clausule die het mogelijk maakte om de 
passende maatregelen te nemen, op voorwaarde dat alle lidstaten akkoord gingen, "indien een optreden 
van de Gemeenschap noodzakelijk blijkt om, in het kader van de gemeenschappelijke markt, een der 
doelstellingen van de Gemeenschap te verwezenlijken zonder dat dit Verdrag in de daartoe vereiste 
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bevoegdheden voorziet"121. Deze clausule diende echter alleen om een van de doelstellingen van de 
Gemeenschap te verwezenlijken in het kader van de werking van de gemeenschappelijke markt. Door 
de rechtsleer en jurisprudentie wordt aanvaard122 – evenals uitdrukkelijk in artikel I-5 van het VEG – 
dat de nationale of subnationale procedures voor het verwezenlijken van die doelstellingen van de 
Gemeenschap, evenals de tenuitvoerlegging van de Gemeenschapsregels en verwezenlijking van de 
Europese integratie geen invloed mogen hebben op de organisatiestructuur van de lidstaten. Bijgevolg 
kunnen de bepalingen van artikel 308 VEG (voorheen 235) niet op dit soort situatie worden toegepast. 

Toen het Verdrag van Rome echter werd gewijzigd in Amsterdam, werd het begrip van 
grensoverschrijdende samenwerking opgenomen123 in het verdrag. Er wordt inderdaad gepreciseerd 
dat "het Comité van de Regio's door de Raad of door de Commissie [wordt] geraadpleegd in de door 
dit Verdrag voorgeschreven gevallen en in alle andere gevallen, in het bijzonder die welke 
grensoverschrijdende samenwerking betreffen, waarin een van deze beide instellingen zulks wenselijk 
oordeelt"124. Deze zin is op zijn minst gezegd merkwaardig, omdat er wordt bepaald dat het Comité 
van de Regio's geraadpleegd moet worden over een materie die blijkbaar niet wordt geregeld door het 
EG-Verdrag. We zullen echter zien dat het Gemeenschapsbeleid deze kwestie al behandelde lang vóór 
de wijziging in Amsterdam werd aangebracht. 

 

2.1. Grensoverschrijdende samenwerking door middel van economische en sociale 
samenhang: vereisten gesteld door de Verordeningen inzake financiële instrumenten  

De samenhang, en het belangrijke beleid in verband daarmee, werd in twee stappen ingevoerd. 
Eerst en vooral door de oprichting, in 1975, van een Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en 
daarna door de opname in de Europese Akte (1987) van een nieuwe titel over de economische en 
sociale samenhang in het VEG (artikel 130 A tot en met 130 E VEG, momenteel 158-162 VEG). 

In 1975 stipuleerde artikel 5 van de EFRO-Verordening dat de Commissie, wanneer zij besluit tot 
verlening van bijstand uit het fonds, speciaal rekening houdt met "het grensoverschrijdend karakter 
van de investering, voor zover deze plaatsvindt in een regio die grenst aan één of meer andere Lid-
Staten"125. De Commissie paste dit criterium volledig toe en toen zij, na de wijziging van het EG-
Verdrag door de Europese Akte, de opdracht toegewezen kreeg om de aanwending van de 
structuurfondsen te coördineren en te stroomlijnen, richtte zij in 1990 een project van 
gemeenschappelijk belang op, Interreg genaamd, dat tot 2006 zou worden verlengd. In dat kader 
bepaalde de Commissie drie soorten prioritaire acties, namelijk:  

− de gezamenlijke planning en uitvoering van grensoverschrijdende programma's; 
− de invoering van maatregelen om de informatiestromen aan weerszijden van de grenzen te 

verbeteren;  
− de oprichting van gemeenschappelijke institutionele en bestuurlijke structuren ter 

ondersteuning en aanmoediging van de samenwerking.126 Zo drong de Commissie, zelfs 
zonder een wettelijke basis die de uitwerking van regelgevende maatregelen 
ondersteunde, bij de nationale en subnationale actoren die betrokken waren bij deze 
samenwerking in grensgebieden aan op het oprichten van gemeenschappelijke 
samenwerkingsstructuren. Maar omdat zij niet beschikte over de wettelijke bevoegdheid 
om daartoe een regelgevend communautair kader in te stellen, moest de Commissie zich 
beperken tot het geven van aanmoediging. Er werden dus een heleboel "communautaire 
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voorschriften" inzake samenwerking aangenomen (in die tijd uitsluitend "transfontalier", 
dus nabuurschapssamenwerking). Pas bij het programma Interreg II (1994-1999) werden 
de delen B (transnationale samenwerking) en C (interregionale samenwerking) 
opgenomen in het Interreg-programma; vanaf dan maakten ze deel uit van de territoriale 
samenwerking. 

Dit initiatief van de Gemeenschap, Interreg II, dringt zelfs nog nadrukkelijker aan op 
gemeenschappelijke institutionele structuren, want het vermeldt dat de Commissie bij het toewijzen 
van communautaire bijstand aan de grensgebieden in het kader van Interreg II, prioriteit moet verlenen 
aan voorstellen die werden gedaan in samenwerking met de regionale en lokale autoriteiten in de 
grensgebieden en, in de interne grensgebieden, aan voorstellen die de oprichting of ontwikkeling 
omvatten van gedeelde institutionele of bestuurlijke structuren voor de uitbreiding en uitdieping van 
de grensoverschrijdende samenwerking tussen openbare instellingen, privéorganisaties en vrijwillige 
organen. In de mate van het mogelijke moesten deze gedeelde institutionele of administratieve 
structuren de bevoegdheid hebben om gezamenlijk geplande projecten uit te voeren met behulp van 
eigen middelen.127 De verwachtingen van de Commissie die in deze mededeling werden geformuleerd, 
stroken volledig met de doelstellingen die de EGTS geacht wordt te kunnen behalen. 

Maar loutere aanmoediging, op basis van het principe dat de regels die de oprichting van 
gezamenlijke grensoverschrijdende instellingen mogelijk maken elders bestaan dan in het 
Gemeenschapsrecht (in het bijzonder de regels ontwikkeld in de Raad van Europa), werkt niet. De 
juridische problemen waren inderdaad zo groot dat het vrijwel onmogelijk werd gemaakt om een 
grensoverschrijdende institutionele structuur op te richten die duidelijk omschreven was in wettelijke 
termen (zowel wat het bestaan ervan betreft als de rechtsregels die van toepassing zijn op de 
handelingen ervan) en die kon dienen om grensoverschrijdende projecten uit te voeren. Bovendien 
moest de Commissie, zonder de doelstelling van samenwerking langs de binnen- en buitengrenzen uit 
het oog te verliezen, rekening houden met kritiek – vooral van de Rekenkamer128 – tijdens de 
afbakening van de prioriteiten van het PGB Interreg. Het idee dat er een "functionele specialisatie" kan 
bestaan tussen de Raad van Europa, die het regelgevende kader zou ontwikkelen waardoor de 
oprichting en werking van grensoverschrijdende institutionele structuren mogelijk zou worden, en de 
EG, die de ontwikkeling van grensoverschrijdende (en vervolgens transnationale en interregionale) 
activiteiten zou bevorderen, bleek onrealistisch te zijn. 

 

2.2. Aanwending van een Gemeenschaprechtelijk instrument met een andere doelstelling: het 
EESV 

Rekening houdend met de gevolgen van de verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt 
voor de organisatorische behoeften van de economische actoren, meer bepaald om opgewassen te zijn 
tegen de kansen en beperkingen in verband met deze grote markt, stelde de Commissie voor om in het 
Gemeenschapsrecht een Europees Economisch Samenwerkingsverband op te richten129. Dit voorstel 
gaat uit van de vaststelling "dat het voor de verwezenlijking van deze ene markt en het hechter maken 
van de eenheid ervan met name wenselijk is dat voor natuurlijke personen, vennootschappen en andere 
juridische lichamen een juridisch kader wordt ingesteld dat de aanpassing van hun werkzaamheden 
aan de economische omstandigheden in de Gemeenschap vergemakkelijkt; dat het hiertoe 
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noodzakelijk is dat deze natuurlijke personen, vennootschappen en andere juridische lichamen 
daadwerkelijk kunnen samenwerken over de grenzen heen."130  

Ook al stemt de doelstelling van een dergelijke groepering overeen met de samenwerking tussen 
territoriale gemeenschappen aan weerszijden van de nationale grenzen – de lokale en regionale 
overheden zijn meestal rechtspersonen en vallen hier daarom onder –, toch moeten we onderstrepen 
dat haar doel "alleen bestaat in het vergemakkelijken of ontwikkelen van de economische 
werkzaamheid van zijn leden, zodat dezen aldus hun eigen resultaten kunnen verbeteren". Maar de 
territoriale gemeenschappen streven bij hun grensoverschrijdende, transnationale of interregionale 
samenwerking meestal geen direct economisch doel na (voor hun eigen rekening131), ook al is 
economische ontwikkeling de algemene doelstelling van economische en sociale samenhang.  

Dit voornamelijk economische en ondersteunende karakter132 van het Europees economisch 
samenwerkingsverband maakt het dus weinig geschikt voor activiteiten van grensoverschrijdende 
samenwerking, ook al werden er toch enkele positieve ervaringen opgedaan met dit instrument. De 
lijst met voorbeelden omvat onder meer: het EESV La Thuile - La Rosière "Sud Mont-Blanc" (beheer 
van een skioord), het EESV "Grensoverschrijdend bureau voor de Baskische Eurostad Bayonne – San 
Sebastian", het EESV "Euroregion" dat Brussel, Vlaanderen, Kent, Wallonië en de regio Nord – Pas 
de Calais samenbrengt, en het EESV TRIURBIR AEIE dat de steden Castelo Branco (Portugal), 
Caceres en Plasencia (Spanje) verenigt. 

Bovendien moet het Europees economisch samenwerkingsverband, in tegenstelling tot een EGTS, 
een erkende handelingsbekwaamheid hebben, maar hoeft het niet per se een erkende 
rechtspersoonlijkheid te hebben133. Op het gebied van samenwerking, meer bepaald 
grensoverschrijdende samenwerking, is een van de moeilijkheden juist dat er geen duidelijke regels 
bestaan in verband met de rechtspersoonlijkheid van een gemeenschappelijk samenwerkingsorgaan. 
Deze twee problemen zorgen ervoor dat het Europees economisch samenwerkingsverband geen 
passende structuur is voor de behoeften van grensoverschrijdende, transnationale of interregionale 
samenwerking tussen subnationale overheden, zoals bovendien uitdrukkelijk wordt erkend door de 
instellingen van de Gemeenschap. De overwegingen van de Verordening betreffende een Europese 
Groepering voor Territoriale Samenwerking vermelden: "De bestaande instrumenten, zoals het 
Europees economisch samenwerkingsverband, zijn in de programmeringsperiode 2000-2006 weinig 
geschikt gebleken om een gestructureerde samenwerking in het kader van het communautaire initiatief 
Interreg tot stand te brengen"134. 

Daaruit mogen we besluiten dat het Europees economisch samenwerkingsverband in bepaalde 
specifieke gevallen weliswaar heeft kunnen dienen als wettelijk kanaal voor een bepaalde 
samenwerkingsactiviteit, maar dat het niet zozeer als wettelijk instrument maar eerder als 
inspiratiebron voor een flexibele transnationale samenwerkingstructuur relevant geweest voor de 
samenwerking tussen lagere overheden uit verschillende lidstaten. 

Algemener gezien is het dus duidelijk dat het Gemeenschapsrecht de ontwikkeling van territoriale 
samenwerking weliswaar heeft bevorderd (via de voorwaarden voor toewijzing van financiële steun) 
en een aantal instrumenten heeft geboden die in bepaalde omstandigheden aangewend kunnen worden 
om de transnationale samenwerking te vergemakkelijken (zoals het EESV), maar dat het tot aan de 
aanneming van de EGTS-Verordening, geen geschikt, doeltreffend wettelijk kader heeft voorgesteld 
dat voorzag in passende rechtszekerheid voor de ontwikkeling van samenwerking. 
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B. OP BILATERAAL (OF MULTILATERAAL) NIVEAU  

In tegenstelling tot de rechtsregels die op Europees niveau (zouden kunnen) bestaan en die zo 
nodig als dusdanig bruikbaar zouden blijken voor de tenuitvoerlegging van samenwerkingsactiviteiten 
binnen de EU, is het vanzelfsprekend zo dat de praktische oplossingen in bilaterale of multilaterale 
overeenkomsten omwille van hun aard niet meteen toepasselijk zijn op Europees niveau, behalve met 
het oog op grensoverschrijdende samenwerking uitgevoerd in het geografische gebied dat door de 
overeenkomst in kwestie wordt bestreken. Anderzijds hebben sommige van die overeenkomsten de 
ontwikkeling van bruikbare wettelijke oplossingen mogelijk gemaakt, ofwel als een alternatief, ofwel 
als een model dat de werking van een grensoverschrijdende structuur als een EGTS toelicht. We zijn 
dus geïnteresseerd in deze oplossingen die ontwikkeld werden op het gebied van bilaterale 
samenwerking omdat dankzij hen wettelijke oplossingen konden worden ontwikkeld die als modellen 
worden beschouwd.  

Het lijkt ons nodig om zowel vanuit historisch oogpunt als vanuit het oogpunt van de inhoud en 
rechtslogica van deze overeenkomsten een onderscheid te maken tussen nabuurschapsovereenkomsten 
die kwesties in verband met de verschillende kanten van een bepaalde grens tussen landen ad hoc 
regelen (1) – deze kunnen procedures bevatten voor de groepering van verschillende overheidsactoren 
in een kader dat lijkt op dat van de EGTS – en overeenkomsten die door lidstaten worden gesloten om 
een wettelijk kader voor te stellen voor de samenwerkingsactiviteiten van subnationale 
overheidsactoren (2). We zullen zien dat in de twee gevallen – vooral omdat het minder lastig is om 
een gemeenschappelijke oplossing te vinden als er slechts twee of enkele partners zijn – de gevonden 
oplossingen passender en innoverender zijn dan de oplossingen die op Europees niveau werden 
uitgewerkt. 

 

1. Ad-hocoplossingen 

Er bestaan tal van overeenkomsten tussen naburige lidstaten, waarvan er een aantal uitdrukkelijk 
zijn bedoeld ter ontwikkeling van de samenwerking aan weerszijden van de grens. Deze 
overeenkomsten beogen echter niet om, zoals de EGTS-Verordening, een wettelijk kader in te stellen 
waarin de actoren specifieke samenwerkingsinitiatieven naar eigen behoefte kunnen ontplooien. 
Integendeel, ze zijn gericht op de regulering van welbepaalde situaties, door middel van mechanismen 
die zijn afgestemd op een duidelijk omschreven situatie (namelijk institutioneel) en welbepaalde 
kwesties. Daarom zijn ze nauwelijks interessant in de context van Verordening (EG) nr. 1082/2006, 
enerzijds omdat ze alleen betrekking hebben op relaties tussen twee buurlanden en niet op 
transnationale of interregionale samenwerking en anderzijds vooral omdat ze uitgaan van een andere 
benadering dan die van de Gemeenschapsverordening. Het lijkt ons echter wel interessant om ze te 
bekijken vanuit het oogpunt van de oprichting van een EGTS, meer in het bijzonder heterogene 
EGTS'en135, die lidstaten en lagere overheden groeperen. 

Zoals we hebben gezien136 en zoals we verderop zullen zien (zie paragraaf 2 van dit gedeelte) 
maakten de wettelijke vereisten in verband met de ontwikkeling van een wettelijk kader voor 
toekomstige activiteiten inderdaad een duidelijk onderscheid en een duidelijke indeling noodzakelijk 
tussen landen enerzijds en lagere overheden anderzijds, maar de ad-hocnabuurschapsovereenkomsten 
hoefden geen rekening te houden met dit onderscheid. De (soevereine) landen die de voorwaarden 
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voor een welbepaalde samenwerking overeenkwamen, die zij zelf zouden naleven, mochten inderdaad 
vrij beslissen of zij hun lagere overheden in samenwerkingsmechanismen zouden onderbrengen. En 
van dat recht maakten ze ook gretig gebruik. Zo bevatten de samenwerkingsmechanismen van tal van 
dergelijke overeenkomsten bilaterale commissies of comités waarbij, naast nationale autoriteiten, vaak 
lokale of regionale actoren betrokken waren. Dergelijke gemengde commissies werden eind jaren 
zestig, begin jaren zeventig opgericht (en veel daarvan functioneren nog altijd) rond grenzen in West-
Europa. Zo werden er overeenkomsten afgesloten: 

− tussen de BRD en Nederland (1967) ter instelling van een commissie voor ruimtelijke 
ordening; 

− tussen Frankrijk, Duitsland en Luxemburg (1969) ter instelling van een 
intergouvernementele commissie voor samenwerking in de grensgebieden; 

− tussen Frankrijk en België (1970) ter instelling van een commissie voor de ruimtelijke 
ordening in de grensgebieden; 

− tussen België en Luxemburg (1971) (in het kader van de Benelux) ter instelling van een 
subcommissie voor regionale samenwerking; 

− tussen Frankrijk en Duitsland (1971) ter instelling van een commissie voor samenwerking 
op het gebied van ruimtelijke ordening; 

− tussen Duitsland en Zwitserland (1973) ter instelling van een bilaterale commissie voor 
ruimtelijke ordening; 

− tussen Duitsland en Oostenrijk (1973) ter instelling van een commissie voor ruimtelijke 
ordening in de grensgebieden; 

− tussen het kanton Genève en de Franse departementen Ain en Haute-Savoie (maar 
getekend door Frankrijk en Zwitserland en niet door de vermelde subnationale entiteiten) 
(1973) ter instelling van een commissie voor de studie van nabuurschapsproblemen; 

− tussen Duitsland, Frankrijk en Zwitserland (1975) ter instelling van een internationale 
commissie voor de studie van oplossingen voor nabuurschapsproblemen in de 
grensgebieden; 

− tussen Frankrijk en Italië (1981) ter instelling van een grenscommissie.  

Zeer waarschijnlijk dankzij de inspanningen van de Raad van Europa en vervolgens in bilaterale 
kaders voor de totstandkoming van een wettelijk kader dat de ontwikkeling van samenwerking op 
initiatief van de subnationale overheden mogelijk zou maken, raakten deze samenwerkingsvormen 
geleidelijk aan buiten gebruik. We moeten echter opmerken dat deze praktijk vanaf 1993 opnieuw 
werd ingevoerd in de relaties tussen Centraal- en Oost-Europese landen en dat tal van 
grensoverschrijdende initiatieven zijn voortgekomen uit overeenkomsten die oorspronkelijk tussen 
landen werden gesloten. Zo is bijvoorbeeld, al kan de benaming misleidend zijn, de Euregio van de 
Karpaten het resultaat van een overeenkomst in 1993 tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van 
Hongarije, Polen, Slowakije en Oekraïne en zijn bij de werking ervan lokale actoren betrokken. Ook 
het Stabiliteitspact voor Zuid-Europa werd door nationale vertegenwoordigers in Keulen aangenomen, 
maar er werden lokale en regionale territoriale actoren betrokken bij de procedures voor de 
tenuitvoerlegging van samenwerkingsinitiatieven. 

Grensoverschrijdende samenwerking werd gekoppeld aan het subsidiariteitsbeginsel toen de 
nationale actoren wettelijke kaders oprichtten aan de hand van kaderovereenkomsten (zie verderop) en 
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de lokale en regionale actoren over concrete projecten onderhandelden en ze uitvoerden binnen deze 
kaders. Verordening (EG) nr. 1086/2006 vormt aldus een soort revolutie die de positie van de lidstaten 
als actoren in projecten van territoriale samenwerking herstelt zodat hun rol niet langer beperkt blijft 
tot die van organisator van een wettelijk kader137, maar zij opnieuw worden gezien als actoren in een 
systeem van beheer volgens de beginselen van multi-level governance tussen Europese lidstaten en 
hun regio's138. Deze principes liggen bovendien sinds 2001 ten grondslag aan de aanpak van Europese 
governance die door de Europese Commissie wordt voorgestaan139 en die de EGTS-Verordening 
slechts opneemt in het bijzondere kader van territoriale samenwerking. 

Zo kunnen de verschillende ad-hocmechanismen die in het kader van de bilaterale 
samenwerkingsinitiatieven werden opgezet, interessante studieonderwerpen vormen om te komen tot 
concrete oplossingen voor het opzetten van heterogene EGTS'en. 

 

2. Kaderovereenkomsten 

De belangrijkste benadering voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende samenwerking, 
vooral vanaf eind jaren tachtig, was een duidelijke werkverdeling tussen de landen, die wettelijke 
kaders instelden voor de samenwerking tussen subnationale entiteiten uit verschillende landen, en de 
regionale of lokale actoren die in het kader van hun eigen bevoegdheden en met het oog op 
tegemoetkoming aan de behoeften van de betrokken gemeenschappen concrete 
samenwerkingsprojecten ten uitvoer legden. Dit wordt weerspiegeld in de Kaderovereenkomst van 
Madrid van 1980, die in haar bijlagen onderscheid maakt tussen de overeenkomsten die moeten 
worden afgesloten tussen de landen enerzijds en de overeenkomsten die moeten worden afgesloten 
tussen de lagere overheden anderzijds (zie punt A.1.1 van dit hoofdstuk hierboven). 

Deze kaderovereenkomsten ontwikkelden het concept van een samenwerkingsstructuur tussen 
subnationale entiteiten en bepaalde samenwerkingsvoorwaarden die heel vaak de oprichting voor ogen 
hadden van een grensoverschrijdend samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid. We zullen de 
verschillende gevonden en voorgestelde oplossingen bekijken om na te gaan in welke mate deze 
relevant zijn voor een EGTS (en omgekeerd, want het is geenszins verplicht om een EGTS aan te 
wenden140, wat betekent dat bepaalde lokale en regionale actoren, voor zover ze zich bevinden in een 
regio waar in een oplossing is voorzien door een bilaterale kaderovereenkomst, de voorkeur kunnen 
geven aan die wettelijke oplossingen "ten koste van" een EGTS).  

De volgende samenwerkingsvoorwaarden lijken ons relevant: de mogelijkheid voor regionale en 
lokale actoren om gebruik te maken van een samenwerking die door de wet bepaald is maar geen 
specifieke wettelijke structuur heeft (zonder grensoverschrijdend samenwerkingsverband (2.1), en 
vervolgens dat de partners de mogelijkheid hebben om de uitvoering van een opdracht voor rekening 
van hun gemeenschap toe te vertrouwen aan één van hen (2.2). Een complexer geval, dat in 
subcategorieën moet worden ingedeeld, is de oprichting van een grensoverschrijdend 
samenwerkingsverband (2.3); daarbij moeten we onderscheid maken tussen de oplossing van een 
grensoverschrijdend samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid (2.3.1), een 
grensoverschrijdend samenwerkingsverband met een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid (2.3.2); 
een grensoverschrijdend samenwerkingsverband met een publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid 
door verwijzing naar een bestaande structuur in een nationale wetgeving (2.3.3) en de oplossing van 
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een grensoverschrijdend samenwerkingsverband waarvan de kenmerken voornamelijk worden bepaald 
door de partners en in mindere mate door een nationale wetgeving (2.3.4). 

 

2.1. De mogelijkheid van een overeenkomst voor grensoverschrijdende samenwerking 
zonder permanente structuur (overeenkomst) 

Deze oplossing is in wettelijke termen de eenvoudigste en kan doeltreffend blijken voor sommige 
opdrachten die louter via reglementering opgelost kunnen worden. Zo kan bijvoorbeeld een 
overeenkomst over grensoverschrijdende fiscale retrocessie of over de gemeenschappelijke 
financiering van een vestiging op het grondgebied in één lidstaat heel goed volledig worden geregeld 
door middel van een overeenkomst, zonder dat er een permanente samenwerkingsstructuur moet 
worden opgericht om de oplossing ten uitvoer te leggen. Het Aanvullend protocol van de 
Overeenkomst van Madrid voorzag stilzwijgend in deze oplossing (artikel 1, lid 2, en de artikelen 2 en 
3 verwijzen naar "grensoverschrijdende samenwerkingsovereenkomsten", zonder dat deze ergens 
worden gedefinieerd). We weten dat deze overeenkomsten geen onmiddellijk effect hebben141, dat zij 
uitsluitend "betrekking [hebben] op de verantwoordelijkheden van de territoriale gemeenschappen of 
autoriteiten die die overeenkomst hebben gesloten"142 en dat zij desgevallend een lichaam voor 
grensoverschrijdende samenwerking kunnen oprichten" (artikel 3). Anderzijds wordt er geen 
aanwijzing gegeven over het toepasselijk recht van de overeenkomst zelf. Dit werd gelukkig 
gecorrigeerd in de latere bilaterale overeenkomsten. 

De Benelux-overeenkomst van 1986 was explicieter wat de benaming betreft, omdat zij streefde 
naar de ondertekening van "administratieve afspraken"143, maar we weten niet veel over de wet die 
daarop van toepassing moest zijn en ook niet over eventuele beperkingen op de inhoud van die 
afspraken.  

De Overeenkomst van Isselburg-Anholt tussen Duitsland en Nederland van haar kant voorzag in 
de sluiting van publiekrechtelijke overeenkomsten tussen openbare lichamen, op voorwaarde dat deze 
daar op grond van hun binnenlandse wetgeving toe gemachtigd waren.144 De sluiting van een 
dergelijke overeenkomst is dus zo nodig ondergeschikt aan de bepalingen van de nationale wetgeving. 
Deze overeenkomsten moeten schriftelijk zijn145 en moeten zowel een bepaling bevatten over de 
voorwaarden waaronder de samenwerking kan worden beëindigd146 als een bepaling die vastlegt hoe 
de partners hun verantwoordelijkheid op basis van deze overeenkomst naleven ten opzichte van 
derden147. In overeenstemming met het Aanvullend protocol van de Overeenkomst van Madrid wordt 
er ook bepaald dat het toepasselijk recht, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, dat van het 
verdragsluitende land is op wiens grondgebied de verplichting die voortvloeide uit de overeenkomst 
moest worden vervuld.148 

Het Verdrag van Bayonne (Frankrijk-Spanje) voorzag in overeenkomsten voor 
grensoverschrijdende samenwerking die de middelen tot grensoverschrijdende samenwerking in het 
kader van dit Verdrag bepalen149 en die tot doel hebben om de territoriale gemeenschappen in staat te 
stellen om in gebieden van gemeenschappelijk belang, openbare diensten en voorzieningen op te 
zetten en te beheren en hun beslissingen te coördineren150. Net als voor de EGTS wordt er echter 
bepaald dat de overeenkomst niet kon handelen over politiële of regelgevende bevoegdheden en geen 
verantwoordelijkheden kon regelen die worden vervuld door de territoriale gemeenschappen of hun 
autoriteiten in hun hoedanigheid van vertegenwoordiger van de landen Frankrijk of Spanje151. Ten 
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slotte werd, net als in de Overeenkomst van Isselburg-Anholt, ook bepaald dat de partijen het op de 
overeenkomst toepasselijke recht kunnen kiezen tussen de wetgeving van een van de twee 
verdragsluitende landen, maar ook dat, in geval van een geschil over de naleving van de 
verplichtingen van deze overeenkomst, de bevoegde rechtbank die van de verdragsluitende partij zou 
zijn wier wetgeving gekozen was.152 Deze bepaling bleek zeer nuttig te zijn voor de rechtszekerheid. 
Het nadeel ervan was echter dat de rechtsongelijkheid tussen de partners die de overeenkomst voor 
grensoverschrijdende samenwerking gesloten hadden toenam, omdat de ene gedwongen werd om zich 
zowel inhoudelijk als procedureel te ontwikkelen in overeenstemming met de wet van het buurland en 
niet met zijn eigen wet.  

Een verdere bijdrage tot deze materie werd gevormd door de beperkingen die voor dit soort 
samenwerkingsovereenkomsten werden opgelegd door de Overeenkomst van Karlsruhe, die 
duidelijker was geformuleerd: een samenwerkingsovereenkomst mag geen bevoegdheden bepalen die 
worden uitgevoerd door een lokale autoriteit die optreedt in naam van de staat, en evenmin politiële of 
regelgevende bevoegdheden.153 Interessanter is echter, ook al lijkt het vanzelfsprekend te zijn, de 
bepaling dat de samenwerkingsovereenkomst de statuten of bevoegdheden van de lagere overheden of 
lokale openbare lichamen die er deel van uitmaken niet mag wijzigen.154 We wijzen er hierbij op dat 
de Overeenkomst van Valencia (tussen Spanje en Portugal) een lijst gaf van mogelijke onderwerpen 
voor opname in samenwerkingsovereenkomsten tussen lagere overheden en daarbij onderscheid 
maakte tussen doelstellingen en onderwerpen, waarbij dezelfde elementen uitgesloten werden als in de 
Overeenkomst van Karlsruhe155. Deze beperkingen, die door de EGTS-Verordening werden 
overgenomen156, lijken dus algemeen aanvaard te zijn, met uitzondering van de Benelux-overeenkomst 
van 1985 die bepaalde dat als er door een overeenkomst een openbaar lichaam voor samenwerking 
werd opgericht, de lokale en regionale autoriteiten "aan dat lichaam bevoegdheden van regeling en 
bestuur [kunnen] toekennen."157 Deze op zichzelf staande oplossing lijkt in de praktijk niet veel 
uitgevoerd te zijn en de beperking op de taken die via een overeenkomst tussen subnationale 
overheden kunnen worden geregeld, lijkt redelijk te zijn.  

We moeten hierbij echter benadrukken dat de beperkingen die in de verschillende besproken 
overeenkomsten bestaan, veel minder uitgebreid zijn dan de beperkingen die worden voorzien in 
artikel 7, lid 4, van de EGTS-Verordening dat elke taak verbiedt met "betrekking op de uitoefening 
van publiekrechtelijk toegewezen bevoegdheden" en het daardoor onmogelijk maakt om eender welke 
taak uit te voeren, aangezien de bevoegdheden van de lagere overheden in alle Europese lidstaten 
publiekrechtelijk worden bepaald. Dit is zelfs een basisbeginsel van het begrip rechtsstaat, waaraan 
alle EU-lidstaten zich volgens artikel 6, lid 1, VEG158 moeten houden. Als we de bepalingen daarvan 
vergelijken met die van andere overeenkomsten, zien we dat de Verordening van 2006 buitengewoon 
restrictief is, met betrekking tot de taken die in het kader van territoriale samenwerking kunnen 
worden uitgevoerd. 

Een andere interessante conclusie die we uit een dergelijke vergelijking kunnen trekken, is dat in 
alle wettelijke instrumenten de samenwerking op basis van een overeenkomst tussen partners – zonder 
dat dit noodzakelijkerwijs leidt tot de instelling van een permanente structuur voor 
grensoverschrijdende samenwerking – een autonome samenwerkingsregeling vormt, wat niet het geval 
is voor de EGTS-Verordening. In gevallen waar samenwerking niet noodzakelijk een 
grensoverschrijdend samenwerkingsverband vereist, zou Verordening (EG) nr. 1082/2006 ook niet 
passend zijn159 en het zou nuttig zijn voor de betrokken partners om over een ander wettelijk 
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kaderinstrument te kunnen beschikken als draagvlak voor hun samenwerking; dergelijke instrumenten 
bestaan niet aan alle grenzen van Europa.  

 

2.2. Samenwerkingsovereenkomst waarin een taak van gemeenschappelijk belang mag 
worden toevertrouwd aan een van de partners 

Deze oplossing, die relatief weinig institutionele eisen stelt, kan zeer doeltreffend blijken wanneer 
de uitvoering van een taak duidelijk beperkt is tot het grondgebied van een van de partners. In deze 
oplossing werd uitdrukkelijk voorzien in de overeenkomst van Isselburg-Anholt, die de oprichting van 
een dergelijk mechanisme als hoofdopdracht toewees aan publiekrechtelijke overeenkomsten160, en in 
de Overeenkomst van Karlsruhe, waarin wordt bepaald dat een of meer partners door middel van een 
samenwerkingsovereenkomst aan een van hen of aan een grensoverschrijdend samenwerkingsverband 
een mandaat, delegatie of concessie van een openbare dienst konden toevertrouwen161. Deze 
overeenkomst bepaalde dat in dergelijke omstandigheden de partner of het grensoverschrijdend 
samenwerkingsverband dat een of meer taken uitvoerde voor de andere, dat moest doen in naam van 
en volgens de richtlijnen van deze laatste162 en met naleving van de interne wetgeving van de partner 
die de instructies gaf (artikel 6, lid 1). Deze oplossing lijkt complex wat doeltreffendheid en 
rechtszekerheid betreft. 

We dienen te benadrukken dat in deze specifieke samenwerkingsregeling uitdrukkelijk is voorzien 
in de EGTS-Verordening en wel in artikel 7, lid 5; er is echter een verschil omdat een EGTS in dat 
geval een van de partners kan machtigen om haar taken uit te voeren. Deze oplossing, die nooit eerder 
was voorgekomen in de reeds bestaande regelingen, vloeit voort uit het structurele probleem dat de 
EGTS-Verordening niet voorziet in de mogelijkheid om een overeenkomst te sluiten zonder een EGTS 
op te richten, d.w.z. een complicatie die voortvloeit uit de beperkende formulering van de 
Verordening? Of is het daarentegen een nooit eerder voorgekomen regel die de oprichting van een 
gemeenschappelijk grensoverschrijdend lichaam wil bevorderen, ook al betekent dit dat, met name bij 
de confrontatie met een mogelijk risico dat haar optreden wordt geblokkeerd, het probleem wordt 
omzeild door, op basis van een unaniem besluit van de leden van een EGTS, de taak die aanvankelijk 
aan een van haar leden was toegewezen, over te dragen? Ons onderzoek heeft dat niet duidelijk 
uitgewezen. Het blijft een feit dat er, ondanks gelijkenissen, toch aanzienlijke verschillen zijn tussen 
de oplossingen die werden voorzien door de bilaterale kaderovereenkomsten en de oplossing van 
Verordening (EG) nr. 1082/2006. 

 

2.3. Mogelijke oprichting door de partners van een grensoverschrijdend 
samenwerkingsverband 

Deze oplossing, die in de praktijk zeer belangrijk is, stemt in grote lijnen overeen met de 
doelstelling van de EGTS-Verordening. Zij beantwoordt ook aan een doelstelling die de Commissie al 
lange tijd heeft opgedragen aan entiteiten die programma's voor grensoverschrijdende samenwerking 
opstarten, namelijk de oprichting van één enkele autoriteit die het programma en maatregelen aan 
beide kanten van de grens kan sturen163. Dat gezegd zijnde is er een aanzienlijke variatie in wettelijke 
oplossingen, ook al is in de praktijk de mogelijkheid om dergelijke structuren op te zetten goed 
bekend. Zo wordt in bepaalde gevallen voorzien in de oprichting van een structuur zonder 
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rechtspersoonlijkheid of wanneer er wel in een rechtspersoonlijkheid is voorzien, kan deze ofwel 
onder het publiekrecht ofwel onder het privaatrecht ressorteren. We zullen zien dat de EGTS op 
verschillende punten verschilt van de oplossingen die al in de praktijk worden aangewend. 

Sommige overeenkomsten, op basis van het model van het Aanvullend protocol van de 
Overeenkomst van Madrid164, behandelen eerst het principe van de oprichting van een 
grensoverschrijdend samenwerkingsverband door middel van een overeenkomst en weiden vervolgens 
uit over de diverse categorieën daarvan. Zo bepalen de Overeenkomsten van Karlsruhe en Brussel 
(2002) dat de overeenkomsten inzake grensoverschrijdende samenwerking kunnen voorzien in de 
oprichting van organen zonder rechtspersoonlijkheid (artikel 9), de oprichting van organen met 
rechtspersoonlijkheid (artikel 10), de oprichting van een lokaal samenwerkingsverband voor 
grensoverschrijdende samenwerking (artikel 11) om te zorgen voor een doeltreffende 
tenuitvoerlegging van de grensoverschrijdende samenwerking.165 De meeste verwezen rechtstreeks 
naar welbepaalde categorieën van het grensoverschrijdend samenwerkingsverband. De EGTS-
Verordening voorziet slechts in één enkel type grensoverschrijdend samenwerkingsverband zodat haar 
enige doelstelling duidelijk is vanaf artikel 1. 

 

2.3.1. Oprichting van een structuur zonder rechtspersoonlijkheid 

Dit is het eenvoudigste geval en het is in vrijwel alle bilaterale kaderovereenkomsten opgenomen. 
Deze oplossing beantwoordt niet aan de behoeften van de territoriale samenwerking zoals deze werden 
bepaald door de Commissie, die al geruime tijd verzoekt om de mogelijkheid van een 
gemeenschappelijke institutionele structuur die met name in staat is om geldmiddelen te beheren (dus 
bijvoorbeeld in eigen naam een bankrekening kan openen166). We moeten echter opmerken dat een 
mogelijke oplossing zou kunnen bestaan uit een rechtsbevoegdheid zonder eigen 
rechtspersoonlijkheid, bijvoorbeeld een ministerie dat zijn eigen rechtsbevoegdheid heeft en 
tegelijkertijd deel uitmaakt van de staat die een rechtspersoonlijkheid is. Zo bepaalt de Verordening tot 
instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden, ook met het oog op 
grensoverschrijdende samenwerking, maar a priori in verband met private economische lichamen: "het 
aldus opgerichte samenwerkingsverband is bevoegd om [...] in eigen naam drager te zijn van rechten 
en verplichtingen van elke aard, overeenkomsten aan te gaan of andere rechtshandelingen te verrichten 
en in rechte op te treden"167, terwijl zij het aan de lidstaten overlaat om te beslissen of dergelijke 
samenwerkingsverbanden al dan niet over rechtspersoonlijkheid moeten beschikken. Deze oplossing 
kan dus, ondanks haar informele aard en haar beperkte symbolische gewicht, mogelijk blijken, zelfs 
als de EGTS-Verordening niet in een dergelijke mogelijkheid voorziet. 

We vermelden echter dat verschillende bilaterale kaderovereenkomsten uitdrukkelijk bepalen dat 
dergelijke structuren zonder rechtspersoonlijkheid ten opzichte van derden of zelfs ten opzichte van 
hun eigen leden geen handelingen kunnen stellen met dwingende (wettelijke) gevolgen. Dat geldt voor 
de intercommunale werkgroep die werd voorzien in artikel 7 van de Overeenkomst van Isselburg-
Anholt van 25 juni 1991. Artikel 9 van de Overeenkomst van Karlsruhe van 23 januari 1996 bepaalde 
dat dergelijke structuren zonder rechtspersoonlijkheid of budgettaire autonomie, zoals conferenties, 
intercommunale werkgroepen, studie- en reflectiegroepen, en coördinatiecomités voor de studie van 
onderwerpen van gemeenschappelijk belang, samenwerkingsvoorstellen formuleren, informatie 
uitwisselen of de betrokken organen aanmoedigen om de nodige maatregelen te treffen om de 
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vastgestelde doelstellingen ten uitvoer te leggen, maar dat zij niettemin een minimale mate van 
formalisme aan de dag moeten leggen. Artikel 9 van de Overeenkomst van Brussel van 18 september 
2002 is opgesteld in dezelfde termen.  

We stellen vast dat deze samenwerkingsregeling helemaal niet strookt met de doelstellingen die 
werden geformuleerd in het kader van de verschillende versies van de Interreg-programma's voor de 
oprichting van gemeenschappelijke institutionele structuren. Deze structuren zullen daarom geen 
enkele concurrentie vormen met een EGTS. Omdat ze gemakkelijk kunnen worden opgericht en 
soepel functioneren kunnen ze echter nuttig blijken voor de ontwikkeling van de eerste elementen van 
een samenwerking tussen autoriteiten die nog maar weinig ervaring hebben met de werking van 
grensoverschrijdende of transnationale mechanismen. 

 

2.3.2. Oprichting van een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid 

De theorie en de praktijk lopen sterk uiteen in verband met deze kwestie. Sommige auteurs menen 
dat de deelname van buitenlandse publieke partners uitsluitend afhangt van de deelnamevoorwaarden 
die door elke nationale wetgeving worden opgelegd inzake privaatrechtelijke rechtsvormen. Bijgevolg 
is de deelname aan een nationale of buitenlandse privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid voor deze 
auteurs, op voorwaarde dat de taken of opdrachten die aan een dergelijke structuur worden 
toevertrouwd, kunnen worden gerealiseerd door een privaatrechtelijk orgaan – uiteraard is het gebruik 
van openbare bevoegdheid door een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid in de meeste rechtsorden 
verboden of beperkt tot strenge regels over de delegatie van bevoegdheden (bijvoorbeeld in het kader 
van een concessieovereenkomst of een overeenkomst die een openbare dienst delegeert) – en op 
voorwaarde dat de nationale wetgeving waar de autoriteit die partij is, is ingeschreven, zich daar niet 
tegen kant168, een mogelijkheid die geen bijzondere reglementering vereist. De Benelux-overeenkomst 
van 1986 volgt dezelfde logica, want in artikel 2 staat: "onverminderd de mogelijkheden om op basis 
van het privaatrecht samen te werken kunnen de in artikel 1 genoemde territoriale 
samenwerkingsverbanden of autoriteiten, binnen het kader van de bevoegdheden die zij ingevolge het 
interne recht van hun land hebben, op basis van de onderhavige Overeenkomst met elkaar 
samenwerken […]". Een dergelijke oplossing was volgens deze Conventie dus mogelijk buiten het 
wettelijke kader dat door de Conventie zelf werd bepaald. Dezelfde regel kan worden behouden na de 
inwerkingtreding van de EGTS-Verordening van de EU; een dergelijke samenwerking blijft mogelijk, 
binnen de beperkingen die wij hierboven hebben beschreven. 

Andere bilaterale overeenkomsten definieerden de deelname aan dergelijke privaatrechtelijke 
structuren en vereisten zelfs dat de interne wetgeving uitdrukkelijk in een dergelijke deelname moest 
voorzien169. 

In de praktijk moeten we onderscheid maken tussen twee grote categorieën privaatrechtelijke 
structuren die openbare entiteiten kunnen gebruiken om hun samenwerkingskader te vormen. 
Enerzijds is het mogelijk om non-profitstructuren op te zetten voor de samenwerking, die we 
algemeen kunnen categoriseren als verenigingen. Het zijn vrij soepele wettelijke structuren en de 
beperkingen op hun economische activiteiten stellen meestal geen probleem voor lagere overheden 
(die voor zichzelf geen winstoogmerk nastreven). Anderzijds worden de rechten van derden (met 
name de burgers) op geen enkele manier gegarandeerd door de werking van die structuren en daarom 
lijkt het redelijk en aanbevelenswaardig om het gebruik ervan te beperken tot zeer specifieke gevallen 
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waarin de rechten van de burgers – die beschermd worden door de voorschriften van het nationale 
publiekrecht – weinig of niet in het gedrang komen. Naast deze rechtspersonen die samengesteld zijn 
uit hun leden, moeten we erop wijzen dat de landen die het traditionele Germaanse recht volgen ook 
het gebruik toestaan van wettelijke non-profitstructuren die opgericht zijn met hun eigen financiële 
middelen (ongeveer zoals stichtingen170) die inderdaad nuttig kunnen zijn voor doelgerichte acties die 
geen openbare bevoegdheid vereisen, maar waarvoor wel kapitaal moet worden bijeengebracht 
(bijvoorbeeld om een marktdeelnemer op te richten die bijdraagt aan de terreinreservering voor 
openbare bestemming met het oog op de grensoverschrijdende ruimtelijke ordening of die 
grensoverschrijdende ondersteuning biedt aan privé-initiatieven, vooral op cultureel, educatief of 
sportief gebied). 

De tweede categorie betreft privéstructuren van commerciële aard (vennootschap op aandelen, 
coöperatie, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, enz.). Net zoals voor de Europese 
economische samenwerkingsverbanden (die een toepassingsgebied hebben dat juist economische 
activiteiten bestrijkt), is deze oplossing mogelijk op voorwaarde dat de samenwerkingsactiviteit 
voornamelijk van economische aard is (bijvoorbeeld gemeenschappelijk beheer van infrastructuur of 
diensten die tegen een vergoeding gebruikt kunnen worden)171. De belangrijkste vraag in dit geval is of 
de lagere overheden, volgens de regels van hun eigen nationale publiekrecht, in staat zijn om zich 
toegang te verschaffen tot dergelijke structuren, die mogelijk geregeld worden door een buitenlandse 
wetgeving, om activiteiten uit te voeren waarvoor zij als openbare overheid bevoegd zijn.  

We wijzen er ook op dat in sommige landen172 semi-openbare vennootschappen, die private en 
publieke partners in zich verenigen, kunnen worden opgericht voor de verstrekking van bepaalde 
openbare diensten. De Franse wetgeving voorziet zelfs uitdrukkelijk dat deze structuren (lokale semi-
openbare vennootschappen) kunnen worden gebruikt om Franse en buitenlandse lagere overheden 
samen te brengen met private marktdeelnemers173. 

De toegang tot al deze structuren zal mogelijk blijven. In dit verband dient te worden onderstreept 
dat Verordening (EG) nr. 1082/2006 dan wel uitdrukkelijk rechtspersoonlijkheid toekent aan EGTS, 
maar niet preciseert of deze wordt geregeld door het publiekrecht of het privaatrecht. Afhankelijk van 
de subsidiair toepasselijke nationale wetgeving (krachtens artikel 2, lid 1, onder c, van de 
Verordening) is het mogelijk dat een EGTS volgens de opdrachten die haar zijn toegewezen 
ressorteert onder het privaatrecht (voor een discussie van dit punt, zie hoofdstuk 4, deel A, paragraaf 
2). Maar zelfs in dat geval kan een EGTS niet in verband worden gebracht met een vooraf bestaande 
rechtsvorm die door het privaatrecht wordt geregeld, en zou het daarom louter een kwestie zijn (niet 
zonder juridische gevolgen, integendeel) van bepaling van de bijzondere rechtsvorm die specifiek voor 
de EGTS wordt gebruikt. 

 

2.3.3. Oprichting van een publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid  

In juridische termen is dit het meest complexe geval. Waar de wettelijke structuren van het 
privaatrecht ernaar streven om de relaties tussen partners te organiseren zodat de nieuwe structuur zo 
nodig haar eigen activiteiten kan uitoefenen, die verschillen van de activiteiten van haar leden, ten 
opzichte van haar leden of derden, maar zonder deze wettelijke structuren per se strikt op te nemen in 
een welbepaald wettelijk kader (de nieuwe rechtspersoon is gegrond op het nationale privaatrecht, 
maar dat vormt niet noodzakelijk het kader waarin deze rechtspersoon zich zal ontwikkelen), is de 
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situatie op het gebied van het publiekrecht inderdaad helemaal anders. Elk nationaal publiekrecht is 
opgesteld volgens een welbepaalde hiërarchische structuur waarin de nieuwe publiekrechtelijke 
rechtspersoon zich moet integreren. In juridische termen is de kwestie dus veel complexer en vergt 
deze een veel uitvoeriger behandeling, met inbegrip van de kaderovereenkomsten.  

Technisch gezien bestaan er twee manieren om grensoverschrijdende wettelijke structuren op te 
richten die beschikken over een rechtspersoonlijkheid die door een nationaal publiekrecht wordt 
geregeld. De eerste bestaat erin om een rechtspersoonlijkheid die door het nationaal publiekrecht 
wordt geregeld en die bedoeld is voor de samenwerking (in een strikt nationaal kader) tussen entiteiten 
van publiekrecht (bijvoorbeeld tussen gemeenten) aan te passen; deze manier wordt besproken in punt 
2.3.3.1. De tweede bestaat erin om de lagere overheden van verschillende landen ertoe te machtigen 
om een welbepaalde juridische structuur op te zetten die tegemoetkomt aan hun behoeften, wat beter 
rekening houdt met de specifieke vereisten van een grensoverschrijdende samenwerking, om deze 
vervolgens op te nemen in het publiekrecht van de betrokken landen. Deze tweede oplossing werd 
gekozen voor de EGTS; dit lijkt weliswaar de beste oplossing omdat zij kan worden afgestemd op de 
specifieke behoeften van de partners in een territoriale samenwerking, maar zij roept toch complexe 
juridische vragen op in verband met haar integratie in de nationale rechtsorde (2.3.3.2) 

 

2.3.3.1. OPRICHTING VAN EEN PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSOONLIJKHEID DOOR VERWIJZING 
NAAR EEN BESTAANDE STRUCTUUR IN DE NATIONALE WETGEVING 

Deze oplossing wordt het meest gebruikt in bilaterale kaderovereenkomsten. De overeenkomst 
blijft beperkt tot het toestaan van toegang tot openbare samenwerkingsinstellingen tussen in de 
binnenlandse wetgeving bestaande lagere overheden. Het betreft hier bijvoorbeeld de Franse 
"syndicats de communes"174 of soortgelijke structuren175 of groeperingen van openbaar belang176. Het 
voordeel van deze oplossing is de rechtszekerheid. Voor zover de juridische structuur van het 
grensoverschrijdende samenwerkingsorgaan overeenkomt met een juridische vorm volgens de 
nationale wetgeving, zijn de manieren waarop deze werken en de juridische principes die erop van 
toepassing zijn, reeds bekend, voornamelijk dankzij de relevante nationale jurisprudentie. Toch mogen 
de noodzakelijke aanpassingen van de nationale regelgeving aan de bijzondere kenmerken van 
grensoverschrijdende omstandigheden niet worden onderschat. De bilaterale kaderovereenkomst 
vormt daarom voornamelijk de regel die lagere overheden toegang biedt tot een bijzondere juridische 
structuur, en bevat slechts weinig tot geen materiële rechtsregels. 

Deze situatie is echter niet erg bevredigend wat de wederzijdse betrekkingen tussen partners 
betreft. Degenen aan de kant van de grens waarvan het recht is gekozen, bevinden zich in een 
juridische omgeving die veel voordeliger is dan hun buitenlandse partners. Door deze structurele 
ongelijkheid in de situatie van de partners is deze oplossing weinig bevredigend. 

We vermelden nogmaals de mogelijkheid van een algemene verwijzing naar bestaande 
samenwerkingsstructuren in elke nationale rechtsorde. Dit is logischerwijs het geval zoals voorzien in 
het Aanvullend protocol bij het Verdrag van Madrid, waarin geen specifieke verwijzing kan worden 
opgenomen naar elke nationale samenwerkingsstructuur om rekening te houden met de diversiteit van 
de nationale situatie in elke lidstaat. Vandaar dat voor de definitie van de kenmerken van de 
rechtspersoonlijkheid verwezen wordt naar "de wet van de verdragsluitende partij waarin deze zijn 
statutaire zetel heeft", ongeacht het feit of dit een normale wet is dan wel een specifieke wet die in de 
nationale rechtsorde voorziet in een (aangepaste) samenwerkingsstructuur die specifiek gericht is op 
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grensoverschrijdende acties. De Overeenkomsten van Karlsruhe en Brussel zijn in dit verband vrij 
algemeen in hun bewoordingen, maar veeleisend met betrekking tot de regels die rekening houden met 
de grensoverschrijdende kenmerken van de groepering: "de lagere overheden of lokale publieke 
organen kunnen deelnemen aan organen of dergelijke organen met een rechtspersoonlijkheid in het 
leven roepen wanneer deze laatste behoren tot een categorie organen die krachtens de nationale 
wetgeving van de Partij waar hij zijn statutaire zetel heeft, buitenlandse lagere overheden mogen 
bevatten"177. De verwijzing naar de nationale wetgeving in de bilaterale kaderovereenkomst is daarom 
niet even effectief als wanneer de nationale wetgeving zelf wordt aangepast. Het verschil is dat een 
dergelijke overeenkomst over geen enkel juridisch mechanisme beschikt om de toepassing ervan te 
garanderen. In het licht hiervan lijkt deze situatie sterk op de verhouding zoals die is ingesteld door 
Verordening (EG) nr. 1081/2006 tussen het interne en internationale recht. 

 

2.3.3.2. OPRICHTING VAN EEN RECHTSPERSOONLIJKHEID OVEREENKOMSTIG HET INTERNATIONALE 
VERDRAG OP BASIS VAN STATUTEN DIE NAAR DE NATIONALE WETGEVING VERWIJZEN 

Deze oplossing lijkt veel op de oplossing die voor de EGTS is bedacht. Deze is terug te vinden in 
de meest recente overeenkomsten, in het bijzonder de Overeenkomsten van Karlsruhe (1996), 
Valencia en Brussel (beide 2002). Het voordeel van een dergelijke oplossing is dat deze de partners 
het beste in staat stelt de juridische structuur van hun instelling voor grensoverschrijdende 
samenwerking aan te passen aan hun eigen behoeften. Tevens kunnen in de overeenkomst en de 
statuten (binnen de beperkingen van het nationaal recht) de belangrijkste en meest essentiële 
kenmerken van de instelling voor samenwerking worden gedefinieerd (een Europese groepering voor 
lokale samenwerking (EGLS) volgens de Overeenkomsten van Karlsruhe en Brussel (2002)). In 
artikel 11 van deze laatste twee overeenkomsten staat in soortgelijke termen het volgende: "deze 
lokale groepering voor grensoverschrijdende samenwerking is onderworpen aan het nationaal recht dat 
van toepassing is op openbare instellingen van intergemeentelijke samenwerking van de Partij waar 
zijn statutaire zetel zich bevindt".  

Deze formulering onderscheidt zo op twee belangrijke punten de lokale groepering voor 
grensoverschrijdende samenwerking van de EGTS. Allereerst blijkt duidelijk dat de redactionele 
logica van deze twee overeenkomsten gericht is op het mogelijk maken van samenwerking tussen 
lokale overheden en niet, zoals bij de EGTS, op het opnemen van een veelheid aan actoren met diverse 
statuten. Dit standpunt dient echter te worden gerelativeerd. De lagere overheden die deelnemen aan 
dergelijke samenwerkingsstructuren zijn in de praktijk niet alleen van lokaal niveau, maar ook van 
regionaal niveau178, wat expliciet bevestigd wordt door de Franse wetgever. Deze merkt de EGTS 
namelijk aan als een "syndicat mixte ouvert", dat wil zeggen dat hieronder lagere overheden van 
verschillende niveaus worden geschaard179. Dit eerste verschil is dus niet zo belangrijk als op het 
eerste gezicht leek. 

Het tweede verschil heeft ons inziens grotere gevolgen. De EGTS (of de statuten van een 
grensoverschrijdende structuur, zoals voorzien in de Overeenkomst van Valencia180) dient immers te 
voldoen aan de regels van de nationale wetgeving. In het kader van de EGTS voorziet artikel 2 (inzake 
het toepasselijke recht) in een hiërarchie181 die het mogelijk maakt dat het statuut van een EGTS, voor 
zover de inhoud ervan niet verdergaat dan wat er overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1082/2006 is 
toegestaan, voorrang heeft boven de normen van de nationale wetgeving182. Zo vormt de EGTS een 
rechtspersoon op Gemeenschapsrechtniveau en niet een rechtspersoon zoals vastgesteld in een 
nationale rechtsorde waarbij een internationaal instrument (in het geval van een bi- of multilaterale 
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overeenkomst zoals de Overeenkomsten van Karlsruhe, Brussel of Valencia) overheden toestaat toe te 
treden tot een buitenlandse rechtsorde. 

Er dienen nog twee grote verschillen benadrukt te worden tussen de structuur van een lokale 
groepering voor grensoverschrijdende samenwerking en die van de EGTS. Enerzijds dekt de EGTS 
niet alleen grensoverschrijdende vormen van samenwerking, maar is deze van toepassing op alle 
varianten van territoriale samenwerking. Anderzijds kunnen de lidstaten partij zijn bij dergelijke 
structuren, wat vanuit juridisch oogpunt grote gevolgen met zich meebrengt (waarover wij hierna 
verder zullen uitweiden, met name in hoofdstuk 5). 

 

C. OP NATIONAAL NIVEAU 

In principe (en met name volgens het principe van de territoriale begrenzing van het publiekrecht) 
leent de nationale wetgeving zich slecht voor het reguleren van een situatie die van nature al 
elementen bevat die verder reiken dan het nationale kader, het toepassingsgebied van die wetgeving. 
Nationale regels zijn slechts werkbaar als ze worden gecombineerd met regels van minstens één 
andere rechtsorde. Dat kan een andere nationale rechtsorde zijn (die toestaat dat zijn publiekrechtelijke 
entiteiten deelnemen aan een samenwerking die door een ander nationaal recht geregeerd wordt). Dat 
kunnen ook regels van internationaal recht zijn, zoals die van een bi- of multilaterale overeenkomst die 
wij reeds bekeken hebben, en die de nationale wetgeving legitiem het recht geven (vaak door middel 
van verwijzing) om regels voort te brengen die rechtsgevolg hebben in grensoverschrijdende situaties. 
Ten slotte kunnen dat ook regels van Gemeenschapsrecht zijn, en dat is het vernieuwende aspect van 
de EGTS-Verordening. Zo kan het nationaal recht niet autonoom normen voortbrengen die van 
toepassing zouden zijn op situaties betreffende grensoverschrijdende of territoriale samenwerking. 

Behalve een aantal van de publiekrechtelijke regels van de nationale wetgeving (of dat nu is voor 
de definitie van bevoegdheden en de uitvoeringsmodaliteiten van lagere overheden183 of betreffende de 
regelgeving waarin burgerrechten worden gegarandeerd met betrekking tot de handelingen van 
autoriteiten184) die altijd kunnen worden toegepast, blijkt de nationale wetgeving op twee punten 
relevant. Ten eerste om de toegang van deze publiekrechtelijke entiteiten tot territoriale 
samenwerkingsactiviteiten te regelen en ten tweede om een geschikt juridisch kader te bieden waarin 
grensoverschrijdende of territoriale samenwerkingsstructuren die binnen dat grondgebied gevestigd 
zijn of aldaar opereren, met een maximale rechtszekerheid kunnen functioneren. 

Wat het eerste punt betreft lijkt er tegenwoordig een Europese consensus te ontstaan om te 
verhinderen dat lidstaten hun overheden ten onrechte de toegang tot samenwerkingsactiviteiten 
verbieden. Deze consensus uit zich in internationale verbintenissen van Europese staten, voornamelijk 
door middel van twee aanvullende protocollen bij de Kaderovereenkomst van de Raad van Europa185. 
Zelfs afgezien van specifieke verbintenissen heeft de hoogste rechtsmacht in een land als Italië, dat de 
mogelijkheid voor zijn overheden om deel te nemen aan grensoverschrijdende samenwerking altijd 
ondergeschikt maakt aan een nationaal dekkingsverdrag186, de nationale regering nul op het rekest 
gegeven nadat zij de deelname van een provincie en twee regio’s aan een Interreg III A-programma 
tussen Oostenrijk en Italië had aangevochten, omdat deze niet eerst de goedkeuring van de regering 
hadden gevraagd. In onderhavig geval oordeelde het Constitutionele Hof van Italië in zijn besluit van 
8 juli 2004187 dat een aanvullende nationale handeling niet nodig was, voornamelijk omdat de 
territoriale entiteiten slechts een communautair programma ten uitvoer legden dat voortvloeide uit 
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handelingen die reeds door de Italiaanse regering waren geaccepteerd (namelijk het OP). Hieruit volgt 
dat het direct toepasbare Gemeenschapsrecht overheden de middelen toebedeelt om alleen 
grensoverschrijdende activiteiten te ondernemen die binnen dit kader passen, behoudens het door Italië 
aangevoerde voorbehoud betreffende de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Madrid. 

Wat op dit vlak ook belangrijk is, met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de EGTS (gelet op 
artikel 4, lid 3, van de Verordening, waarin landen wordt toegestaan de toegang tot een dergelijke 
juridische structuur te beperken), is dat de vrijheid van landen om restrictieve wetten te maken, is 
ingeperkt. Artikel 16, lid 1, tweede alinea, van de EGTS-Verordening staat echter uitdrukkelijk toe dat 
"in het geval dat de nationale wetgeving van een lidstaat dit vereist, […] die lidstaat een volledige lijst 
[kan] opstellen van de taken die reeds aan de onder zijn wetgeving opgerichte leden van een EGTS in 
de zin van artikel 3, lid 1, zijn toevertrouwd, voor zover het de territoriale samenwerking in die lidstaat 
betreft". Zonder dat deze formulering uitdrukkelijk restrictief is, lijkt deze wel de mogelijkheid open te 
laten voor een staat om op deze manier een lijst op te stellen die hij vervolgens, in het kader van de 
toepassing van artikel 4, lid 3, als restrictief zal beschouwen (zie hoofdstuk 4, afdeling D, § 1 voor een 
gedetailleerde analyse van deze stelling). 

Wat het tweede punt betreft (het aannemen van regelgeving binnen de nationale rechtsorde 
waarmee grensoverschrijdende structuren mogelijk worden) lijkt de rol van de nationale wetgeving 
belangrijk. Hetzij omdat een internationale overeenkomst verwijst naar structuren van het nationaal 
recht, hetzij omdat, zoals de communautaire EGTS-Verordening elders uitdrukkelijk vereist, de 
lidstaten opgeroepen worden een juridisch kader aan te nemen dat de communautaire regels aanvult. 
Daarin wordt voorzien in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1082/2006: "in gevallen [waarvan er nog 
een behoorlijk aantal zijn] die niet of slechts ten dele door deze verordening worden geregeld". Dit 
wordt zelfs voorgeschreven in artikel 16 van dezelfde Verordening: "de lidstaten treffen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze verordening daadwerkelijk wordt toegepast". 

Omdat de noodzaak van dergelijke nationale regels duidelijk is, lijken er twee benaderingen 
mogelijk. De eerste bestaat erin zich te richten op een convergentie van grensoverschrijdende 
samenwerkingsstructuren door de hele Europese Unie. Vanuit een nog breder juridisch en geografisch 
kader is dit de ambitie die het ontwerpprotocol188 en later de overeenkomst houdende uniforme 
wetgeving van de Raad van Europa lieten zien en waarin de lidstaten zeggen "overtuigd te zijn dat de 
aanneming van een uniforme wetgeving alleen in aard het realiseren van deze doelstelling moet 
toestaan". bij het opstellen van het ontwerpprotocol gaf de geraadpleegde deskundige echter uiting aan 
zijn twijfels over de relevantie van een dergelijke benadering, omdat hij vaststelde dat voor zover "de 
ambitie van het protocol over de Euregio’s, zo lijkt het, erin zou moeten bestaan een volledig uniform 
recht voort te brengen dat toepasbaar is op soortgelijke verhoudingen, ongeacht op welk grondgebied 
en binnen welke rechtsorde deze hun gevolgen hebben", dit "in de realiteit zou leiden tot het instellen 
van een volledig juridisch systeem dat afwijkt van het gemeenschappelijke recht van elke staat"189. 
Deze benadering lijkt op dit moment echter nog niet tot resultaten te leiden, aangezien er ernstige 
bezwaren zijn opgeworpen door meerdere lidstaten met betrekking tot de relevantie. 

De communautaire benadering daarentegen lijkt juist niet te streven naar harmonisatie. In 
overweging 5 van Verordening (EG) nr. 1082/2006 staat het volgende: "[niet te willen] voorzien in 
een reeks specifieke gemeenschappelijke voorschriften op grond waarvan al deze regelingen op 
uniforme wijze in de hele Gemeenschap moeten worden toegepast". Hier moet echter worden 
benadrukt dat de verplichting in artikel 16 van dezelfde Verordening wel degelijk zou kunnen leiden 
tot een harmonisatie van oplossingen op communautair niveau, en zelfs op snellere en efficiëntere 
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wijze dan een hypothetische overeenkomst van de Raad van Europa, waarvan het ratificatieproces 
(voor zover de lidstaten een akkoord kunnen bereiken over het principe van het aannemen van een 
dergelijk instrument, wat momenteel niet het geval lijkt) zonder twijfel langzaam en ongelijk zal 
verlopen. Toch is het in dit stadium te vroeg om nationale wetten te analyseren die moeten worden 
aangepast om een effectieve toepassing van de EGTS-Verordening te garanderen. De conclusies van 
deze studie (zie het laatste hoofdstuk) stellen in die zin voor dat het Comité van de Regio’s de 
Europese Commissie190 bijstaat bij het opvolgen en analyseren van deze nationale wetgevingen die de 
EGTS-Verordening moeten faciliteren. 
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HOOFDSTUK 3: 
DE UITDAGINGEN BIJ HET OPSTELLEN EN AANNEMEN 

VAN VERORDENING (EG) NR. 1082/2006 

 

 

Hoewel het hier in materiële zin geen verordening betreft met betrekking tot de 
coördinatie en het beheer van structuurfondsen, maar een instrument met een 
autonoom normatief karakter, is deze Verordening toch nauw verbonden met het 
structuurbeleid van de Gemeenschap (A). 

Dit hoofdstuk toont het constante belang aan dat de Commissie heeft toegekend aan 
de ondersteuning en ontwikkeling van deze samenwerking tussen lagere overheden 
(A.1). 

Het toekennen van financiële ondersteuning aan overheden die deelnemen aan 
dergelijke samenwerkingsverbanden, maakt echter niet de ontwikkeling mogelijk van 
geïnstitutionaliseerde samenwerkingsmechanismen (A.2). 

Bovendien stuit de financiering van grensoverschrijdende projecten op praktische en 
juridische bezwaren die de ontwikkeling van een duidelijk en nieuw juridisch kader 
rechtvaardigen (A.3). 

Ondanks deze duidelijke noodzaak gaat het aannemen van een verordening waarin 
een normatief kader wordt toegekend aan territoriale samenwerking, niet vanzelf. 
Enerzijds omdat het communautaire Verdrag niet voorziet in een expliciete basis van 
bevoegdheid voor het aannemen van een dergelijk document (B.1). Anderzijds omdat 
niet alle lidstaten overtuigd zijn van de noodzaak of de relevantie van het aannemen 
van een dergelijke verordening (B.2). 

Het toevoegen van een verwijzing naar grensoverschrijdende samenwerking in artikel 
265 van het EEG-Verdrag vormt een ontoereikende basis van bevoegdheid voor de 
uitwerking van een gemeenschapshandeling. Toch moet er met nadruk worden 
gewezen op het belang van deze verwijzing voor het Comité van de Regio’s, omdat 
deze grensoverschrijdende samenwerking het enige materiële gebied is waarop het 
verdrag een specifieke bevoegdheid toekent aan het Comité van de Regio’s (B.1.1).  

Volgens een begrijpelijke functionele logica fundeert de Commissie haar voorstel op 
het hoofdstuk betreffende de economische en sociale cohesie, aangezien het Verdrag 
geen duidelijke communautaire basis van bevoegdheid bevat voor het aannemen van 
een normatieve handeling die in rechte een samenwerking tussen overheden instelt 
(B1.2). 
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Als we het aannemingsproces nader bekijken, blijkt dat de aanbevelingen in het 
Advies van het Comité van de Regio’s en de voorgestelde amendementen van het 
Europees Parlement in sterke mate hebben bijgedragen aan het voorstel van de 
Commissie. Deze bijdragen hebben ervoor gezorgd dat de bepalingen van dit 
regelgevende instrument kwalitatiever en nauwkeuriger werden. Ook werd het 
toepassingsgebied uitgebreid (verder dan direct nabuurschap) en werd meer rekening 
gehouden met de belangen van lagere overheden (B.2). 

Toch moet worden opgemerkt dat de EGTS-Verordening weliswaar gelijktijdig is 
aangenomen met verordeningen betreffende de structuurfondsen en een doelstelling 
voor ogen heeft (territoriale samenwerking) die uit deze laatste voortkomt, maar dat 
deze hiervan verschilt qua rechtsgrondslag, effecten in de tijd en doelstelling (B.3). 

 

De inhoud van deze Verordening draagt in potentie belangrijke ontwikkelingen van het Europese 
integratieproces met zich mee, voor zover deze een juridisch instrument van Gemeenschapsrecht 
vormt waardoor lagere overheden van de Europese Unie direct kunnen deelnemen aan een 
samenwerkingsverband dat op basis van Gemeenschapsrecht is opgericht. De Verordening zelf 
verschijnt op een specifiek moment in het steeds nauwer wordende integratieproces tussen de lidstaten 
van de Europese Unie. Op 1 mei 2004 beleefde de Europese Unie immers een uitbreiding van 
ongekende grootte, waardoor tien nieuwe staten, waarvan de meeste (acht) pas enkele jaren daarvoor 
een op het socialisme gestoeld economisch en politiek systeem achter zich hadden gelaten, volledig 
konden worden betrokken bij het integratieproces en dus volledig konden meedoen met diverse 
juridische mechanismen en financiële injecties die in dit kader waren ingesteld. Hoewel deze integratie 
van nieuwe leden niets afdoet aan het acquis van de juridische en institutionele structuur van de 
Europese Unie, heeft deze toch belangrijke koerswijzigingen op bepaalde beleidsgebieden met zich 
meegebracht, met name het beleid inzake economische en sociale cohesie.  

Dit beleid heeft zich sinds 1988191 met een opmerkelijke dynamiek ontwikkeld en geconsolideerd. 
Het verenigde de vereisten uit het verdrag inzake de concentratie en de coördinatie van interventies 
van de structuurfondsen met het permanente, meermalen door de lidstaten bekrachtigde192 streven van 
de Europese Commissie om de lagere machten193 van de Europese Unie zo veel mogelijk te betrekken 
bij de programmering en tenuitvoerlegging van wat op 1 januari 2007 de eerste begrotingspost van de 
Europese Unie wordt. Bijna 36 % van de begroting van de Gemeenschap wordt immers aan dit beleid 
besteed, dat voor het eerst meer middelen zal gebruiken dan het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
Zoals alle verordeningen die betrekking hebben op de coördinatie en het beheer van structuurfondsen 
voor de programmaperiode 2007-2013 is de EGTS-Verordening gepubliceerd in PB nr. L 210 van 31 
juli 2006. Toch is deze Verordening formeel geen verordening van dezelfde soort, maar een 
"specifieke maatregel buiten de Structuurfondsen", in de zin van artikel 159, lid 3, van het EEG-
Verdrag. Op basis hiervan en in tegenstelling tot andere verordeningen die tegelijkertijd werden 
aangenomen is de geldigheidsduur niet beperkt tot 31 december 2013. Zie hiervoor het verschil tussen 
de formulering van artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende de EGTS en artikel 24 
van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van 5 juli 2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale 
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Ontwikkeling (bijlage I en II bij dit document). In het eerste geval (EGTS-Verordening) presenteert de 
Commissie in voorkomend geval wijzigingsvoorstellen voor de Verordening, terwijl in de EFRO-
Verordening staat: "Het Europees Parlement en de Raad bezien deze verordening vóór 31 december 
2013 opnieuw […]". Desalniettemin is deze Verordening toch nauw verbonden met deze 
verordeningen, om te beginnen al vanwege het onderwerp. De territoriale samenwerking die het 
oprichten van een EGTS immers mogelijk moet maken, komt overeen met prioritaire doelstelling nr. 3 
van Verordening (EG) nr. 1082/2006 van 11 juli 2006 houdende algemene beschikking over het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999. Bovendien luidt artikel 7, lid 3: "Meer bepaald zijn 
de taken van een EGTS in de eerste plaats beperkt tot de uitvoering van territoriale 
samenwerkingsprogramma's of projecten die door de Gemeenschap gecofinancierd worden uit het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en/of het Cohesiefonds". 
De tweede alinea van hetzelfde artikel 7 van de EGTS-Verordening verwijst eveneens expliciet naar 
artikel 6 van de EFRO-Verordening van 5 juli 2006.  

Bovendien vinden we deze rechtsgrondslag ook terug in het hoofdstuk over de economische en 
sociale cohesie, aangezien deze Verordening is opgezet onder de noemer "specifieke maatregelen [die] 
buiten de fondsen om noodzakelijk blijken", zoals verwoord in artikel 159, derde alinea, van het EG-
Verdrag. Deze rechtsgrondslag geeft duidelijk aan dat de maatregel buiten de structuurfondsen valt, 
maar de systematiek van het Verdrag geeft echter tegelijkertijd aan dat een dergelijke maatregel nauw 
verbonden is met het economische en sociale cohesiebeleid. Ten slotte laat het feit dat deze 
Verordening op dezelfde datum194 is aangenomen als andere Verordeningen betreffende de 
structuurfondsen weinig twijfel bestaan over het belang van deze samenhang. 

We zullen in het begin kort stilstaan bij de omstandigheden en redenen voor de aanzienlijke 
wijzigingen die in 2006 zijn ingevoegd in de coördinatie en het beheer van de structuurfondsen. Zo 
laten we de specifieke uitdagingen zien met betrekking tot prioritaire doelstelling nr. 3 betreffende 
territoriale samenwerking, die het Gemeenschapsinitiatief Interreg (onderdeel A) "vervangt". Hoewel 
er verscheidene verklarende factoren kunnen worden gevonden in disciplines als politieke 
wetenschappen of economische analyse, beperken we ons in onderhavige studie tot de juridische 
aspecten van de ontwikkeling van territoriale samenwerking. Verder zal de analyse zich concentreren 
op de juridische uitdagingen die gepaard gaan met de noodzaak tot het ontwikkelen van de territoriale 
samenwerking en met het vinden van een bevredigende rechtsgrondslag in het Gemeenschapsrecht en 
de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Het tweede deel van dit hoofdstuk is gewijd aan het 
onderzoeken van het aannemingsproces van de Verordening (deel B). 

 

A. DE UITDAGINGEN VAN TERRITORIALE SAMENWERKING IN HET KADER VAN HET 
COHESIEBELEID VAN DE GEMEENSCHAP  

Ondanks de grote hervormingen van het cohesiebeleid van de Gemeenschap, voornamelijk als 
gevolg van de ongekend grote uitbreiding van 2004 en de daaruit voortgevloeide toename van de 
economische ongelijkheid tussen de verschillende delen van het grondgebied van de EU, zijn de 
grensoverschrijdende, transnationale of interregionale samenwerkingsverbanden niet vergeten. In de 
nieuwe programmaperiode zien we zelfs dat het Gemeenschapsinitiatief van toen zich ontwikkelde tot 
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een prioritaire doelstelling van het communautaire structuurbeleid. Bij de samenwerking tussen lagere 
overheden (die al reeds vanaf het begin tot aan de dag van vandaag te lijden heeft onder een gebrekkig 
normatief kader) zien we een juridisch bestel van Gemeenschapsrecht ontstaan om de realisering 
daarvan mogelijk te maken. De combinatie van deze twee fenomenen rechtvaardigt de opdracht door 
het Comité van de Regio’s van onderhavige studie naar de toekomst van deze territoriale 
samenwerking. 

In het begin was deze studie echter gericht op virtuele objecten. Het normatief kader dat voor de 
periode 2007-2013 van toepassing is op de structuurfondsen, noch de EGTS-Verordening was al 
aangenomen. En wat dat laatste geval betreft zullen we verderop zien (deel B.1) dat de tekst van de 
Verordening nogal is veranderd (voornamelijk ten goede) tussen het eerste voorstel van de Commissie 
en de op 5 juli 2006 aangenomen tekst.  

Voordat we overgaan tot de analyse van de keuzen die bij het opstellen van Verordening (EG) nr. 
1082/2006 gemaakt zijn (wat wij verderop in hoofdstuk 4 zullen doen), lijkt het voor een beter begrip 
van belang om de redenen te onderzoeken die ten grondslag liggen aan het voorbereidings- en 
aannemingsproces van deze communautaire verordening. In de eerste plaats moeten we begrijpen 
waarom en in welke mate de samenwerking tussen lagere overheden (binnen de gemeenschappelijke 
ruimte én aan de buitengrenzen) zowel een grote uitdaging voor de Europese integratie als een 
juridische vraag van ongekende complexiteit vormt die originele en vaak nog breekbare oplossingen 
vergde. Dit eerste deel gaat dan ook over de uitdagingen, terwijl het tweede deel over het proces 
handelt. Net als in de rest van deze studie blijft het juridische perspectief centraal staan. 

 

1. Het belang van territoriale samenwerking vanuit communautair oogpunt 

In haar derde verslag over de economische en sociale cohesie benadrukt de Europese Commissie: 
"De samenwerking tussen landen en regio’s is een essentieel onderdeel van het cohesiebeleid van de 
Europese Unie"195. Zoals we al in het eerste hoofdstuk hebben gezien, was de Europese Commissie 
zich al zeer vroeg bewust van de eigen en noodzakelijkerwijs Europese aard van deze samenwerking 
tussen publieke actoren in de buurt van nationale grenzen. Deze activiteit kan vanwege zijn actoren 
niet vallen onder de klassieke internationale bevoegdheid (van een intergouvernementeel proces), noch 
vanwege de gedekte activiteiten worden beperkt tot een nationale bevoegdheid. De 
grensoverschrijdende samenwerking van vroeger en de territoriale samenwerking van vandaag is een 
eigen en kenmerkende factor van de Europese integratie. Zoals we reeds hebben aangetoond in het 
eerste hoofdstuk van deze studie, zwakt de Europese integratie de noodzaak tot ontwikkeling van een 
dergelijke samenwerking beslist niet af, maar zorgt deze juist voor een grotere vraag van territoriale 
publieke actoren naar mechanismen waarmee ze hun bevoegdheden in Europees kader ten volste 
kunnen uitoefenen. Zij zien zich namelijk geconfronteerd met een groeiende deterritorialisatie van de 
activiteiten van privéactoren in Europa, terwijl de juridische verplichtingen van het 
territorialiteitsprincipe dat betrekking heeft op de nationale publieke rechten een stempel blijft drukken 
op hun activiteiten.  

Zo is de grensoverschrijdende samenwerking uitgegroeid tot een communautair gebied voor de 
uitvoering van bevoegdheden van interstatelijke overheden, zij het onder zeer specifieke voorwaarden, 
terwijl deze vroeger slechts een marginale activiteit was, dat wil zeggen gerealiseerd in de marges van 
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de publieke activiteiten door enkele lagere overheden die zowel geografisch als institutioneel te weinig 
bevoegdheden hadden om te kunnen voldoen aan de vraag van individuen (lokaal noch regionaal en 
zelfs niet nationaal). Dat geldt nog meer in het kader van een volledig geïntegreerde ruimte op 
economisch vlak, zoals op het grondgebied van de Europese Gemeenschap. 

Evenzo geldt dat grensoverschrijdende activiteiten voorheen louter een reactie waren op 
verzoeken van bepaalde privéactoren die geconfronteerd worden met moeilijkheden die betrekking 
hebben op de aanwezigheid, midden in hun dienstenrayon, van een internationale grens 
(grensarbeiders, grensoverschrijdende vervuiling, rationalisering in de levering van bepaalde 
zonegebonden diensten die een infrastructuur impliceren die afhankelijk is van de geografie), terwijl 
een groeiend aantal overheden die activiteiten nu structureert en opneemt in toekomstgericht openbaar 
beleid. Besluitvormers bezien de ruimtelijke ordening in grensoverschrijdende termen en streven naar 
een geïntegreerde regionale economische ontwikkeling die verdergaat dan de strikt nationale ruimte en 
het strikt nationale referentiekader. Partnerschap met actoren aan de andere kant van de grens 
verwordt tot een gemeenschappelijke modaliteit van lokale overheidsactiviteiten en de aanjager van 
een daadwerkelijk "horizontaal integratieproces" op Europees niveau196.  

De Europese Commissie is zich bewust van zowel de behoeften als het potentieel voor de 
Europese integratie van deze territoriale samenwerking en begint deze activiteiten vanaf 1975 in het 
kader van het EFRO te ondersteunen. Maar het ontbreken van een geschikte rechtsgrondslag (en van 
een politieke context die vernieuwende ontwikkelingen op dit gebied mogelijk maakt) beperkt de 
mogelijkheden voor communautair optreden. 

De tot op heden voorgestelde juridische oplossingen staan eveneens niet in verhouding tot de 
praktijken van de actoren op dat terrein en remmen de grensoverschrijdende dynamiek. Ze vormen op 
zijn minst een beletsel voor die kwalitatieve sprong in de ontwikkeling die de grote meerderheid van 
de actoren van grensoverschrijdende projecten zo graag zou zien. De actuele logica van het recht 
betreffende grensoverschrijdende samenwerking, die ontbreekt in termen van rechtszekerheid en kan 
voldoen aan de gelijkheidsvereisten tussen partijen met een contractuele verhouding, dreigt zowel de 
aanwezige geringe bereidwilligheid van lagere overheden te remmen als de bereidheid van staten om 
hun juridisch kader aan te passen.  

Deze omstandigheden vragen om een verandering van strategie en logica in de ontwikkeling van 
de regels die van toepassing zijn op de nog steeds groeiende behoeften van bevolkingsgroepen die in 
hun dagelijks leven te kampen hebben met problemen die het gevolg zijn van de aanwezigheid van een 
internationale grens binnen de Gemeenschapsruimte. En dat geldt nog sterker voor de 
nabuurschapscontext; vandaar de oorspronkelijke keuze van de Commissie om haar juridisch 
instrument alleen op grensoverschrijdende samenwerking toe te passen, waarna het toepassingsgebied 
op verzoek van het Comité van de Regio’s en het Parlement, werd uitgebreid naar territoriale 
samenwerking. 

 

2. De ontoereikendheden van een financieel stimuleringsinstrument 

Ook vanuit strikt juridisch oogpunt is het aannemen van een juridisch kader binnen het 
Gemeenschapsrecht zeker noodzakelijk. Bovendien impliceert de rechtsgrondslag waarop deze 
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Verordening gebaseerd is (artikel 159, derde alinea VEG) dat om hiervan gebruik te kunnen maken, de 
"specifieke maatregelen" (in dit geval één in het bijzonder) in de zin van deze bepaling "noodzakelijk 
[moeten] blijken" voor de realisatie van economische en sociale cohesie, wat in onderhavig geval 
vanuit juridisch oogpunt is gerealiseerd.  

Sinds 1990 bestaat er immers een communautair initiatiefprogramma dat ernaar streeft financiële 
ondersteuning te bieden aan samenwerkingsactiviteiten tussen nabijgelegen overheden langs de 
grenzen van de Unie. In dit programma wordt de noodzaak van een "tenuitvoerlegging van 
institutionele structuren en gemeenschappelijke administraties voor het ondersteunen en bevorderen 
van de samenwerking"197 als prioriteit gesteld voor de actoren van deze samenwerking en de 
begunstigden van de communautaire financiering. Deze ambitie om het instellen van 
grensoverschrijdende institutionele structuren, waarvan de EGTS een afleiding is, mogelijk te maken, 
zal nog worden versterkt in de tweede versie van dit programma (Interreg II, 1994-1999). Dit 
communautaire initiatief gaat zelfs zo ver dat het expliciet als belangrijkste prioritaire doelstelling 
voor de toekenning van communautaire financieringen ondersteuning van "het oprichten van gedeelde 
institutionele of administratieve structuren"198 vaststelt, wat nogmaals in grote mate overeenkomt met 
het voorwerp van onderhavige Verordening.  

Maar de middelen ontbreken om deze ambitie te realiseren, voornamelijk de juridische. Dit brengt 
vooral de Europese Rekenkamer ertoe om te benadrukken dat het realiseren van activiteiten in het 
kader van dit programma problematisch zal zijn qua conformiteit aan de uitvoeringsprincipes van de 
begroting. Tevens constateert de Rekenkamer: "de maatregelen waartoe in het kader van de 31 OP’s 
werd besloten, beantwoorden niet altijd aan het grensoverschrijdende karakter van dit CI. Uit het 
onderzoek van deze OP’s blijkt dat weinig uitgaven rechtstreeks verband houden met maatregelen 
voor grensoverschrijdende samenwerking. De meeste uitgaven hebben betrekking op uitgaven aan 
deze of gene zijde van de grens, die meestal worden uitgevoerd zonder enige interregionale 
samenwerking. Deze projecten hadden kunnen worden uitgevoerd in het kader van andere, reeds 
bestaande communautaire acties"199. Ook wordt geconcludeerd: "uit al deze bevindingen blijkt dat er 
nog grote vorderingen moeten worden gemaakt ten behoeve van de versterking van het 
grensoverschrijdende partnerschap. De acties in het kader van deze programma’s hadden net zo goed, 
of zelfs beter, kunnen worden uitgevoerd in de context van klassieke OP’s"200. 

In antwoord op deze kritiek, waartegen de Commissie zich juist verdedigt door te wijzen op de 
afwezigheid van een efficiënt juridisch instrument om de instelling en het functioneren van dergelijke 
grensoverschrijdende structuren mogelijk te maken, worden in het programma Interreg III (voor 
Interreg II was het reeds te laat en vooruitgang op dit front was niet mogelijk) wat de institutionele 
structuren van grensoverschrijdende samenwerking betreft niet dergelijke ambitieuze doelstellingen 
vastgelegd201. Onderhavige ontwerpverordening streeft er juist naar om dit verschil op te heffen, te 
weten tussen enerzijds de politieke prioriteit van de Commissie, geconcretiseerd door de groeiende 
middelen die binnen de communautaire begroting worden gereserveerd voor het ondersteunen van 
grensoverschrijdende acties en anderzijds de afwezigheid van een instrument dat een juridisch kader 
biedt waarin de tenuitvoerlegging van daadwerkelijk grensoverschrijdend beleid mogelijk wordt. 

Toch moeten we hier benadrukken dat het voorstel voor de Verordening waarin voor dergelijke 
grensoverschrijdende structuren een kader wordt neergelegd, pas is geformuleerd bijna vijftien jaar na 
de (tevergeefse) poging tot vooruitgang in de ontwikkeling van grensoverschrijdende 
samenwerkingsstructuren door middel van alleen financiële stimulering. We hebben het hier slechts 



HOOFDSTUK 3: 
DE UITDAGINGEN BIJ HET OPSTELLEN EN AANNEMEN VAN VERORDENING (EG) NR. 1082/2006 

63 

over een poging tot vooruitgang, omdat in de praktijk de afwezigheid van een betrouwbare juridische 
oplossing om de instelling en het functioneren van dergelijke grensoverschrijdende institutionele 
structuren mogelijk te maken, de betrokken actoren niet in staat heeft gesteld dergelijke gedeelde 
structuren te creëren.  

In een speciaal verslag over de programmering van het communautair initiatief voor trans-
Europese samenwerking, Interreg III, vestigt de Rekenkamer weer de aandacht op "het weinig 
grensoverschrijdende karakter van de projecten en het gebrek aan grensoverschrijdende 
samenwerking, óók bij het beheer van communautaire initiatiefprogramma’s"202. De Rekenkamer 
stelde (en stelt nog steeds) dat dit probleem wordt veroorzaakt door de afwezigheid van een geschikte 
juridische structuur (en stelt terloops vast dat het Europees economisch samenwerkingsverband niet 
functioneert203) en geeft in de conclusies duidelijk aan dat wanneer het initiatief na 2006 wordt 
vernieuwd "de gestarte werkzaamheden betreffende de wettelijke instrumenten voor samenwerking 
[moeten] worden voortgezet, zodat zij in het kader van Interreg kunnen worden toegepast."204 
Wanneer er naar deze aanbeveling van de Rekenkamer zou worden geluisterd, zelfs als dat niet meer 
binnen het kader van Interreg valt, is het duidelijk dat de mogelijke oplossing van een verwijzing naar 
een betrouwbaar en efficiënt juridisch instrument om het samenwerkingsproces op de lijst te zetten, 
hetzij grensoverschrijdend, hetzij territoriaal, een aanzienlijke vooruitgang zou moeten tonen en het 
grote verschil dat bestond en blijft bestaan tussen de ambities zoals weergegeven in het kader van de 
economische en sociale cohesie om een territoriale samenwerking te realiseren en de realiteit van de 
concrete realisaties die daaruit zijn voortgevloeid, moet wegnemen. 

 

3. De juridische uitdagingen van de financiering van grensoverschrijdende 
projecten in Europa 

Zoals de Commissie duidelijk benadrukt, zijn de activiteiten met betrekking tot 
grensoverschrijdende of interterritoriale samenwerking in "hun uitvoering ingewikkelder dan bij 
andere programma’s van de structuurfondsen"205. Dit geldt des te meer voor de financiering van 
grensoverschrijdende of transnationale activiteiten door publieke actoren. We wijzen er nogmaals op 
dat het gebruik van overheidsfondsen in alle staten die het principe van de rechtsstaat respecteren (wat 
per definitie het geval is in alle lidstaten van de EU, zoals blijkt uit de artikelen 6, lid 1 en artikel 49, 
de leden 1 en 7 van het EU-Verdrag), onderworpen is aan relatief strenge controles. Op het gebied van 
een activiteit die gemeenschappelijk wordt ondernomen door publieke actoren die afkomstig zijn uit 
verschillende juridische systemen, zijn de vereisten van de verschillende systemen niet 
noodzakelijkerwijs vergelijkbaar. Dit leidt natuurlijk tot problemen bij de ontwikkeling van concrete 
grensoverschrijdende of territoriale samenwerkingsactiviteiten. 

Vanuit communautair oogpunt is het probleem voornamelijk te wijten aan het feit dat 
ondersteuning uit het communautair fonds uit hoofde van het economisch en sociaal cohesiebeleid 
bijna nooit206 voorkomt zonder ondersteuning uit nationale fondsen (aanvullingsprincipe). Bij een 
specifiek transnationale of grensoverschrijdende samenwerking is het niet voldoende om de 
communautaire rechtsorde en een nationale rechtsorde aan te duiden, maar moet op zijn minst de 
vereisten van de communautaire rechtsorde en twee nationale rechtsorden worden aangeduid, waarvan 
de regels en de compatibiliteitsvoorschriften niet noodzakelijkerwijs vergelijkbaar zijn. 
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Partners van samenwerkingsacties hebben vaak op dit probleem gewezen om zo de capaciteit van 
cofinanciering van gemeenschappelijke organen te beperken, en als gevolg daarvan ook de 
operationele capaciteit van een grensoverschrijdende structuur. Een werkdocument dat in 2000 is door 
de grensregio’s van Europa opgesteld, toont echter aan dat er vaak op deze moeilijkheden wordt 
gewezen terwijl er geen sprake is van een reële juridische blokkade en dat er in veel gevallen 
praktijken bestaan die het mogelijk maken grensoverschrijdende activiteiten te financieren, ondanks 
juridische verplichtingen die betrekking hebben op het beheer van openbare fondsen binnen elke 
staat207. 

Vanuit communautair oogpunt moet de Commissie wat de uitvoering van de begroting208 betreft 
verantwoording afleggen tegenover de Raad en het Parlement209, die in hun controlefunctie worden 
bijgestaan door de Rekenkamer210. In de praktijk en met name bij de tenuitvoerlegging van 
cohesiebeleid verschaft de Commissie ondersteuning aan programma’s die onder 
verantwoordelijkheid van lidstaten zijn uitgewerkt en worden beheerd211. In het kader van 
programma’s die vallen onder de toekomstige prioritaire doelstelling nr. 3 wordt datgene wat onder 
het Interreg-programma bereikt is, integraal overgenomen in de EFRO-Verordening212 (één OP voor 
de gehele betrokken zone, centrale beheerautoriteit, verkiesbaarheid van de uitgaven, toezichtcomité, 
enz.). Toch moet worden opgemerkt dat een van de belangrijkste belangen van het aannemen van een 
verordening die het instellen van een structuur van territoriale samenwerking (EGTS) mogelijk maakt, 
bestaat uit het hebben van een bevoegde entiteit om in een grensoverschrijdend, transnationaal of 
interregionaal kader een gemeenschappelijk programma te beheren en dat het vanuit dit oogpunt 
helaas, maar waarschijnlijk technisch onvermijdelijk, noodzakelijk is dat in artikel 6 van de EGTS-
Verordening regels zijn vastgelegd met betrekking tot het beheer van openbare fondsen die 
verschillen, afhankelijk van het feit of er communautaire ondersteuning is of niet213. 

Vanuit het oogpunt van elke lidstaat hangt de situatie af van de openbare compatibiliteitsregels. 
Het spreekt voor zich dat de staat zelf beschikt over de capaciteit om fondsen te beheren buiten het 
systeem van nationale openbare compatibiliteit. Soms is dat moeilijk wat de lagere overheden betreft: 
een bijdrage aan een "buitenlandse" juridische structuur kan, ook als de bijdragende overheid 
deelneemt aan een dergelijke structuur, problemen opleveren voor de nationale controle-autoriteiten. 
Zelfs het bestaan van overwegend duidelijke internationale regels, waarin wordt bepaald dat de 
voorziene uitgaven in de begroting van een grensoverschrijdende samenwerkingsstructuur een 
verplichtend karakter hebben voor de deelnemende overheden, leidt niet altijd tot overtuiging bij de 
financiële autoriteiten binnen enkele staten. Vanuit dat oogpunt valt het feit dat in de EGTS-
Verordening niet precies is aangegeven dat de uitgaven die onder de begroting van een EGTS vallen, 
verplichte uitgaven voorstellen voor de leden, een betreurenswaardig gemis dat afbreuk kan doen aan 
de efficiëntie van deze juridische structuur voor de staten waarvan de nationale bestuurlijke 
autoriteiten zich niet zo meewerkend opstellen. 

 

B. HET AANNEMINGSPROCES VAN VERORDENING (EG) NR. 1082/2006 

De studie van het aannemingsproces van deze Verordening laat een positieve ontwikkeling van 
deze tekst zien tussen het eerste voorstel van de Commissie van 14 juli 2004 en de aanneming op 5 juli 
2006 (bijzonder snel voor een dergelijk gecompliceerd en innovatief onderwerp). Deze studie zal ook 
de grote rol laten zien die het Comité van de Regio’s en het Europees Parlement hebben gespeeld bij 
de ontwikkeling van de inhoud en met name bij een betere belangenbehartiging van lagere overheden. 
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De grote rol van deze twee instellingen en in het bijzonder van het Comité van de Regio’s 
rechtvaardigt tevens het specifieke belang dat deze laatste heeft in het verzekeren van een effectieve, 
snelle en optimale tenuitvoerlegging van deze Verordening.  

 

1. Het fundament van de Verordening: de kwestie van de communautaire basis van 
bevoegdheid 

De eis van een rechtsgrondslag voor elke afgeleide communautaire rechtshandeling vloeit 
rechtstreeks voort uit het legaliteitsbeginsel dat aan de grondslag van de communautaire rechtsorde 
ligt214. De afwezigheid van een duidelijke rechtsgrondslag vormt anders een reden voor vernietiging 
van een gemeenschapshandeling215 en het beginsel van de expliciete toewijzing van bevoegdheden aan 
de Gemeenschap is duidelijk geformuleerd in Maastricht in het artikel betreffende het 
subsidiariteitsbeginsel, dat verduidelijkt dat "de Gemeenschap handelt binnen de grenzen van de haar 
door dit Verdrag verleende bevoegdheden en toegewezen doelstellingen"216. Daarom is het dus nodig 
om voorafgaand aan de uitwerking van elke normatieve gemeenschapshandeling een rechtsgrondslag 
te bepalen waarop het voorstel voor de Verordening kan worden gebaseerd. Hoe zit dat in dit geval? 

 

1.1. De grensoverschrijdende samenwerking in het Verdrag 

Tijdens de Amsterdamse revisie van de communautaire verdragen en het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Unie verschijnt in de tekst van het communautaire verdrag in de eerste zin van artikel 
198 C (thans 265) betreffende de wijzen waarop het Comité van de Regio’s moet worden 
geraadpleegd een toevoeging die aangeeft dat deze geraadpleegd moet worden "door de Raad of door 
de Commissie in de door dit Verdrag voorgeschreven gevallen en in alle andere gevallen, in het 
bijzonder die welke grensoverschrijdende samenwerking betreffen, waarin een van deze beide 
instellingen zulks wenselijk oordeelt"217. Wat in dit geval verrassend is, is dat het de eerste keer is dat 
in het Verdrag een verwijzing voorkomt naar een dergelijke samenwerking. Het raadplegingsproces 
van het Comité van de Regio’s is dus duidelijk ingebed in de tenuitvoerlegging van de bepalingen van 
het Verdrag door de instellingen. Ook is het, totdat de Commissie een voorstel voor een EGTS-
Verordening formuleert, moeilijk duidelijk richting te geven aan deze bepaling, aangezien de 
toepassing ervan hypothetisch lijkt te zijn. 

Het verschijnen van deze verwijzing laat zich echter gemakkelijk uitleggen. Het nieuw ingestelde 
Comité van de Regio’s218 wist zich immers direct geconfronteerd met het tenuitvoerleggingsproces 
van de herziening van de Verdragen. Hoewel een dergelijke uitvoering valt onder de soevereine 
bevoegdheid van de lidstaten219, geven de instellingen blijk van hun zienswijze en eisen in het kader 
van een dergelijke procedure. Dit doet het Comité van de Regio’s dan ook. In een lijvig 
initiatiefadvies220 eiste het een aantal verbeteringen in het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap, zowel wat zijn eigen institutionele situatie betreft als voor een betere 
belangenbehartiging van lagere overheden in het Verdrag. In het kader van dat tweede onderdeel eist 
het Comité een expliciete erkenning in het EG-Verdrag van het belang van grensoverschrijdende en 
interterritoriale samenwerking221. In het kader van de Intergouvernementele Conferentie zal 
vervolgens deels gehoor worden gegeven aan dit verzoek, middels voornoemde toevoeging. Over de 
formulering valt te twisten, vooral omdat het een specifieke raadplegende bevoegdheid betreft die 
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wordt erkend ten gunste van het Comité zelf, en niet, zoals de leden van het Comité van de Regio’s 
eiste, een erkenning in het Verdrag van het belang van deze samenwerking, wat de ontwikkeling van 
een geschikt juridisch gemeenschapskader mogelijk had gemaakt. 

Toch heeft het bestaan van deze verwijzing (hoe moeilijk deze juridisch gezien ook te kwalificeren 
is) de activiteiten van de Gemeenschap op dat gebied als belang en dan voornamelijk die van het 
Comité van de Regio’s. Het gaat hier immers om de enige verwijzing naar een vastgestelde materie 
(een soort materiële bevoegdheid) binnen de artikelen die aan het Comité van de Regio’s gewijd zijn. 
En met name op dit kenmerk steunt het voorstel voor een specifieke toezichtsactie voor de 
tenuitvoerlegging van de Verordening door het Comité van de Regio’s, dat voornamelijk gebaseerd is 
op deze rechtsgrondslag222. 

 

Hoewel artikel 159 waarop de EGTS-Verordening gebaseerd is, uitdrukkelijk voorziet in het 
raadplegen van het Comité van de Regio’s (zoals op andere punten het Economisch en Sociaal 
Comité), dient hier toch benadrukt te worden dat een aantal van de verzoeken in het advies van het 
Comité van de Regio’s223 overgenomen zijn door de Commissie in haar gereviseerde versie224 en deze 
zijn ook verschenen in de uiteindelijke tekst van 5 juli 2006. Ook komen deze voorstellen van het 
Comité van de Regio’s grotendeels overeen met die van het Europees Parlement, die in het kader van 
de aanneming van "specifieke maatregelen" in de zin van artikel 159, derde alinea, beschikt over een 
medebeslissingsrecht (overeenkomstig de procedure van artikel 251 VEG). 

Wanneer deze verwijzing naar grensoverschrijdende samenwerking in het communautaire Verdrag 
niet kan worden beschouwd als rechtsgrondslag voor een communautaire handeling op dit gebied, is 
het toch duidelijk dat deze aan het Comité van de Regio’s een specifieke legitimiteit toekent om op dit 
gebied te handelen, want dit is het enige gebied van materiële bevoegdheid dat de communautaire 
rechtsorde aan het Comité van de Regio’s heeft toegekend. Bovendien blijkt, krachtens het door het 
Hof van Justitie in zijn jurisprudentie vaak gebruikte rechtsprincipe van het nuttige effect, dat het 
bestaan van deze bepaling met name belangrijk is wanneer de geldigheid van de EGTS-Verordening 
zal worden ingeroepen voor een communautaire jurisdictie. De lidstaten hebben deze formulering van 
artikel 265 VEG geaccepteerd omdat zij er uitdrukkelijk vanuit gingen dat de Gemeenschap bevoegd 
zou zijn op dat gebied. 

 

1.2. Welke rechtsgrondslag voor een verordening inzake territoriale samenwerking? 

Wanneer, zoals we net hebben gezien, artikel 265 (dat het enige artikel is dat grensoverschrijdende 
samenwerking vermeldt) geen afdoende rechtsgrondslag kan zijn om een communautaire 
rechtshandeling te rechtvaardigen, moeten we dus een andere rechtsgrondslag voor deze handeling 
vinden. Er bestaan een aantal algemene regels voor de toewijzing van bevoegdheden in het 
communautaire Verdrag. Daarvan worden er twee het vaakst ingeroepen: ten eerste artikel 308 en ten 
tweede artikel 94 e.v. 

In artikel 308 (thans 235) staat: "Indien een optreden van de Gemeenschap noodzakelijk blijkt om, 
in het kader van de gemeenschappelijke markt, een der doelstellingen van de Gemeenschap te 
verwezenlijken zonder dat dit Verdrag in de daartoe vereiste bevoegdheden voorziet, neemt de Raad 
met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees 
Parlement de passende maatregelen". Met betrekking tot deze bepaling en het mogelijke gebruik ervan 
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dienen twee belangrijke elementen te worden benadrukt. Enerzijds laat de formulering duidelijk zien 
dat het gebruik van deze bepaling subsidiair dient te zijn. Alleen wanneer het Verdrag niet heeft 
voorzien in de bevoegdheden waarmee de Gemeenschap een van haar doelstellingen kan realiseren, 
kan deze bepaling worden ingeroepen225. Vervolgens verwijst deze bepaling naar een procedure 
waarin het Europees Parlement slechts geraadpleegd wordt en waar het dus geen druk kan uitoefenen 
op de beslissing: de raadpleging, hoewel een formele verplichting226, legt de instellingen die tot 
raadpleging moesten overgaan, niet op om ook daadwerkelijk rekening te houden met het op deze 
wijze verkregen advies. Dat is overigens een van de redenen227 waarom het Europees Parlement vaak 
de op deze basis genomen handelingen aanvecht228. In deze procedure is ook unanimiteit van de 
lidstaten vereist (wat niet het geval is voor artikel 159, derde alinea, dat is gebruikt als basis voor de 
EGTS-Verordening). 

De andere bepaling die een grote bevoegdheid toekent (die verdergaat dan de 
bevoegdheidsgebieden die expliciet in het Verdrag worden genoemd), is artikel 95 VEG229, dat de 
Raad en het Parlement de mogelijkheid biedt om richtlijnen (artikel 94) of maatregelen (artikel 95) uit 
te vaardigen "inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van 
de lidstaten die de instelling en de werking van de interne markt betreffen". In tegenstelling tot artikel 
308 VEG heeft deze bevoegdheid geen subsidiair karakter. Toch is het enerzijds niet zeker of de 
instelling van de EGTS direct betrekking heeft op de instelling of de werking van de interne markt. 
Anderzijds bestaat het voorwerp van de EGTS-Verordening niet uit het harmoniseren van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten, omdat in overweging 5 in de 
Verordening een dergelijke aanpak juist wordt verworpen230.  

Daar staat tegenover dat er in het Verdrag op het gebied van economische en sociale cohesie wel 
is voorzien in een basis voor specifieke bevoegdheden. De formulering daarvan doet echter denken 
aan die van artikel 308 wat betreft de voorwaarden waaronder de communautaire wetgever daarop een 
beroep mag doen. De procedure volgens welke de maatregelen op basis van deze specifieke 
bevoegdheid ten uitvoer moeten worden gelegd, is echter die van de medebeslissing (artikel 251 
VEG), die het mogelijk maakt het Europees Parlement volledig hierbij te betrekken. Wanneer de 
specifieke maatregel zoals voorzien in artikel 159, derde alinea VEG zich buiten de fondsen bevindt 
die in het kader van het economische en sociale cohesiebeleid worden gecoördineerd, dient zij te 
blijven binnen het algemene kader van dit beleid, en moet zij met name plaatsvinden "onverminderd 
de maatregelen waartoe in het kader van ander beleid van de Gemeenschap wordt besloten". Ook dient 
deze maatregel zich te beperken tot het economisch en sociaal cohesiebeleid. 

Dit is de voornaamste verklaring voor het feit dat deze Verordening niet tot doel heeft het 
vaststellen van een algemeen communautair kader voor territoriale samenwerking, waaraan in 
overweging 5 terecht wordt herinnerd (anders zou de Verordening de bevoegdheden overschrijden die 
aan de Gemeenschap zijn toegekend en om die reden ongeldig kunnen zijn), maar voornamelijk tot 
doel heeft een communautaire juridische structuur mogelijk te maken die nodig is voor de 
tenuitvoerlegging van een van de prioritaire doelstellingen die in het kader van het economisch en 
sociaal cohesiebeleid zijn vastgesteld. Wat de territoriale samenwerking betreft is een doelstelling 
voor economische en sociale cohesie even legitiem als bijvoorbeeld regionale concurrentie. In het 
kader van de revisieprocedure (voorlopig nog niet voltooid) van de Verdragen zijn het Comité van de 
Regio’s231, de Commissie232 en de lidstaten in het kader van de Intergouvernementele Conferentie 
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overeengekomen territoriale cohesie als een nieuwe doelstelling in het Verdrag op te nemen, naast de 
economische en sociale cohesie233. 

Ook bestaat er voor deze Verordening een duidelijke rechtsgrondslag in de verdragen, wat voor 
niemand duidelijk was. In het onderzoek van het Comité van de Regio’s naar de trans-Europese 
samenwerking tussen lagere overheden (uitgevoerd onder auspiciën van de Associatie van 
grensregio’s van Europa), waarin artikel 308 en artikel 159, derde alinea, als mogelijke 
rechtsgrondslagen worden aangemerkt, komt naar voren dat waar de bepalingen van het huidige 
Verdrag de oprichting van een communautair kaderinstrument niet toestaan, het tweede grote 
probleem is gelegen in de noodzaak om hiertoe een adequate rechtsbasis in het Verdrag te voorzien.234 
De op 5 juli 2006 aangenomen tekst maakt terecht maximaal gebruik van het potentieel dat deze 
grondslag biedt. Bovendien voorziet deze rechtsgrondslag in de raadpleging van het Comité van de 
Regio’s en de medebeslissingsprocedure met het Europees Parlement, waardoor deze twee instellingen 
in staat zijn hun krachten te bundelen in het kader van het aannemingsproces van deze handeling en 
positief invloed uit te oefenen op de inhoud, zoals we hieronder zullen zien. 

 

2. De aanneming van de Verordening 

Deze Verordening, die een juridisch zeer compliceerde en politiek gevoelige kwestie betreft, is 
verrassend snel aangenomen: tussen het voorstel van de Commissie235 en de aanneming van deze 
Verordening volgens de medebeslissingsprocedure verstreken minder dan twee jaar. Ter vergelijking: 
de verordening betreffende de instelling van een Europees economisch samenwerkingsverband werd 
pas elf jaar na het voorstel van de Commissie aangenomen, bij de verordening betreffende de 
Europese vennootschap zat er twaalf jaar tussen het voorstel van de Commissie en de aanneming 
ervan en bij de verordening betreffende de SEC was dit "slechts" tien jaar. Het verband tussen de 
programmering van de structuurfondsen en de verplichtingen die uit de uitbreiding voortvloeien, 
hebben de aanneming van deze Verordening waarschijnlijk bespoedigd.  

Ook dient te worden opgemerkt dat het voorstel van de Commissie qua inhoud relatief bescheiden 
is (om niet te zeggen minimalistisch236) in die zin dat het slechts weinig bepalingen van materieel recht 
kent, wat de inhoud zeer waarschijnlijk minder controversieel maakt. 

Het voorstel van de Commissie, aangenomen op 14 juli 2004, bevat vijftien overwegingen en 
negen artikelen. De toelichting telt één pagina. Bij dat laatste punt moeten wij er voor de volledigheid 
op wijzen dat een deel van het derde verslag over economische en sociale cohesie ging over de 
noodzaak van een verordening inzake de hervormingen van het structuurbeleid van de Gemeenschap 
als gevolg van de uitbreiding en dientengevolge de facto kan worden beschouwd als deel van een 
grotere toelichting. Wat het voorstel betreft streeft de aanhef slechts naar grensoverschrijdende 
samenwerking. Dit valt om twee redenen makkelijk uit te leggen. Enerzijds zijn de realisaties binnen 
het kader van deze samenwerking het concreetst en als gevolg daarvan laat de behoefte aan juridische 
structuren die geschikt zijn om met name houders te zijn van rechten en plichten ten opzichte van 
derden zich het meest voelen. Anderzijds is dit bij uitstek het gebied van de territoriale samenwerking 
waaraan de grootste bedragen worden gewijd. 

Verder is er een duidelijke lacune in het voorstel wat de organen van een EGTS betreft en de 
beslissingsprocedures die hierop betrekking hebben, waaronder die betreffende de aanneming van 
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statuten. Deze gebreken werden gelukkig gecorrigeerd in het herziene voorstel dat de Commissie 
begin maart 2006 presenteerde. Ten slotte bevat het voorstel bijna geen regels voor de controle van 
deelname van interstatelijke entiteiten aan een EGTS. Het merendeel van de toevoegingen die terug te 
vinden zijn in de aangenomen versie van juli 2006, hebben betrekking op dat aspect. 

Een van de mogelijke verklaringen voor de bepalingen betreffende de controle kan mogelijkerwijs 
liggen in de formulering van artikel 2, lid 1, van het voorstel betreffende de samenstelling van de 
EGTS. Hier staat: "de EGTS kan bestaan uit lidstaten en regionale en lokale overheden of andere 
lokale openbare organen, hierna te noemen "de leden"". Deze formulering verontrustte het Comité van 
de Regio’s en later ook het Europees Parlement die allebei de ambiguïteit van de bewoordingen en de 
indeling benadrukten en van mening waren dat "het eigen [is] aan trans-Europese samenwerking dat 
het regionale en lokale bestuur ook zonder deelname van het nationaal niveau aan partnerschappen kan 
deelnemen"237. Deze eis ligt volledig in het verlengde van bestaande ervaringen van 
grensoverschrijdende samenwerking; deze bestond zelf al in termen van juridische instrumenten voor 
dit voorstel van de Commissie en was gereserveerd voor interstatelijke publieke overheden, met 
uitsluiting van staten. Het Comité van de Regio’s is net als het Parlement blij met het voegen van de 
staten aan de kant van lagere overheden. 

De tweede belangrijke inbreng van het Comité van de Regio’s was dat het evenals het Parlement 
wenste dat dit juridisch instrument niet beperkt zou worden tot grensoverschrijdende samenwerking, 
maar ook zou kunnen worden gebruikt in het kader van trans-Europese samenwerking, waaronder 
naast de grensoverschrijdende samenwerking ook de transnationale en interregionale samenwerking 
valt.238 In diezelfde orde maar met gebruikmaking van de terminologie van de "territoriale 
samenwerking", die het voordeel heeft overeen te komen met die van prioritaire doelstelling nr. 3 van 
de volgende programmeringsperiode van de structuurfondsen, heeft het Parlement ook verzocht om 
deze wijziging, die zonder problemen door de Commissie en de lidstaten is geaccepteerd. 

Het derde verzoek van het Comité van de Regio’s richtte zich op het bijhouden van een register 
van EVTS239 en werd door het Europees Parlement in tweede lezing ondersteund, nadat deze was 
overgenomen door de Commissie in haar herziene voorstel.240 We kunnen dus vaststellen dat deze 
substantiële voorstellen zijn geformuleerd door het Comité van de Regio’s, dat deze als eerste in 
november 2004 aanstipte, en dat deze later zijn overgenomen door het Parlement en geaccepteerd door 
de Commissie en de lidstaten. 

Het Europees Parlement formuleerde zijn amendementen langs dezelfde lijnen als het Comité van 
de Regio’s, met nuttige toevoegingen over de controlemodaliteiten voor de handelingen van een EGTS 
en de verantwoordelijkheid van de leden van een EGTS, evenals eisen betreffende de openbaarheid 
(publicatie in het Publicatieblad) van een opgerichte EGTS. 

De onderhandelingen van de lidstaten over deze ontwerpverordening vielen samen met de zeer 
moeilijke onderhandelingen over het financiële pakket voor de periode 2007-2013. De 
werkzaamheden aan deze Verordening hebben dan ook nauwelijks vooruitgang geboekt omdat de 
bijdragen aan de communautaire begroting en de verdeling van de uitgaven nog zijn niet geregeld. 
Toen er echter eenmaal een overeenkomst was, hebben de lidstaten relatief snel vooruitgang geboekt, 
ondanks de duidelijke tegenstand bij enkele lidstaten. Het Oostenrijkse voorzitterschap heeft echter 
toch op zeer efficiënte wijze deze opdracht volbracht en heeft het loskoppelen van deze Verordening 
van de andere Verordeningen betreffende de structuurfondsen voorkomen, waardoor deze 
Verordening in de zomer van 2006 aangenomen kon worden. We benadrukken hier nogmaals (het 



DE EUROPESE GROEPERING VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS) 

CDR117-2007_ETU  70 

uitgebreide onderzoek van de bepalingen van de Verordening zijn het onderwerp van het volgende 
hoofdstuk) dat het aannemingsproces zoals voorzien in artikel 159, derde alinea, de aanneming van 
een dergelijke verordening mogelijk maakt overeenkomstig de procedure van artikel 251 VEG (de 
medebeslissingsprocedure) waar alleen een gekwalificeerde meerderheid nodig is binnen de Raad. 
Voor deze Verordening was geen unanimiteit vereist.  

De snelle aanneming wreekt zich waarschijnlijk tijdens de tenuitvoerleggingsfase in die zin dat er 
dan enkele lacunes en imperfecties worden ontdekt. Het gebruik van deze juridische structuur is echter 
ten eerste niet verplicht voor de lidstaten (het oprichten van een EGTS wordt overeenkomstig de 
bewoordingen van artikel 1 overgelaten aan het initiatief van de toekomstige leden). Ten tweede kan 
een staat krachtens artikel 4, lid 3, een grote controle uitoefenen overeenkomstig de bepalingen van 
het nationaal recht over de deelname van zijn interstatelijke publieke entiteiten. Ten derde ten slotte is 
er een herzieningsclausule voorzien voor 2011. De enkele tekortkomingen die in deze studie naar 
voren komen en die de komende jaren ongetwijfeld in de praktijk aan het licht zullen komen, vormen 
echter een zeer kleine prijs om te betalen voor de mogelijkheid om voortaan binnen het 
Gemeenschapsrecht de beschikking te hebben over een juridisch instrument voor het realiseren van 
territoriale samenwerking. 

 

3. Verordening (EG) 1082/2006 en andere verordeningen betreffende de 
structuurfondsen voor de periode 2007-2013  

De Verordening heeft een specifiek verband met de andere verordeningen betreffende de 
structuurfondsen, met name met Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de 
Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1783/1999 en Verordening (EG) nr. 1983/2006 van de Raad van 11 juli 
2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds, het 
Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999. 

Verordeningen (EG) nr. 1081/2006 (betreffende het Europees Sociaal Fonds), nr. 1084/2006 
(betreffende het Cohesiefonds) en nr. 1085/2006 (tot invoering van een instrument voor 
pretoetredingssteun) zijn in de context van onderhavige studie minder relevant, hoewel zij deel 
uitmaken van hetzelfde geheel aan verordeningen241. 

Vanuit conjunctureel en temporeel oogpunt is deze Verordening nauw verbonden met de andere 
verordeningen; deze is immers tegelijkertijd aangenomen met de verordeningen betreffende 
economische en sociale cohesie. Het voorstel voor de EGTS-Verordening van de Europese Commissie 
is op dezelfde dag ingediend als de voorstellen voor de verordeningen betreffende de structuurfondsen, 
namelijk 14 juli 2004. Daarna is Verordening (EG) nr. 1082/2006 tegelijk aangenomen met 
Verordeningen 1080 en 1081, namelijk alle drie op 5 juli 2006. De Verordeningen 1083 en 1084 zijn 
aangenomen op 11 juli en Verordening 1085 op 17 juli. Deze bijna gelijktijdige aanname was juridisch 
gezien niet nodig en meerdere lidstaten hebben er sterk op aangedrongen om de aanneming van de 
Verordening los te koppelen van de aanneming van de andere verordeningen betreffende de 
structuurfondsen. Hiervan is gelukkig niets terechtgekomen. 

Maar de rechtsgrondslag geeft duidelijk aan dat het gaat om een specifieke maatregel buiten de 
fondsen (artikel 159, derde alinea VEG). Hier is geen twijfel over mogelijk. 
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Qua inhoud en beschikbare middelen voor de realisatie van het economische en sociale 
cohesiebeleid zijn de verordeningen met betrekking tot de structuurfondsen echter verbonden met de 
meerjarige financiering van de Gemeenschap en hebben zij dientengevolge juridische effecten die 
tijdsgebonden zijn. Al deze verordeningen moeten op zijn laatst op 31 december 2013242 herzien zijn. 
De EGTS-Verordening heeft echter effecten die tijdsgebonden zijn, ook al staat er in artikel 17 van de 
Verordening een herzieningsclausule. Mocht dit artikel de Commissie echter verplichten tot het 
overleggen van een verslag over de toepassing van de Verordening aan het Europees Parlement en de 
Raad, dan zal deze in dat geval bestaan uit wijzigingsvoorstellen. Er bestaat voor het Parlement en de 
Raad echter geen enkele verplichting tot herziening. Het argument dat de Commissie naar voren heeft 
gebracht ter rechtvaardiging van deze afwijking van de regel, die sinds 1988 constant is toegepast op 
de instrumenten betreffende de structuurfondsen, baseert zich in eerste instantie op een letterlijke 
interpretatie van het communautair Verdrag. Het gaat immers krachtens artikel 159, derde alinea VEG 
niet om een verordening betreffende de structuurfondsen. Anderzijds bevat deze Verordening, anders 
dan de andere verordeningen die in dit deel zijn onderzocht, geen specifieke financiële verplichtingen 
voor de Gemeenschap. Ten slotte zou de doelstelling om de territoriale samenwerking binnen de 
Gemeenschap te structureren rond duurzame juridische structuren niet bereikt zijn wanneer de 
Verordening waarop deze structuren zich baseren op een bepaalde datum geen juridische effecten 
meer zou hebben243. 

Desalniettemin spreekt het voor zich dat deze Verordening specifieke verbanden heeft met de 
Verordening houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen (Verordening (EG) 
nr. 1083/2006), waarin prioritaire doelstelling nr. 3 wordt ingesteld en waarin wordt bepaald welke 
middelen worden toegekend. Overweging 6 in Verordening (EG) nr. 1082/2006 verwijst tevens naar 
Verordening (EG) nr. 1083/2006. Artikel 21 van deze Verordening verduidelijkt dat iets meer dan 7 
miljard 750 miljoen euro is gereserveerd voor deze prioritaire doelstellingen: 73,86 % 
(€ 5 576 358 149) voor grensoverschrijdende samenwerking, 20,95 % (€ 1 581 720 322) voor 
transnationale samenwerking en 5,19 % (€ 392 002 991) voor interregionale samenwerking, 
samenwerkingsnetwerken en het uitwisselen van ervaringen244. Zo bestaat er ook een specifiek 
verband met de EFRO-Verordening. Deze laatste stelt de procedures vast volgens welke deze 
territoriale samenwerking dient te worden gerealiseerd245. In artikel 7, lid 3, derde alinea, van de 
EGTS-Verordening wordt echter verwezen naar artikel 6 van de EFRO-Verordening, waarin het 
lidstaten verboden wordt de taken te beperken die de EGTS zou kunnen realiseren zonder financiële 
ondersteuning van de Gemeenschap aan deze zijde van de taken waarvoor een dergelijke 
ondersteuning mogelijk is krachtens artikel 6 EFRO. 

Ook verschilt deze Verordening, hoewel deze samen met het "pakket" van verordeningen 
betreffende de structuurfondsen is aangenomen, toch hiervan wat rechtsgrondslag, tijdsgebonden 
effecten en doelstelling betreft. Dat wil niet zeggen, zoals reeds eerder benadrukt, dat deze EGTS-
Verordening geen nauw verband heeft met de tenuitvoerlegging van het structuurbeleid van de 
Gemeenschap voor de periode 2007-2013. 
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Zonder de effecten van deze Verordening op de ontwikkeling van territoriale samenwerking te 
willen voorspellen, noch een authentieke interpretatie van deze nieuwe Verordening voor te stellen, 
hetgeen aan de praktijk en eventueel aan juridische beslissingen is voorbehouden, beperkt dit deel zich 
tot het onderzoeken en toelichten van de betekenis van de keuzes die bij het opstellen van deze 
Verordening gemaakt zijn.  

Het eerste hoofdstuk, dat het hart van deze studie vormt, geeft een gedetailleerde analyse van de 
tekst van de Verordening en legt de juridische gevolgen van de geformuleerd bepalingen uit 
(hoofdstuk 4). In dit hoofdstuk worden met name de oplossingen belicht, in vergelijking met het 
rechtsacquis en de praktijk van de samenwerking tussen lagere overheden in Europa, die in de lijn 
liggen van de ontwikkeling van dit acquis, alsook die oplossingen die daarentegen aanzienlijke 
vernieuwingen vormen.  

Een ander hoofdstuk bespreekt daarna de uitdagingen voor de tenuitvoerlegging van deze 
Verordening, zowel op communautair niveau als binnen de nationale rechtsorden. De doeltreffendheid 
van deze Verordening zal deels ondergeschikt zijn aan het succes daarvan (hoofdstuk 5). Tot slot bevat 
het laatste, korte hoofdstuk enkele voorgeschreven elementen, bespreekt het de rol die de Verordening 
toebedeelt aan de verschillende communautaire actoren (Commissie, Parlement en vooral het Comité 
van de Regio’s) en aan (infra)nationale actoren (hoofdstuk 6). 
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HOOFDSTUK 4: 
HET JURIDISCH KADER VAN DE EGTS EN ZIJN 

MOGELIJKHEDEN 

 

 

Hoe vernieuwend en belangrijk dit nieuwe juridische instrument, de EGTS, ook moge 
zijn, door de bijzondere kenmerken die onderhavige Verordening eraan toekent, is dit 
een instrument dat zich leent voor bepaalde samenwerkingsdoelstellingen en minder 
(of in het geheel niet) voor andere. De toon van dit hoofdstuk is dus zowel positief 
- om te begrijpen wat een EGTS is - als negatief - om na te gaan welke weliswaar 
potentieel legitieme (soms centrale) territoriale samenwerkingsprojecten niet 
noodzakelijkerwijs hun toevlucht hoeven te nemen tot de juridische vorm van een 
EGTS. 

De systematiek van de Verordening leent zich niet voor een gemakkelijke identificatie 
van de uitdagingen en mogelijkheden van de EGTS, zelfs al is de inhoud van de 
Verordening in de aangenomen versie duidelijker dan de besproken voorstellen (A). 

De EGTS dient te worden gekwalificeerd overeenkomstig haar zeven constitutieve 
elementen (B), haar leden (X) en haar taken (D). 

De constitutieve elementen van de EGTS zijn: 

Ten eerste het grensoverschrijdende karakter van het orgaan (B.1), dat voorschrijft 
dat deze moet bestaan uit leden "die zich bevinden op het grondgebied van ten minste 
twee lidstaten". Dit betekent met name dat een bilaterale samenwerking aan een 
buitengrens van de EU niet mogelijk is. 

Ten tweede moet de EGTS een rechtspersoonlijkheid hebben (B.2). Achter dit feit, dat 
in artikel 1, lid 3, van de EGTS-Verordening is vastgelegd, gaan juridische vragen 
schuil die in de tekst van de Verordening niet duidelijk zijn afgebakend. De schrijvers 
van deze studie tonen aan dat het gaat om een rechtspersoon onder 
Gemeenschapsrecht (B.2.1), maar dat deze daarentegen, voor zover het van 
toepassing zijnde recht op het grondgebied waar de EGTS haar zetel heeft een 
belangrijke rol speelt in het vaststellen van de juridische vorm van de EGTS, ofwel 
een publiekrechtelijke ofwel een privaatrechtelijke rechtspersoon kan zijn (B.2.2). 

Ten derde brengt de rechtspersoonlijkheid met zich mee: "de grootst mogelijke 
juridische capaciteit die door de nationale wetgeving toegekend wordt aan natuurlijke 
personen". Deze formule moet echter worden gerelativeerd, aangezien de capaciteit 
van de EGTS beperkt is tot het realiseren van opdrachten die haar door de statuten 
zijn toegekend (B.3). 
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Ten vierde dient de EGTS te worden gebaseerd op een overeenkomst en statuten. De 
co-existentie van twee aparte juridische instrumenten lijkt niet te worden 
gerechtvaardigd. Desondanks maken de vereisten die in Verordening nr. 1082/2006 
aan de inhoud van allebei worden gesteld, het mogelijk redelijk precies de 
beperkingen vast te stellen waarbinnen de toekomstige EGTS'en moeten opereren. 
Een aantal moeilijkheden of te vermijden formuleringen worden in deze paragraaf 
besproken (B.4). 

Ten vijfde is de keuze van een unieke zetel, voorgeschreven in de Verordening, een 
constitutief element dat grote juridische gevolgen heeft, aangezien deze met name het 
recht bepaalt dat subsidiair van toepassing is op de EGTS, evenals de organen die 
belast zijn met de controle ervan. Dit ken een grote ongelijkheid tussen de partners tot 
gevolg hebben. Bovendien zou het verplaatsen van een zetel naar het grondgebied van 
de andere lidstaat in juridisch opzicht een complexe en gevaarlijke operatie zijn, 
hoewel de Verordening dit niet verbiedt (B.5). 

Ten zesde moet de EGTS, om als rechtspersoon te kunnen optreden, beschikken over 
organen. De Verordening legt het bestaan op van een vergadering, waarin alle leden 
vertegenwoordigd moeten zijn, en een directeur. Het wordt echter aan de leden 
overgelaten te beslissen welke andere organen er nodig zijn (B.6). 

Ten zevende dient de EGTS te beschikken over een jaarbegroting, die door de 
vergadering van de leden van de EGTS moet worden goedgekeurd. Hoewel hierover 
niets in de Verordening wordt voorgeschreven, dienen de bijdragen van de leden aan 
de begroting van de EGTS door hen te worden beschouwd als zijnde verplichte 
uitgaven (B.7). 

Het derde deel (C) van dit hoofdstuk onderzoekt de categorieën van potentiële leden 
van de EGTS. In artikel 3 van de Verordening worden vijf ledencategorieën 
opgesomd, wat als gevolg kan hebben dat in de samenstelling van EGTS een zeker 
complexiteit en mogelijk een grote heterogeniteit kan ontstaan. De eis dat elk 
potentieel lid alleen mag handelen binnen de beperkingen van de bevoegdheden die 
hij conform het nationaal recht heeft, zou echter de flexibiliteit in de samenstelling 
van de EGTS moeten beperken. 

De mogelijkheid dat EU-lidstaten kunnen deelnemen aan een orgaan voor territoriale 
samenwerking vormt een omkering van de praktijk die hen tot nu toe had uitgesloten 
van dergelijke structuren. De regels met betrekking tot controles vóór de oprichting 
van een EGTS door de nationale autoriteiten lijken niet van toepassing te zijn op de 
lidstaten zelf (C.1). 

De regionale (C.2) en lokale (C.3) overheden kunnen natuurlijk deelnemen aan 
EGTS. Hun deelnamecapaciteit hangt echter af van de reikwijdte van hun 
bevoegdheden naar nationaal recht. 

Er wordt gekeken naar de mogelijkheid voor andere actoren om deel te nemen aan 
een EGTS (en de gevolgen daarvan), met name entiteiten waarvan de fondsen als 
voornamelijk publiek worden gezien (C.4), verenigingen van actoren uit de 
voorgaande categorieën (C.5) en actoren uit niet-communautair grondgebied (C.6). 
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Het specialiteitsbeginsel, dat voor alle samenwerkingsorganen geldt (namelijk dat het 
orgaan geen algemene bevoegdheid bezit, maar slechts kan handelen binnen de 
grenzen van de toegekende bevoegdheden), is van toepassing op de EGTS. Toch zal 
deze studie aantonen dat het cumulatieve effect van de bepalingen van de EGTS-
Verordening waarmee de actiecapaciteit van deze laatste beperkt wordt, leidt tot een 
te restrictieve oplossing en dat de EGTS zonder een zeer soepele interpretatie, 
bijvoorbeeld gebaseerd op het beginsel van nuttig effect, alsnog weinig efficiënte 
juridische instrumenten kunnen blijken te zijn. 

Onder de specifieke taken die door de Verordening worden beoogd, bevindt zich 
prioritair de realisatie van de doelstelling van Europese territoriale samenwerking, 
d.i. prioritaire doelstelling nr. 3 van het structuurbeleid voor de jaren 2007-2013. De 
studie suggereert dat de EGTS niet slechts een middel is om deze doelstelling te 
verwezenlijken, maar dat louter de instelling daarvan al bijdraagt aan de 
verwezenlijking van deze doelstelling (en dat de instelling van een EGTS dus 
gesubsidieerd zou kunnen worden uit de structuurfondsen, desnoods als pilotproject). 
De verschillende afleidingen van deze doelstelling zoals die voortvloeien uit de 
verordeningen betreffende de structuurfondsen worden vervolgens onderzocht (D.1). 

Ook maakt de EGTS het mogelijk maatregelen te treffen die vallen onder de 
bevoegdheid van ander communautair beleid dan het structuurbeleid, zoals wordt 
voorzien in artikel 7 van de Verordening. Dankzij de mogelijk heterogene 
samenstelling kan zij ook een nuttig instrument blijken te zijn voor het ontwikkelen 
van een Europese governance bij de verlenging van het witboek dat de Europese 
Commissie in 2001 inzake dit thema heeft aangenomen (D.2). 

Verder vormt de EGTS ook een structuur die de partners kunnen aanpassen om een 
grensoverschrijdende, transnationale of interregionale samenwerking te realiseren, 
buiten elke communautaire financiering om (D.3). 

De studie vestigt verder de aandacht op het zeer restrictieve karakter van artikel 7, lid 
4, van de Verordening, waarvan de strikte toepassing de realisering van een aantal 
projecten door een EGTS in gevaar kan brengen (D.4). 

Het vijfde deel van dit hoofdstuk (E) gaat in op de vraag welk recht er van toepassing 
is op de EGTS en haar handelingen. Hoewel een eerste lezing van Verordening (EG) 
nr. 1082/2006 de hoop wekt dat hier een simpele oplossing voor bestaat, aangezien 
artikel 2 van de Verordening, getiteld "Toepasselijk recht", regels bevat die duidelijk 
lijken, blijkt de werkelijkheid veel complexer. Enerzijds omdat de normen die in de 
Verordening beschreven zijn verscheidene verwijzingen bevatten naar het nationaal 
recht, wat de leesbaarheid niet ten goede komt (E.3). Anderzijds omdat verschillende 
fasen en verschillende handelingen van de EGTS zijn onderworpen aan verschillende 
regels.  

Zo worden er regels geïdentificeerd die van toepassing zijn op de oprichting van de 
EGTS en die krachtens artikel 4 van de Verordening vallen onder de bevoegdheid van 
elk nationaal recht en staten in staat stellen een grote controle uit te oefenen over de 
deelname van entiteiten die onder hun soevereiniteit vallen aan een EGTS (E.1). 
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De van toepassing zijnde regels op de interpretatie van de overeenkomst en de 
statuten zijn die van het recht waar zich de zetel van de EGTS bevindt (E.2). Dit is een 
duidelijke en simpele regel, maar deze waarborgt niet de gelijkheid tussen de partijen 
van de overeenkomst.  

De handelingen van de EGTS zijn onderworpen aan gedifferentieerde controles, 
afhankelijk van hun aard. De van toepassing zijnde regels op de financiële controle 
variëren afhankelijk van het feit of de controle plaatsvindt op activiteiten die al dan 
niet uit communautaire fondsen zijn gefinancierd. In het laatste geval lijkt de 
Verordening niet duidelijk genoeg te zijn en dienen er standaardprocedures te worden 
ingesteld (E.4.1). 

Verder kan door elke betrokken lidstaat een buitengewone controle plaatsvinden ter 
bescherming van het openbaar belang. Hoewel dergelijke controlemaatregelen 
uitzonderlijk moeten blijven, moet hier toch benadrukt worden dat ook voor het 
uitvoeren van deze controle de procedures niet precies zijn vastgelegd (E.4.2). 

De leden kunnen in grote mate in de overeenkomst en statuten de regels bepalen die 
hun onderlinge verhoudingen regelen. In veel gevallen worden echter de regels 
opgelegd van de staat op wiens grondgebied de zetel van de EGTS zich bevindt (E.5). 

De contractuele relaties van de EGTS met derden kunnen, voor zover er geen 
dwingende regels bestaan, worden geregeld door het recht dat beide partijen hebben 
gekozen. In veel gevallen (bijv. werkrelaties) bepaalt echter het beginsel van 
territoriale toepassing de dwingende regels waaraan deze verhoudingen dienen te 
worden onderworpen (E.6). 

Het verantwoordelijkheidsstelsel van de leden van een EGTS jegens derden kan, 
volgens artikel 12 van de Verordening, gedifferentieerde oplossingen bevatten, 
variërend van een beperkte verantwoordelijkheid tot een zeer grote 
verantwoordelijkheid, die zich in voorkomend geval kan uitstrekken tot buiten hun 
effectieve deelname aan een EGTS. Deze diversiteit aan mogelijke oplossingen is een 
weerspiegeling van de diversiteit aan nationale situaties in termen van wijzen van 
tenuitvoerlegging van de verantwoordelijkheid van publieke entiteiten (E.7). 

De verantwoordelijkheid van lidstaten hangt af van hun situatie ten opzichte van de 
EGTS; als zij er geen lid van zijn, dragen zij geen verantwoordelijkheid voor de 
handelingen ervan, behoudens eventueel op basis van hun verantwoordelijkheid voor 
het gebruik van communautaire fondsen (E.8). Wanneer zij er wel lid van zijn, zijn zij 
onderworpen aan dezelfde verantwoordelijkheidsregels als de andere leden. 

Tot slot kan de opheffing van een EGTS voortkomen uit de tenuitvoerlegging van een 
bepaling uit de statuten die daarin voorziet of uit een handeling van een bevoegde 
controle-autoriteit jegens de EGTS; in het laatste geval geldt het publiekrecht dat van 
toepassing is op de handelingen van deze autoriteit. In alle gevallen gelden voor 
liquidatie de regels van de staat waar zich de zetel van de EGTS bevindt (E.9). 

Dankzij de variatie van al deze factoren qua leden, aan de EGTS toegewezen taken en 
het recht dat van toepassing is op de handelingen van de EGTS, blijkt dat de EGTS 
niet één uniek soort structuur voorstelt. Er zullen dus verschillende soorten EGTS 
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geïdentificeerd moeten worden, die aan gedifferentieerde juridische verplichtingen 
onderworpen zullen zijn. Er worden zes criteria voorgesteld waarmee de EGTS'en 
gecategoriseerd kunnen worden (F). 

Tot slot vormt een samenvatting van de belangrijkste elementen van de continuïteit en 
van de belangrijkste innovaties van de EGTS de conclusie van dit lange hoofdstuk 
(G). 

 

Zoals reeds is aangetoond in het vorige hoofdstuk zal de concrete rechtsvorm van een EGTS niet 
alleen worden bepaald door het Gemeenschapsrecht. Ook verschillende elementen van het nationaal 
recht zullen deel uitmaken van de concrete definitie van een vastgestelde EGTS. Om die reden is 
onderhavige analyse, die zich concentreert op de bepalingen van de communautaire Verordening, niet 
uitputtend. Toch is deze oefening vanwege twee belangrijke redenen noodzakelijk.  

Allereerst rechtvaardigt het vernieuwende karakter van de inhoud van deze Verordening, zowel in 
vergelijking met het recht van de grensoverschrijdende samenwerking zoals dit al ongeveer dertig jaar 
lang in Europa is ontwikkeld (zie hoofdstuk 2) als in vergelijking met het Gemeenschapsrecht dat 
daarvoor al bestond (zie hoofdstuk 3, deel C en D), een gedetailleerde en becommentarieerde lezing 
van de tekst van dit instrument. Vervolgens hebben wij hiervoor al aangetoond dat de verhoudingen 
met de nationale rechtsorden uit drie onderscheidende typen kunnen bestaan (zie hoofdstuk 3, deel D, 
paragraaf 2.2), afhankelijk van de inhoud van elke regel. Dit tweede punt impliceert dus voor elke 
bepaling een analyse van de effecten in de relatie tussen de communautaire bepaling en het nationaal 
recht. Als gevolg van deze twee parameters geven wij voor elke onderzochte regel de meest 
waarschijnlijke interpretatie aan, waarbij we ons baseren op zowel de voorbereidende werkzaamheden 
als op de interpretatiebeginselen van het Gemeenschapsrecht, en de te voorziene gevolgen in het 
nationaal recht. 

We benadrukken nogmaals dat het de deskundigen beter leek om de EGTS te presenteren aan de 
hand van de eigen kenmerken van dit samenwerkingsinstrument en niet volgens de systematiek van de 
Verordening, die als eerste zal worden onderzocht (A). Vervolgens zal de EGTS in vier delen worden 
onderzocht: het eerste deel presenteert en analyseert de constitutieve kenmerken van de EGTS (B). 
Het tweede is gewijd aan de leden waaruit de EGTS kan bestaan en aan de specifieke voorwaarden die 
deze specifieke categorieën leden als gevolg kunnen hebben, hetzij door hun oprichtingsproces, hetzij 
wat de functioneringsregels betreft, voor de verschillende soorten EGTS (C). In het derde deel worden 
de taken bestudeerd die een EGTS zou kunnen voltooien (D). Het laatste deel gaat in op de vraag welk 
recht van toepassing is op de EGTS en haar handelingen (E). Dit laatste en belangrijke deel zal laten 
zien dat deze vraag niet op een homogene manier kan worden behandeld en dat er verschillende 
antwoorden moeten worden gevonden, afhankelijk van het soort handeling die door de EGTS is 
uitgevoerd of volgens de actoren die bij de activiteiten van de EGTS betrokken zijn.  

Hieruit vloeit voort dat de EGTS weliswaar een unieke samenwerkingsstructuur vormt die op 
Gemeenschapsrecht is gebaseerd, maar dat de verscheidenheid aan taken, actoren en rechtsregels die 
erop van toepassing zijn als praktisch gevolg hebben dat er EGTS'en moeten bestaan die qua vorm en 
juridische aard behoorlijk gevarieerd moeten zijn. Het laatste deel van dit lange hoofdstuk stelt als 
gevolg daarvan een typologie voor van de verschillende juridische categorieën van de EGTS (F), die 
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elk vergezeld gaan van korte overwegingen ten aanzien van de wijzen van tenuitvoerlegging en de 
relevantie van de door het recht voorgestelde oplossingen. 

Tot slot, haast als conclusie van dit centrale hoofdstuk, toont een kort deel (G) het vernieuwende 
karakter van de oplossingen die uit deze Verordening voortvloeien, of daarentegen juist de continuïteit 
ten opzichte van reeds bestaande regels en praktijken. Ten slotte moeten we verduidelijken dat deze 
analyse, die de betekenis van de verschillende voorschriften van elke bepaling in deze Verordening 
wil geven, daarentegen geen zicht biedt op alle gevolgen van het opzetten van een EGTS. Deze 
hangen voor een groot gedeelte af van de omstandigheden waaronder deze Verordening in de 
verschillende nationale contexten wordt uitgevoerd. Dit laatste hoofdstuk kan niet los worden gezien 
van het volgende hoofdstuk, waarin de potentiële moeilijkheden worden aangetoond die zich volgens 
de geraadpleegde deskundigen en mensen uit de praktijk bij de tenuitvoerlegging van deze 
Verordening zullen voordoen (zie hoofdstuk 5). 

 

A. SYSTEMATIEK EN INHOUD VAN VERORDENING (EG) NR. 1082/2006 

Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, is de EGTS-Verordening verrassend vanwege de 
manier waarop deze is opgesteld: deze lijkt gezien de tekstuele aspecten meer op een richtlijn dan op 
een verordening. Maar dit specifieke soort verordening waarmee een nieuwe rechtspersoon wordt 
ingesteld, die haar kenmerken deels aan het Gemeenschapsrecht ontleent en deels aan nationale 
rechtsregels waarnaar deze handeling verwijst, is niet uniek en kan worden vergeleken met de 
verordening betreffende het Europees economisch samenwerkingsverband (EESV), de Europese 
vennootschap (SE) of de Europese coöperatieve vennootschap (SCE). Wat desalniettemin opvalt in 
onderhavig geval, is de beknoptheid en bondigheid van deze regels, waarvan het voorwerp voor het 
grootste deel even complex is als de voorwerpen in de drie andere genoemde gevallen. Ook bevat de 
EGTS-Verordening slechts 18 artikelen en beslaat deze maar zes bladzijden in het Publicatieblad, 
terwijl de Verordening betreffende het Europees economisch samenwerkingsverband reeds 43 
artikelen telt (9 bladzijden in het PB). De Verordening betreffende de Europese vennootschap omvat 
maar liefst 70 artikelen plus twee bijlagen (21 bladzijden in het PB) en de Verordening betreffende de 
SCE telt 80 lange artikelen en beslaat 24 bladzijden in het Publicatieblad. 

Deze redactionele soberheid is des te verbazingwekkender gezien het enorm brede 
toepassingsgebied van deze Verordening: zowel de grensoverschrijdende samenwerking246 als de 
transnationale en interregionale samenwerking (de huidige onderdelen B en C van het Interreg III-
initiatief). Deze zijn toegevoegd na de op dat punt gelijkluidende adviezen van het Comité van de 
Regio’s247 en het Europees Parlement248. Bovendien lijkt het alsof de Europese Commissie met haar 
eerste ontwerpvoorstel als voornaamste doelstelling heeft het oprichten van een structuur van een 
grensoverschrijdend type dat kan dienen als tenuitvoerlegging van communautaire bijdragen in het 
kader van het cohesiebeleid. Voor zover de verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van de 
begroting uiteindelijk nog altijd bij de lidstaten ligt, lijkt het de ambitie te zijn om te voorzien in een 
structuur waarop de lidstaten en eventueel hun overheden een beroep kunnen doen om communautaire 
fondsen te ontvangen in een niet-strikt nationaal kader (wat grensoverschrijdende projecten immers 
van nature zijn). Zo bevat het eerste ontwerpvoorstel van de Commissie geen regels voor de controle 
vóór de oprichting van een EGTS van de deelname van lagere overheden; in artikel 2 van het eerste 
voorstel stond dat "de EGTS kan bestaan uit lidstaten en regionale en lokale overheden […]", wat het 
idee geeft dat de oprichting van een dergelijke structuur niet mocht plaatsvinden door enkel lagere 
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overheden, zonder hun lidstaten. Het Comité van de Regio’s en het EP reageerden hierop door om 
aanpassing van deze formulering te vragen. Dat accepteerde de Commissie, maar had wel tot gevolg 
dat de lidstaat waarvan de overheden zonder hun staat aan een EGTS wensen deel te nemen, van 
tevoren een controle uitvoert. Hiervoor worden enkele bepalingen toegevoegd (voornamelijk de 
artikelen 4, 13 en 14 in de aangenomen versie). Hierdoor ontstaat een ietwat verwarrende tekst. 

Vanuit systematisch oogpunt definieert de tekst eerst de EGTS (artikel 1), het daarop toepasselijke 
recht (artikel 2), de entiteiten waaruit een EGTS kan bestaan (artikel 3), de wijzen en procedures voor 
de oprichting van een EGTS en het verkrijgen van een rechtspersoonlijkheid (artikel 4 en 5), de regels 
betreffende het beheer van publieke middelen door een EGTS (artikel 6), de taken die een EGTS kan 
voltooien (artikel 7), de regels met betrekking tot de overeenkomst (artikel 8) en tot de statuten van de 
EGTS (artikel 9), de organisatorische beginselen van de EGTS (artikel 10) en de regels betreffende de 
begroting (artikel 11), de ontbinding en de liquidatie (artikel 12 tot en met 14). Hierna volgt een zeer 
belangrijk artikel inzake de rechterlijke bevoegdheid met betrekking tot de handelingen van de EGTS 
(artikel 15) en vervolgens de slotbepalingen (artikel 16 tot en met 18). 

Het lijkt noodzakelijk om met betrekking tot de redactie enkele punten van kritiek te formuleren. 
Ten eerste, en dat lijkt ook meteen het grootste probleem, worden in artikel 2 betreffende het 
toepasselijk recht slechts enkele aspecten van de kwestie geregeld. Belangrijke en afwijkende 
beginselen van de in dat artikel aangegeven hiërarchie komen voor in de artikelen 4, 12, 13, 14 en 15. 
De aanhef van artikel 2 en de versnippering in de tekst van de specifieke regels lijkt ons te kunnen 
leiden tot fouten bij de potentiële gebruikers van dit instrument. 

Ten tweede heeft de diversiteit van de leden waaruit een EGTS kan bestaan zeker grote gevolgen 
voor de toepasbaarheid van de controleregels die in de artikelen 4, 13 en 14 worden opgelegd. Het lijkt 
in het bijzonder voor zich te spreken dat wanneer een staat zich wenst aan te sluiten bij een EGTS 
deze niet op zichzelf de controleprocedures gaat toepassen die zijn bedacht voor toepassing op een 
territoriale samenwerking tussen interstatelijke overheden. Enkele aanwijzingen in die richting zijn 
gebruikt voor het verduidelijken van het toepassingsgebied en deze regels. Hetzelfde geldt voor de 
toepassing van regels van nationaal recht op een EGTS, wanneer het om het publiekrecht gaat. Dit lijkt 
problematisch in het geval van deelname van een buitenlandse staat. 

Ten derde is het onderscheid tussen overeenkomsten en statuten, overgenomen uit bestaande 
kaderinstrumenten inzake grensoverschrijdende samenwerking, in dit geval niet logisch. In alle 
eerdere situaties vormde de oprichting van een grensoverschrijdend samenwerkingsorgaan immers 
slechts een van de mogelijke manieren om grensoverschrijdende samenwerking tot stand te brengen. 
De partners kunnen voor minder institutionele en minder zware samenwerkingsvormen kiezen. Bij 
deze Verordening is dat niet het geval: hierin wordt slechts gestreefd naar het toestaan van de 
oprichting van een grensoverschrijdend samenwerkingsorgaan van een bepaald type, de EGTS, en het 
onderscheid tussen een overeenkomst en statuten is vragen om moeilijkheden en verwarring. 

Ten vierde zou het zeer waarschijnlijk logischer zijn geweest om het artikel betreffende de 
controle en het beheer van publieke middelen (artikel 6) in de onmiddellijke nabijheid te plaatsen van 
de artikelen betreffende de begroting (artikel 11) en de financiële verantwoordelijkheid van de leden in 
het geval van opheffing (artikel 12). 

Niettegenstaande deze punten van kritiek betreffende de systematiek, constateren we toch dat de 
bewoordingen van de bepalingen van de aangenomen versie over het algemeen duidelijker en 
completer zijn dan de tekst die in eerdere versies was voorgesteld, wat niet wegneemt dat enkele 
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formuleringen problematisch blijven, zoals we hierna zullen aantonen, en dat de materie op een 
complete manier behandeld lijkt te zijn, ook al is dat soms op een wat elliptische manier. 

 

B. DE CONSTITUTIEVE KENMERKEN VAN DE EGTS 

De EGTS is een nieuw instrument dat het Gemeenschapsrecht ter beschikking stelt aan partners in 
territoriale samenwerking. We wijzen erop dat het aanwenden van een dergelijke juridische 
samenwerkingsstructuur afhangt van de bereidheid en behoeften van de partners binnen dit 
samenwerkingsproces. Overweging 8 van deze Verordening stelt: "de oprichting van een EGTS is 
facultatief". Artikel 4, lid 1, lijkt dit te bevestigen: "tot de oprichting van een EGTS wordt besloten op 
initiatief van haar kandidaat-leden". Deze noodzakelijke voorwaarde toont aan dat de oprichting van 
een EGTS niet gebaseerd is op een door Gemeenschapsrecht vastgesteld criterium, maar een bewuste 
keuze is van de partijen. Nog belangrijker is dat er in de verordeningen betreffende de 
structuurfondsen voor de periode 2007-2013 (Verordening betreffende de coördinatie249, EFRO-
Verordening250) geen bepaling staat, voor welke activiteit in het kader van het beheer van de 
structuurfondsen dan ook, die de oprichting van een EGTS verplicht. Echter geldt, zoals in 
overweging 1 wordt aangegeven: "met het oog op de harmonische ontwikkeling van de hele 
Gemeenschap en op de versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie moet de 
territoriale samenwerking worden versterkt. Daartoe moeten de nodige maatregelen worden genomen 
om de voorwaarden waaronder territoriale samenwerkingsacties worden uitgevoerd, te verbeteren." 
Het Gemeenschapsrecht voorziet dus, dankzij deze Verordening, in een instrument waarmee een 
betere tenuitvoerlegging van territoriale samenwerkingsvormen mogelijk wordt gemaakt en dat ter 
beschikking staat van de partners die bij dergelijke activiteiten betrokken zijn.  

Om mogelijk geïnteresseerde partners te helpen bepalen of dit instrument aansluit op hun 
gemeenschappelijke behoeften en ambities, wordt in dit eerste deel aangegeven wat de kenmerkende 
eigenschappen zijn van een EGTS. Hieronder worden er zeven geïdentificeerd en uitgelegd. Overigens 
moet duidelijk zijn dat de elementen die de doorslag kunnen (en waarschijnlijk zullen) geven bij het 
besluit van de partners om al dan niet een dergelijke structuur op te richten (bijvoorbeeld aangaande de 
financiering van specifieke samenwerkingsverbanden, in voorkomend geval door de 
Gemeenschapsbegroting), niet bepalend zijn voor het al dan niet oprichten van een EGTS. Deze laatste 
overweging lijkt belangrijk te zijn en stelt ons in staat te benadrukken dat dit instrument, hoe 
vernieuwend en belangrijk het ook moge zijn, zich door de bijzondere kenmerken die onderhavige 
Verordening eraan toekent, leent voor bepaalde samenwerkingsdoelstellingen en minder (of in het 
geheel niet) voor andere. De toon van dit eerste deel is dus zowel positief - om te begrijpen wat een 
EGTS is - als negatief - om na te gaan welke weliswaar potentieel legitieme (soms centrale) territoriale 
samenwerkingsprojecten niet noodzakelijkerwijs hun toevlucht hoeven te nemen tot de juridische 
vorm van een EGTS.  

De zeven kenmerkende eigenschappen van de EGTS zijn de volgende: 

1. het "grensoverschrijdende" karakter; 

2. het bestaan van een rechtspersoonlijkheid; 

3. de plaatsing van deze nieuwe rechtspersoon in een unieke zetel, die gesitueerd moet zijn 
op het grondgebied van de Gemeenschap; 
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4. de erkenning van een grote juridische capaciteit in elke nationale rechtsorde; 

5. de mogelijkheid voor de leden van de EGTS om in een overeenkomst en in de statuten de 
eigen kenmerken van de taken en werking van de EGTS vast te leggen; 

6. het bestaan van organen die het mogelijk maken dat de EGTS als rechtspersoon kan 
optreden en voor eigen rekening kan handelen; 

7. een begroting.  

Elk van deze eigenschappen en de betekenis ervan zullen hieronder worden uitgewerkt. 

 

1. Het grensoverschrijdende karakter  

Het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie251 beoogde de oprichting van een 
Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking252. Vanwege belangrijke beleidsmatige 
redenen verzochten het Comité van de Regio’s253 en het Europees Parlement (eerste amendement, 
overgenomen door de Commissie in het herziene voorstel van maart 2006) om een wijziging van de 
titel van deze Verordening en van de naam van het instrument. Het gaat hier dus nu om een groepering 
van territoriale samenwerking. Toch kwam deze territoriale samenwerking, een neologisme in het 
Europese juridische vocabulaire, overeen met de grensoverschrijdende, transnationale en/of 
interregionale samenwerking254, dat wil zeggen de drie onderdelen (A, B en C) in het Interreg III-
programma.  

De term "territoriale samenwerking" verwijst ook naar de territoriale cohesie255, die niet 
noodzakelijkerwijs een dimensie heeft die de nationale grenzen overstijgt. Toch is deze dimensie wat 
de EGTS betreft noodzakelijk. In artikel 3, lid 2, van de Verordening wordt over de samenstelling van 
de EGTS gezegd: "Een EGTS is samengesteld uit leden die gevestigd zijn op het grondgebied van ten 
minste twee lidstaten." Het is dus noodzakelijk dat een EGT een grensoverschrijdend karakter bezit. 

We benadrukken hier nogmaals dat deze onlosmakelijke verbinding met een grensoverschrijdende 
dimensie in brede zin, dat wil zeggen niet per se beperkt tot nabuurschap, op een andere wijze van 
toepassing is op de binnen- en buitengrenzen van de EU. Immers, hoewel het belang en nut van 
grensoverschrijdende samenwerking aan de buitengrenzen van de EU grotendeels is erkend256, stelt 
onderhavige Verordening vast dat deze om juridische redenen niet de oprichting van een EGTS 
specifiek aan een buitengrens van de Unie kan voorstellen. De laatste overweging, die pas in het 
eindstadium van de onderhandelingen is toegevoegd, stipt deze bezorgdheid aan en geeft aan waarom 
deze Verordening niet het aangewezen middel is om daar iets aan te doen. Er staat: "Op grond van 
artikel 159, derde alinea, van het Verdrag257 is het niet mogelijk regelgeving die op die bepaling is 
gegrond, mede van toepassing te verklaren op entiteiten uit derde landen. Het aannemen van een 
communautaire maatregel tot instelling van een EGTS mag evenwel niet tot gevolg hebben dat 
entiteiten uit derde landen niet aan een in overeenstemming met deze verordening opgerichte EGTS 
kunnen deelnemen, indien zulks op grond van de wetgeving van een derde land of van 
overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen wel mogelijk is". 

Zo is de deelname van entiteiten uit derde landen of van derde landen zelf aan een EGTS niet 
uitgesloten, maar deze dient wel altijd, krachtens artikel 3, lid 2, van deze Verordening leden te 
omvatten die gesitueerd zijn op het grondgebied van minstens twee lidstaten. Als gevolg daarvan is 
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een grensoverschrijdende bilaterale EGTS aan een buitengrens van de EU niet mogelijk volgens de 
huidige bewoordingen van de Verordening258. 

 

2. Met een rechtspersoonlijkheid 

Het gaat hier om de meest fundamentele eigenschap van de EGTS. Niet alleen vormt deze "een 
communautair samenwerkingsinstrument"259, maar maakt deze het vooral mogelijk een 
samenwerkingsstructuur met een eigen rechtspersoonlijkheid op te richten, wat een juridische 
capaciteit aantoont die deze in staat stelt direct te handelen ten opzichte van de leden, communautaire 
instellingen of derden. Dit vormt, als we terugdenken aan de moeilijke ontwikkeling van het Europees 
recht (in brede zin) inzake de territoriale samenwerking (zie hoofdstuk 1 en 2), een grote uitdaging van 
deze samenwerking. 

In de EGTS-Verordening is deze materie op een simpele en logische manier verdeeld. In artikel 1, 
lid 3, van de Verordening wordt dit bevestigd: "Een EGTS bezit rechtspersoonlijkheid." Deze 
uitspraak is onbetwistbaar en vormt een onmiskenbaar belang van dit instrument. Toch gaan achter de 
helderheid van deze formulering twee grote en complexe juridische vragen schuil, die beide 
betrekking hebben op de aard van deze rechtspersoonlijkheid. Ten eerste: gaat het hier om een 
rechtspersoonlijkheid volgens het Gemeenschapsrecht of om een rechtspersoonlijkheid volgens het 
nationaal recht, waaraan het Gemeenschapsrecht rechten en voorrechten toekent op het gehele 
grondgebied van de Gemeenschap? Ten tweede dient, ongeacht het antwoord op de eerste vraag, dient 
er te worden vastgesteld of het hier gaat om een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke 
rechtspersoonlijkheid260. 

Deze twee vragen, die overigens vrij technisch zijn, hebben afhankelijk van het antwoord dat erop 
zal worden gegeven grote gevolgen voor de rechtsregels (in het bijzonder de nationale) die van 
toepassing zijn op deze structuren, evenals in voorkomend geval voor de rechtswegen die open moeten 
staan voor de EGTS of tegen naar persoonlijkheid of handelingen. Daarom gaan wij proberen op basis 
van de beschikbare elementen antwoorden te vinden op beide vragen. De eerste vraag maakt ons 
inziens een duidelijk antwoord mogelijk ten gunste van een rechtspersoonlijkheid volgens het 
Gemeenschapsrecht, terwijl de tweede vraag gezien de huidige stand van het recht niet van tevoren 
kan worden kan worden opgelost. Ons inziens staat het de partijen vrij om voor hun EGTS een 
publiek- dan wel privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid te kiezen261. De kwalificaties van het 
nationaal recht kunnen eventueel tot gevolg hebben dat de keuzemogelijkheden worden beperkt of dat 
een andere oplossing moet worden opgelegd. 

 

2.1. Rechtspersoonlijkheid volgens het Gemeenschapsrecht 

Hoewel de EGTS onbetwistbaar beschikt over een rechtspersoonlijkheid, aangezien de 
formulering van artikel 1, derde alinea, van de EGTS-Verordening op dat vlak geen twijfel laat 
bestaan, moet desalniettemin worden vastgesteld of dit een rechtspersoonlijkheid betreft volgens het 
Gemeenschapsrecht of volgens het nationaal recht, maar waarvan het Gemeenschapsrecht de 
erkenning oplegt aan alle lidstaten. Het antwoord is niet zeer helder, aangezien er elementen afkomstig 
uit zowel het nationaal recht als het Gemeenschapsrecht worden gecombineerd om een 
rechtspersoonlijkheid in te stellen voor elke EGTS. Zo lijkt het alsof het Gemeenschapsrecht de 
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rechtspersoonlijkheid toekent aan de EGTS (artikel 1, lid 3) en ook voorschrijft dat de EGTS "in elke 
lidstaat de ruimste handelingsbekwaamheid [geniet] die in de nationale wetgeving van die lidstaat aan 
rechtspersonen wordt toegekend"262. Verder wordt in artikel 2 van de Verordening bepaald dat de 
nationale wetgeving van de staat waar de zetel van de EGTS is gesitueerd, alleen toepasbaar is "in 
gevallen die niet of slechts ten dele door deze verordening worden geregeld", wat lijkt op een 
ondergeschiktheid van het nationaal recht aan het Gemeenschapsrecht en dus pleit voor een 
rechtspersoonlijkheid volgens Gemeenschapsrecht. 

Maar tegelijkertijd is het na de registratie of bekendmaking "overeenkomstig het toepasselijke 
nationaal recht van de lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft [dat] de EGTS 
rechtspersoonlijkheid [verkrijgt] op de datum van de registratie of de bekendmaking, naargelang 
welke datum eerst komt."263 Ook verscheidene regels van nationaal recht264 blijken van toepassing op 
het bestaan van de EGTS of legt hieraan voorwaarden op. Ten slotte is "het voor de uitlegging en de 
uitvoering van de overeenkomst toepasselijke recht […] het recht van de lidstaat waar de EGTS haar 
statutaire zetel heeft" (artikel 8, lid 2, onder e). 

Ondanks de complexiteit van de vraag, lijkt het ons mogelijk om zonder aarzelen de knoop door te 
hakken ten gunste van een rechtspersoonlijkheid volgens Gemeenschapsrecht vanwege de volgende 
redenen. 

Ten eerste benadrukken we dat een soortgelijke vraag is onderzocht door de advocaat-generaal in 
zijn op 12 juli 2005 gepresenteerde conclusies in zaak C-436/03, Europees Parlement versus de Raad 
met betrekking tot de geldigheid van de Verordening betreffende het statuut van de Europese 
coöperatieve vennootschap. Een door het Europees Parlement naar voren gebracht argument bestond 
erin dat "de verordening niet een volledig rechtskader bevat of, om met het Parlement te spreken, dat 
een SCE enkel samen met het nationale recht kan bestaan"265. Dit leidt tot een onderzoek van de 
juridische aard van deze SCE's: gaat het hier om een nieuwe rechtsvorm onder Gemeenschapsrecht of 
om een nationale vennootschap met Europees karakter, zoals de Commissie en het Parlement 
beweren? Op dit punt stelt de advocaat-generaal vast: "met name rijst de vraag waar de grens ligt 
tussen echt of volledig nieuwe rechtsvormen en die nieuwe rechtsvormen waarvoor ook nationaal 
recht geldt."266 Erop wijzend dat "[…] in de literatuur [overigens] eerder de opvatting [heerst] dat het 
hier om een Europabrede vennootschapsvorm, een Europese rechtsvorm, een rechtspersoon naar 
Europees Gemeenschapsrecht of een supranationale ondernemingsstructuur gaat"267, concludeert de 
advocaat-generaal terecht: "Maatgevend is dus de regelgevende inhoud van de verordening"268. 

Hiervoor lijken twee elementen doorslaggevend. Ten eerste verwijst een van de overwegingen 
naar "de specifieke en communautaire aard"269 van de SCE en is een andere nog duidelijker en beroept 
zich nadrukkelijk op "de instelling van een Europese rechtsvorm […]"270. Hoewel de advocaat-
generaal constateert dat "de verordening […] namelijk op verschillende plaatsen [verwijst] naar 
nationaal recht, dat zij ruimschoots op een SCE van toepassing verklaart […]"271, benadrukt zij ook dat 
"de verordening […] echter een uitdrukkelijke bepaling [bevat] die onmiskenbaar de rangorde van het 
toepasselijk recht vaststelt. Artikel 8 bepaalt duidelijk dat de verordening voorrang heeft". Mede gelet 
op het feit dat "essentiële onderdelen van de verordening […] inderdaad echte nova [bevatten]"272, 
concludeert zij hieruit dat "de nieuwe rechtsvorm SCE […] dus door de litigieuze verordening in het 
leven [werd] geroepen […] naast de nationale structuren een parallelle gemeenschapsstructuur 
[…]."273  
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Als we nu terugkeren naar Verordening (EG) nr. 1082/2006 van 5 juli 2006 en de criteria die zijn 
door het Hof ontwikkeld toepassen op het specifieke geval van de EGTS, kunnen we constateren dat 
het belangrijkste argument, namelijk dat het toepasselijke recht op de EGTS zoals bepaald in artikel 2 
van de Verordening, exact dezelfde hiërarchie volgt als die van artikel 8 van de Verordening 
betreffende het statuut van de SCE. Dezelfde oorzaken dienen logischerwijs dezelfde gevolgen te 
hebben en om die reden moeten we dus wel hierop uitkomen: de EGTS vormt wel degelijk een 
rechtsvorm onder Gemeenschapsrecht en, zoals het Hof zegt naar aanleiding van het statuut van de 
SCE: deze constatering wordt niet beïnvloed door het feit dat de bestreden verordening alle 
toepasselijke regels niet uitputtend regelt en voor bepaalde punten naar het toepasselijke recht van de 
lidstaat verwijst. Ook naar aanleiding hiervan benadrukken we dat in het enige andere geval van een 
grensoverschrijdende samenwerkingsstructuur die is gebaseerd op een internationale tekst en wordt 
geregeerd door zijn eigen statuten, zoals we hiervoor in hoofdstuk 2 hebben onderzocht, de lokale 
groepering van grensoverschrijdende samenwerking, zoals voorzien in de Overeenkomsten van 
Karlsruhe en Brussel, in artikel 11 van beide overeenkomsten wordt verduidelijkt dat "deze lokale 
groepering voor grensoverschrijdende samenwerking is onderworpen aan het nationale recht dat van 
toepassing is op openbare instellingen van intergemeentelijke samenwerking van de Partij waar zijn 
statutaire zetel zich bevindt"274. De ondergeschiktheid is omgekeerd; het zijn duidelijk de structuren 
van nationaal recht, terwijl in het geval van de EGTS, net als in het geval van de SCE, het 
Gemeenschapsrecht en de statuten die hierop gebaseerd zijn voorrang krijgen boven het nationaal 
recht. 

Bovendien staat in overweging 8 van de EGTS-Verordening (net als in de SCE-Verordening): "[er 
moet] een communautair samenwerkingsinstrument tot stand worden gebracht op basis waarvan op het 
grondgebied van de Gemeenschap samenwerkende groeperingen met rechtspersoonlijkheid kunnen 
worden opgericht"275. Het Parlement en de lidstaten blijken door het aannemen van deze Verordening 
dus duidelijk bereid om een rechtspersoonlijkheid volgens Gemeenschapsrecht in te stellen en niet om 
aan de lidstaten op te leggen dat zij een nationale rechtsvorm moeten erkennen. Op een nog 
duidelijkere manier dan bij de Europese coöperatieve vennootschap kunnen we niet anders dan 
constateren dat de EGTS overeenkomt met geen enkele bestaande rechtspersoonlijkheid in een 
nationale rechtsorde. Bovendien worden de rechtspersoonlijkheid en juridische capaciteit 
overduidelijk door artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1082/2006 aan deze nieuwe rechtspersoon 
toegekend. De verwijzingen naar het nationaal recht veranderen daar niets aan. 

Hoewel de registratie of bekendmaking in overeenstemming met het nationaal recht volstaat om 
de EGTS rechtspersoonlijkheid te doen krijgen (artikel 5 van de Verordening), is het de Verordening 
die de lidstaat waar de EGTS haar zetel heeft oplegt dat deze de registratie moet accepteren van een 
dergelijke in het nationaal recht onbekende juridische structuur en die op de dag van registratie of 
bekendmaking, afhankelijk van welke het eerst plaatsvindt, het ontstaan van de rechtspersoonlijkheid 
vaststelt, in voorkomend geval in afwijking van de nationale regels die een langere periode kunnen 
voorschrijven tussen de bekendmaking en het ontstaan van de rechtspersoonlijkheid. Hoewel de 
Verordening voorschrijft dat "bij het nemen van een besluit over de deelneming van een kandidaat-lid 
aan de EGTS de lidstaten de nationale regelgeving [kunnen] toepassen", betekent dit a contrario dat 
voor de andere elementen betreffende de oprichting van de EGTS de lidstaten niet de nationale regels 
toepassen, maar de Gemeenschapsregels. Hoewel artikel 12 voorschrijft dat "inzake liquidatie, 
insolventie, staking van betaling en soortgelijke procedures voor de EGTS de wettelijke voorschriften 
[gelden] van de lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft", betekent dit dat met betrekking tot 
alle andere aspecten betreffende de werking van de EGTS deze a contrario niet onderworpen is aan de 
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regels van het nationaal recht wanneer dat niet is voorzien in artikel 2 van de Verordening, dat wil 
zeggen "in gevallen die niet of slechts ten dele door deze verordening worden geregeld". 

Zo staat dus vast dat de EGTS een rechtspersoonlijkheid vormt onder het Gemeenschapsrecht, 
waarvan enkele aspecten worden geregeerd door het nationaal recht, hetzij omdat Verordening (EG) 
nr. 1082/2006 dat zo voorschrijft, hetzij omdat dat naar aanleiding daarvan stilzwijgend gebeurt. 

 

2.2. Een rechtspersoonlijkheid volgens publiekrecht of privaatrecht? 

Deze kwestie wordt niet geregeld in de Verordening. Nederland en Italië hadden graag gezien dat 
in artikel 1 van de Verordening zou worden vermeld dat de rechtspersoonlijkheid van de EGTS valt 
onder het publiekrecht276. Dit voorstel heeft het echter niet gehaald. We hebben bij het onderzoek naar 
de bestaande rechtsregels die van toepassing zijn op grensoverschrijdende samenwerking gezien dat 
betrokken samenwerkingsorganen kunnen worden gecreëerd onder hetzij het privaatrecht, hetzij het 
publiekrecht277 om zo een grensoverschrijdende samenwerking te structureren. Bij ontstentenis van 
een duidelijke keuze in de tekst van de EGTS-Verordening lijkt het ons mogelijk dat een EGTS, voor 
zover de regels van het nationaal recht dat toestaan, een rechtspersoonlijkheid heeft die 
publiekrechtelijk of privaatrechtelijk is. 

Het spreekt voor zich dat de aard van de bepalingen van de Verordening die wij onderzoeken 
dankzij de regels inzake de voorafgaande controle van deelname van entiteiten door de nationale staat, 
in het bijzonder gebaseerd op de opvatting van het algemeen belang (artikel 4, lid 3) of van openbaar 
belang (artikel 13, lid 1) en het verbod om aan een EGTS taken toe te wijzen betreffende "de 
uitoefening van publiekrechtelijk toegewezen bevoegdheden en van taken tot waarborging van de 
algemene belangen van de staat of van andere overheidsinstanties, zoals politiële en regelgevende 
bevoegdheden, […]" ons direct doet denken aan het publiekrecht. 

We benadrukken echter dat een beroep op het privaatrecht niet expliciet uitgesloten is. Bovendien 
kunnen tussen de potentiële leden van een EGTS ook structuren zitten die vallen onder het 
privaatrecht, of dat nu is uit hoofde van lid 1, onder d, van dit artikel278 of de laatste alinea van 
hetzelfde lid279. Nog interessanter is dat de formulering van artikel 7, lid 4 ("De door haar leden aan 
een EGTS toevertrouwde taken hebben geen betrekking op de uitoefening van publiekrechtelijk 
toegewezen bevoegdheden […]")280 doet vermoeden dat alleen de beheersactiviteiten die onder het 
privaatrecht vallen, kunnen worden overgedragen aan een EGTS281. Dit impliceert weer dat deze 
structuur leidt tot activiteiten die vanwege hun aard vallen onder het privaatrecht en dat het dus 
makkelijker zou zijn om een EGTS op te richten volgens de regels van het privaatrecht. 

Wat betreft de regel van artikel 15, lid 3, betreffende de rechterlijke bevoegdheid, waarin staat: 
"Niets in deze verordening mag burgers de vrijheid ontzeggen hun nationale grondwettelijk recht op 
beroep uit te oefenen tegen overheidsinstanties die lid zijn van een EGTS met betrekking tot: a) 
administratieve beslissingen ten aanzien van activiteiten die door de EGTS worden uitgeoefend; b) 
toegang tot diensten in hun eigen taal; en c) toegang tot informatie", deze kan van zowel van 
toepassing zijn in het geval van een EGTS, wanneer deze onder het publiekrecht valt, als wanneer 
deze onder het privaatrecht valt. Wat echter daarentegen voorgeschreven wordt, is dat, ongeacht de 
aard van het recht van de EGTS en het recht waaraan deze onderworpen is, de verhouding tussen 
burgers en overheden die jegens hen publieke bevoegdheden uitvoeren, niet beïnvloed worden door de 
deelname van genoemde overheid aan een EGTS. Deze regel levert dus geen enkele nuttige indicatie 
om de juridische aard van de rechtspersoonlijkheid vast te stellen. 
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De regel met betrekking tot het toepasselijke recht op de overeenkomst282 schrijft duidelijk voor 
dat het gaat om nationaal recht, maar niet wanneer het daarbinnen gaat om regels van publiekrecht 
(bijv. regels betreffende de samenwerking tussen publieke overheden, het recht van administratieve 
contracten of het recht van openbare instellingen van intergemeentelijke samenwerking) of van 
privaatrecht (verbintenissenrecht of het recht van verenigingen283 of vennootschappen). Het is zelfs 
mogelijk een overeenkomst voor te stellen die onderworpen is aan het publiekrecht en die vanwege de 
aard van de publieke entiteiten van de partijen een entiteit vormt die, op subsidiaire basis 
overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1082/2006, ondergeschikt is het privaatrecht. 

Ook deze kwestie kan niet los gezien worden van de bewoordingen van de EGTS-Verordening. 
De twee oplossingen: een EGTS op subsidiaire basis die onderworpen is aan de regels van het 
privaatrecht van een lidstaat (bijv. het verenigingrecht) of een EGTS die (overeenkomstig artikel 2 van 
de Verordening) op subsidiaire basis is onderworpen aan het publiekrecht van een lidstaat (bijv. het 
recht betreffende intergemeentelijke samenwerking). Ons inziens dienen er meerdere criteria in 
overweging worden genomen om vast te stellen of een EGTS een rechtspersoonlijkheid onder 
privaatrecht of onder publiekrecht vormt. Deze criteria dienen de volgende volgorde te hebben: 

De aan de EGTS opgedragen taken: gaat het hier om taken die vallen onder het publiekrecht (de 
grens is in dit geval niet altijd duidelijk en bijvoorbeeld op het gebied van openbare diensten kunnen 
de beperkingen tussen publiekrecht en privaatrecht variëren van de ene staat tot de andere) of die 
vallen onder het privaatrecht; dat lijkt ons het belangrijkste criterium. 

De juridische oplossingen die geboden worden door het recht van de statutaire zetel (criterium 
opgelegd door artikel 2, lid 1, onder c): is het in deze rechtsorde mogelijk dat openbare overheden 
toegang hebben tot een vastgestelde soort structuur onder privaatrecht of publiekrecht? Dit criterium is 
net zo belangrijk als het vorige. Toch dient in geval van verschillende oplossingen volgens de 
verschillende rechtsorden (het recht van de staten die betrokken zijn bij de oprichting van een 
bepaalde EGTS), de oplossing die het meest conform is aan datgene wat het eerste criterium (de taken) 
voorschrijft invloed te hebben op de partners om de locatie van de statutaire zetel van de EGTS te 
bepalen (en dus van het uit hoofde van subsidiariteit toepasselijke recht). 

Het derde criterium is duidelijk de wil van de partners die de EGTS oprichten. Voor zover deze de 
taken kunnen vaststellen die zij in de statuten aan deze laatste willen toekennen, raden we hen aan om 
zich ook uit te spreken over de nationale rechtsvorm waaraan zij de EGTS op subsidiaire basis willen 
onderwerpen. Het is duidelijk dat de nationale rechter voor wie een zaak verschijnt, niet 
noodzakelijkerwijs gebonden is aan deze keus, met name wanneer de dwingende bepalingen van het 
nationale publiekrecht een andere opleggen, maar deze indicatie kan een belangrijk element vormen in 
het oordeel over de situatie van een rechter, en als gevolg daarvan de rechtszekerheid verbeteren van 
het standpunt van de partijen van de EGTS. 

In het geval van een EGTS waarbij een andere staat betrokken is dan de staat waar de statutaire 
zetel zich bevindt, lijkt het ons simpeler dat deze opgenomen wordt in een privaatrechtelijke structuur, 
en als gevolg daarvan is onderworpen aan het nationale privaatrecht, dan aan een publiekrechtelijke 
structuur. 
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3. Met een grote handelingsbekwaamheid, maar beperkt tot specifieke taken 

"Een EGTS geniet in elke lidstaat de ruimste handelingsbekwaamheid die in de nationale 
wetgeving van die lidstaat aan rechtspersonen wordt toegekend; Zij kan met name roerende en 
onroerende goederen verkrijgen of vervreemden, personeel aanwerven en in rechte optreden."284 Deze 
bepaling herneemt, mutatis mutandis, artikel 282 VEG285 betreffende de handelingsbevoegdheid van 
de Gemeenschap in de rechtsorden van elk van de lidstaten. Het symbool is sterk, maar de bepaling 
lijkt ons misleidend.  

Deze handelingsbekwaamheid wordt namelijk beperkt door de taken die aan de EGTS worden 
toevertrouwd, aangezien in artikel 7, lid 2, van deze Verordening staat dat "een EGTS handelt binnen 
het kader van de aan haar toevertrouwde taken die zich beperken tot de facilitering en bevordering van 
territoriale samenwerking ter versterking van de economische en sociale samenhang. Deze taken 
worden vastgesteld door haar leden […]". Het is dus een principe van toekenning dat de 
handelingsbekwaamheid van de EGTS beperkt, net als voor de Europese Gemeenschap krachtens 
artikel 5, lid 1 VEG. 

Deze beperking is niet alleen materieel, afhankelijk van de bevoegdheden die de EGTS 
toevertrouwd krijgt, maar ook territoriaal. Artikel 8, lid 2, onder b, stelt namelijk dat de overeenkomst 
waarvan de EGTS het voorwerp vormt "de omvang [bepaalt] van het grondgebied waarop de EGTS 
haar taken mag uitvoeren". Ongeacht de nationale regels met betrekking tot de 
handelingsbekwaamheid van een rechtspersoon waarmee het nationaal recht de EGTS zou kunnen 
gelijkstellen, zijn de verplichtingen die voortvloeien uit Verordening (EG) nr. 1082/2006 uiteraard van 
toepassing op de nationale regels, krachtens de hiërarchie die door artikel 2 van deze Verordening 
wordt opgelegd.  

Het principe van materiële beperking van de bevoegdheden van rechtspersonen vormt geen 
probleem op zich; het is zelfs de algemene regel286. Wat hier evenwel problemen stelt, is dat artikel 7, 
lid 2 in fine, stelt dat de taken die aan de EGTS kunnen worden toevertrouwd "onder de aan elk lid 
krachtens de nationale wetgeving verleende bevoegdheid moeten vallen". Hierdoor dreigen er slechts 
zeer weinig substantiële taken287 en bijgevolg een redelijk beperkte handelingsbekwaamheid over te 
blijven voor de EGTS. 

Tot besluit van deze kwestie melden we nog dat de kwesties inzake handelingsbekwaamheid en 
rechtspersoonlijkheid kunnen worden benaderd met een relatieve flexibiliteit288. Ongeacht de 
kwalificaties die een nationale wetgeving zou geven aan de rechtspersoonlijkheid waarmee, vanuit het 
standpunt van de nationale wetgeving, de EGTS zou worden gelijkgesteld of gereglementeerd, zou de 
handelingsbekwaamheid van de EGTS tot slot moeten blijven zoals voorzien door Verordening (EG) 
nr. 1082/2006, en dit krachtens de hiërarchie die wordt bepaald in artikel 2 van deze Verordening, 
onder voorbehoud van de beperkingen die deze Verordening zelf oplegt en die we hiervoor hebben 
besproken. 

 

4. Ingesteld door een overeenkomst en voorzien van statuten 

Zoals aangetoond in het kader van de analyse van de structuur van deze Verordening, lijkt het 
verschil tussen de statuten en de overeenkomst, in het kader van de oprichting van een EGTS, niet erg 
gerechtvaardigd. 
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Deze twee documenten werden namelijk vastgesteld door dezelfde mensen, te weten de leden van 
de EGTS in oprichting, volgens dezelfde procedure (goedkeuring met eenparigheid van stemmen289) 
en naar alle waarschijnlijkheid gelijktijdig. Er staat weliswaar vermeld dat "de statuten van een EGTS 
[…] door de leden [worden] vastgesteld […] op basis van de overeenkomst"290, wat doet 
veronderstellen dat de overeenkomst eerst bestond. Maar aangezien zowel de overeenkomst als de 
statuten moeten worden ingediend bij de lidstaat (met name de staat in de zin van de verdragen, die 
"[…] de autoriteiten aan[wijzen] die bevoegd zijn om de […] kennisgevingen en documenten in 
ontvangst te nemen"291) die deze binnen een termijn van drie maanden moet goedkeuren ("in de regel" 
volgens artikel 4, lid 3, tweede alinea, wat de mogelijkheid voor uitzonderingen openlaat), zou het 
voor de meeste actoren rationeel lijken beide documenten tegelijkertijd in te dienen.  

Men kan zich zeker leden van een toekomstige EGTS voorstellen die in twee keer willen handelen 
en eerst de overeenkomst indienen, waarna ze vervolgens, zodra deze is goedgekeurd, de 
overeenkomst vaststellen, de statuten opstellen, deze ter goedkeuring indienen en die op hun beurt 
weer vaststellen. Maar dit scenario lijkt niet erg waarschijnlijk en wel om twee redenen. In de eerste 
plaats zou het tijdrovend zijn en een dubbel risico inhouden bij controles (zeker aangezien een 
overeenkomst op zich in de context van de tenuitvoerlegging van deze Verordening geen enkel nut 
heeft). Bovendien lijkt het onwaarschijnlijk dat deze optie zou worden gekozen. In de tweede plaats is 
het niet zeker of de landen bereid zijn om alleen een overeenkomst te onderzoeken en goed te keuren, 
zonder de statuten. De landen beschikken namelijk over een termijn van drie maanden om uitspraak te 
doen over de deelname van een van hun overheden aan de nieuwe EGTS (zie punt E.1 voor elementen 
met betrekking tot deze procedure) "nadat hij, overeenkomstig lid 2, een ontvankelijke aanvraag heeft 
ontvangen"292. Welnu, lid 2, onder b, van dit artikel vermeldt dat elk kandidaat-lid van een EGTS "die 
lidstaat een afschrift [toezendt] van de voorgestelde overeenkomst en statuten, bedoeld in de artikelen 
8 en 9". Het zou bijgevolg aan de overheden van de bevoegde lidstaten zijn om te besluiten dat een 
voorafgaande goedkeuring van de overeenkomst mogelijk is of dat een verzoek om goedkeuring van 
de overeenkomst alleen als onvolledig en onontvankelijk kan worden beschouwd, aangezien lid 2 
zowel de overeenkomst als de statuten vermeldt. 

Het enige procedurele verschil tussen beide documenten heeft in dit geval betrekking op hun 
wijziging. Volgens artikel 4, lid 6, moet "elke wijziging van de overeenkomst" namelijk door de 
lidstaten worden goedgekeurd, terwijl voor de statuten alleen de wezenlijke wijzigingen moeten 
worden goedgekeurd. Bovendien is het denkbaar dat de leden van een EGTS minder strikte regels 
voorzien (bijvoorbeeld een gekwalificeerde meerderheid) voor de wijziging van de statuten dan voor 
wijzigingen van de overeenkomst293, wat bijgevolg een zekere flexibiliteit voor de organisatorische 
kwesties toestaat. 

Krachtens artikel 8, lid 2, moet de overeenkomst minstens rekening houden met de volgende 
punten: 

− "de naam van de EGTS"; 
− "haar statutaire zetel die gevestigd is in een lidstaat onder de wetgeving waarvan ten 

minste één van de leden is opgericht" (dit punt wordt later nader uitgewerkt, in punt 5 van 
dit deel); 

− "de omvang van het grondgebied waarop de EGTS haar taken mag uitvoeren"; deze 
bepaling, die overeenstemt met soortgelijke vereisten in bilaterale verdragen met 
betrekking tot grensoverschrijdende samenwerking294, wordt enerzijds geformuleerd in te 
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strikte bewoordingen295 en heeft anderzijds weinig zin voor een EGTS die is opgericht 
met het oog op transnationale of interregionale samenwerking; 

− "het specifieke doel" van de EGTS. Deze formulering komt alleen voor in artikel 8, lid 2, 
onder c; er wordt verwezen naar een doel dat erin bestaat "grensoverschrijdende, 
transnationale en/of interregionale samenwerking […] te bevorderen", wat duidelijk 
ruimer is dan het specifieke voorwerp. Er wordt ook verwezen naar specifieke acties 
(artikel 7, lid 3, tweede alinea), naar taken en bevoegdheden (overweging 10)296, naar 
projecten of programma's voor territoriale samenwerking die de Gemeenschap 
cofinanciert (artikel 7, lid 3, en overweging 11) en uiteraard naar de taken, wat in 
Verordening (EG) nr. 1082/2006 de generieke term is om, met name in artikel 7, te 
beschrijven wat de leden aan de EGTS toevertrouwen. Artikel 5, lid 2, vermeldt tot slot 
"de doelstellingen" van de EGTS, die moeten worden bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. Deze specifieke doelstelling is bijgevolg niet 
gespecificeerd in de Verordening. Het gaat waarschijnlijk om een algemene bepaling die 
verklaart welke doelen de partners nastreven door een EGTS op te richten. Deze zou, 
hoewel de bewoordingen enigszins anders zijn, kunnen overeenstemmen met de 
"doelstellingen" bedoeld in artikel 5, lid 2, van de Verordening. Om een te grote 
verwarring door de veelheid aan termen en omschrijvingen te vermijden – zoals naar onze 
mening het geval is in de communautaire Verordening – willen wij aanbevelen dat deze 
specifieke doelstelling zoveel mogelijk samenvalt met "de doelstellingen" die zullen 
worden bekendgemaakt via het Publicatieblad van de EU; 

− "de taken" van de EGTS; in de Franse versie is het enkelvoud ("la mission") hier 
verrassend, vooral aangezien artikel 7, lid 1, preciseert dat "de EGTS […] de haar door 
haar leden opgedragen taken uit[voert] overeenkomstig deze verordening". Net als voor 
het specifieke doel – men kan overigens "het specifieke doel en de taken van de EGTS" 
lezen als één enkele vereiste – verwijst het idee dat door deze vereiste wordt overgebracht 
waarschijnlijk naar een algemene bepaling; 

− de "looptijd" van de EGTS. De Verordening legt geen enkele beperking op. Als we 
evenwel de ervaringen uit het verleden inzake instellingen voor grensoverschrijdende 
samenwerking bekijken, zien we dat de Rekenkamer, verwijzend naar de richtsnoeren die 
de Commissie vastlegde voor het communautaire initiatief Interreg III, onderstreepte dat 
"gezamenlijke voorbereiding en beheer, bij voorkeur [worden uitgevoerd] door een 
permanente grensoverschrijdende organisatie"297. Wanneer we kijken naar de financiële 
en politieke investering die de oprichting van een dergelijke structuur vergt, lijkt het 
wenselijk een lange of zelfs onbepaalde duur te voorzien. Dat laatste zou kandidaat-
partners echter kunnen afschrikken. Een goed alternatief zou zijn een relatief lange 
bepaalde duur (bijvoorbeeld 10 jaar) met stilzwijgende verlenging voor nog eens een 
lange periode (bijvoorbeeld 5 jaar). Dit betekent dat elk van de partijen aan het einde van 
de eerste periode de mogelijkheid heeft om zich uit de structuur terug te trekken, maar dat 
deze zonder nieuwe onderhandelingen wel kan blijven bestaan voor een nieuwe, vooraf 
bepaalde periode, op voorwaarde dat alle partijen hiermee akkoord gaan; 

− "onder welke voorwaarden zij wordt ontbonden". In dit geval zijn de partijen van de 
overeenkomst helemaal niet vrij in hun keuzes. Artikel 12 van de Verordening verwijst 
namelijk naar de wettelijke voorschriften van de lidstaat waar de EGTS haar statutaire 
zetel heeft inzake liquidatie en aansprakelijkheid van de leden van de EGTS, elementen 
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waarmee rekening moet worden gehouden bij een ontbinding. Artikel 14 van de 
Verordening voorziet overigens ook dat "onverminderd de in de overeenkomst 
opgenomen bepalingen inzake ontbinding […] de bevoegde rechtbank of de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft, op verzoek van een 
bevoegde autoriteit met een rechtmatig belang, de ontbinding van de EGTS [gelast] 
wanneer zij constateert dat de EGTS niet langer voldoet aan de vereisten van artikel 1, lid 
2, of artikel 7, en met name wanneer de EGTS handelt buiten de in artikel 7 neergelegde 
taken". Het moge duidelijk zijn dat de kwestie van ontbinding slechts in beperkte mate 
aan de partijen wordt overgelaten.  

Hoewel het volgende niet door de Verordening wordt verplicht wat de inhoud van de 
overeenkomst betreft, maar wel in dezelfde lijn ligt, vinden de deskundigen het overigens belangrijk 
de aandacht van de toekomstige leden van een EGTS te vestigen op een bepaling in artikel 13 van 
Verordening (EG) nr. 1082/2006 die een "bevoegd orgaan" van een lidstaat op het grondgebied 
waarvan "een EGTS een activiteit uitoefent die in strijd is met bepalingen van een lidstaat inzake de 
openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of de openbare zeden, of met het algemeen 
belang van een lidstaat" de mogelijkheid biedt "deze activiteit [van de EGTS] op zijn grondgebied [te] 
verbieden, of van de onder zijn nationale wetgeving opgerichte leden [te] eisen dat zij zich uit de 
EGTS terugtrekken, tenzij de EGTS de desbetreffende activiteit staakt". Dit is duidelijk een bepaling 
die de Verordening oplegt aan de leden van de EGTS; artikel 2 preciseert overigens duidelijk, maar dit 
lijkt logisch, dat de Verordening voorrang heeft op de overeenkomst en de statuten. Het lijkt 
daarentegen verstandig dat de partijen een interne procedure of interne regels voorzien die van 
toepassing zijn indien een van deze gevallen zich voordoet (verbod voor de EGTS om te handelen op 
het grondgebied van een van de betrokken leden of gelasting aan een of meerdere leden van de EGTS 
door het land waartoe deze behoren om zich hieruit terug te trekken). 

Verder is het zeer opmerkelijk dat de Verordening niet vereist dat de overeenkomst of statuten een 
bepaling bevatten met betrekking tot de mogelijke terugtrekking van een lid. Deze lacune zou op twee 
manieren kunnen worden uitgelegd, die geen van beiden gelukkig lijken. De eerste zou zijn dat we 
hieruit moeten concluderen dat men zich helemaal niet mag terugtrekken. Dit zou eventueel nog 
aanvaardbaar zijn bij een EGTS van bepaalde duur, maar de oprichting van een EGTS van onbepaalde 
duur zou dan lastig worden (terwijl de mogelijkheid om permanente samenwerkingsstructuren op te 
zetten een van de goedgekeurde doelstellingen van de Commissie is in het kader van haar 
ondersteuningsbeleid, op zijn minst voor ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerking). Dat 
zou betreurenswaardig zijn. Het alternatief zou zijn te onderzoeken of de Verordening dit geval niet 
heeft voorzien omdat de auteurs van mening waren dat de terugtrekking van een lid 
noodzakelijkerwijs de ontbinding van de EGTS met zich meebrengt. Niets in deze voorbereidende 
werken doet evenwel vermoeden dat men dit dacht en deze interpretatie zou dan ook overtrokken zijn. 
Deze aperte lacune in de Verordening doet ons vermoeden dat het mogelijk is, en volgens de 
deskundigen wenselijk, om de kwestie van de terugtrekking van een lid (voorwaarden en gevolgen) te 
regelen in de oprichtingsovereenkomst van de EGTS. Uiteraard kunnen de partners ook kiezen voor de 
oplossing waarbij terugtrekking onmogelijk is of waarbij terugtrekking noodzakelijkerwijs de 
ontbinding van de EGTS met zich meebrengt. Het verdient echter de voorkeur deze kwestie a priori 
vast te leggen in het kader van de overeenkomst. 
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Als dit niet gebeurd is en een terugtrekking, vrijwillig of verplicht volgens de procedure van 
artikel 13, doet zich voor, dan zouden de partijen van de overeenkomst die wensen door te gaan met de 
samenwerking in het kader van een ingekrompen EGTS kunnen proberen dit te doen door hun 
toevlucht te nemen tot procedures voor wijziging van de overeenkomst en statuten, die op hun beurt 
ook voorzien moeten zijn. We willen echter benadrukken dat deze oplossing betekent dat deze 
wijziging verplicht moet worden goedgekeurd door de lidstaten, volgens de procedure voorzien in 
artikel 4 van de Verordening (dit is ons inziens waarschijnlijk ook het geval indien een bijzondere 
procedure op voorhand voorzien is). 

− "een lijst met de leden van de EGTS"; 
− "het voor de uitlegging en de uitvoering van de overeenkomst toepasselijke recht, dat het 

recht is van de lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft". Zoals hier geformuleerd 
– met daarin verwerkt een amendement van het EP – heeft deze bepaling weinig zin, 
aangezien deze een materiële regel vormt. De Verordening beslist over deze kwestie en 
het feit dat deze is opgenomen in de tekst van de overeenkomst mag in geen enkel geval 
betekenen dat er wordt afgeweken van dit communautaire voorschrift. Deze oplossing – 
voor de uitlegging en uitvoering van de overeenkomst geldt als toepasselijk recht het recht 
dat subsidiair van toepassing is op de EGTS (zoals voorgeschreven in artikel 2 van 
onderhavige Verordening) – heeft een voordeel inzake samenhang, aangezien dezelfde 
principes van uitlegging worden toegepast op de EGTS en op de overeenkomst waarmee 
ze is opgericht. Deze heeft echter als nadeel dat hiermee de ongelijkheid tussen de partijen 
wordt vergroot: sommige partijen worden verplicht zich te onderwerpen aan een 
buitenlands recht, zowel voor hun deelname aan de activiteiten van de EGTS als om hun 
rechten te laten gelden ten opzichte van hun partners op basis van de overeenkomst. Te 
meer daar, krachtens artikel 15, lid 2, tweede alinea 2 in fine, het recht ook dit zal zijn van 
de lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft - "de toepasselijke regels inzake 
wederzijdse erkenning, waaronder die voor de financiële controle". Wij menen dat deze 
bepaling misschien moeilijk op te nemen is in een overeenkomst met betrekking tot een 
EGTS waaraan overheden van een lidstaat deelnemen, maar niet deze lidstaat zelf. De 
bepaling van dergelijke regels valt namelijk niet onder de bevoegdheid van lagere 
overheden. In dat geval zou het nuttig zijn a priori de omschrijving van een dergelijke 
bepaling te laten valideren door de bevoegde nationale autoriteiten of te hopen dat deze, 
op basis van de verplichting die artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1082/2006 hun 
oplegt, regels of een nationale procedure zullen aannemen die lagere overheden die onder 
hun bevoegdheid vallen in staat stellen een dergelijke bepaling op te nemen in een 
overeenkomst tot oprichting van een EGTS waarvan zij deel zullen uitmaken; 

− "de procedures tot wijziging van de overeenkomst, die de verplichtingen in de artikelen 4 
en 5 dienen na te leven". Bij een dergelijke bepaling moeten de partijen zich afvragen of 
het gepast is een mogelijkheid tot wijziging van de overeenkomst te voorzien volgens een 
andere besluitvormingsprocedure dan de eenparigheid van stemmen die vereist is voor de 
initiële vaststelling van de overeenkomst. 

Uiteraard zijn de partijen van een dergelijke overeenkomst vrij om, binnen de grenzen van de 
naleving van onderhavige Verordening en hun bevoegdheden volgens de nationale wetgeving, andere 
bepalingen in de overeenkomst op te nemen. Wij raden de betrokken partijen evenwel aan de tekst van 
hun overeenkomst zo sober mogelijk te houden. 
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Wat de statuten betreft vereist artikel 9, lid 2, naast "ten minste alle bepalingen van de 
overeenkomst", eveneens het volgende: 

− "de bevoegdheden van de organen van de EGTS". Deze formulering is niet erg geslaagd. 
Een EGTS moet volgens artikel 10 namelijk bestaan uit ten minste twee organen: een 
vergadering en een directeur. Daarnaast kunnen de statuten "voorzien in bijkomende 
organen met duidelijk omschreven bevoegdheden"298. Als het vanzelfsprekend is dat de 
bevoegdheden van de directeur en van de bijkomende organen moeten worden vastgelegd, 
hoe zit het dan met de vergadering? De Verordening zegt niets hierover. Op basis van 
bestaande overeenkomsten en bilaterale verdragen pleiten wij ervoor dat deze verplichting 
met betrekking tot de organen geen betrekking heeft op de vergadering, die bestaat uit 
vertegenwoordigers van de leden299, en die op basis hiervan zou moeten beschikken over 
een algemene bevoegdheid om alle kwesties met betrekking tot de EGTS af te 
handelen300. Hoewel de Gemeenschapsverordening het niet vermeldt of oplegt, raden wij 
sterk aan dat het principe van de algemene bevoegdheid van de vergadering wordt 
gepreciseerd in de statuten, om latere problemen bij de werking van de groepering te 
vermijden, en met name in de betrekkingen tussen de directeur en de vergadering. Het 
lijkt ons overigens moeilijk alle bevoegdheidskwesties in de statuten te regelen; het zou 
wellicht nuttig zijn in de statuten een verwijzing op te nemen naar een reglement dat de 
vergadering zou kunnen vaststellen voor een aantal punten, en in de statuten alleen de 
belangrijkste bevoegdheden van de directeur en van eventuele andere organen vast te 
leggen; 

− "bepalingen betreffende de werking van haar organen". Ook hier raden wij aan om zich te 
houden aan principes in het kader van de statuten, met voor de detailkwesties een 
verwijzing naar een reglement van orde dat de vergadering moet vaststellen (wat uiteraard 
uitdrukkelijk in de statuten moet worden voorzien); 

− "het aantal vertegenwoordigers van de leden in de betrokken organen". Deze bepaling 
zorgt voor enige verwarring met betrekking tot de verdeling van de functies tussen de 
vergadering (het orgaan waarin de leden vertegenwoordigd zijn en dat de organen 
overkoepelt) en de directeur, voor wie het moeilijk lijkt een vertegenwoordiging van de 
leden te voorzien, aangezien deze laatste, zoals vermeld in artikel 10, lid 1, onder b, 
slechts één persoon is. Bijgevolg is deze vereiste ons inziens slechts van toepassing 
indien, volgens artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1082/2006, de statuten 
voorzien in andere organen waarbinnen een vertegenwoordiging voorzien is; 

− "de besluitvormingsprocedures van de EGTS" en uiteraard die van elk van haar organen, 
met name hun bepalingen voor het bijeenroepen, de stemprocedures (quorum, 
meerderheden, enz.). In dit verband wijzen we erop dat andere instellingen voor 
grensoverschrijdende samenwerking met een rechtspersoonlijkheid en organen met 
ledenvertegenwoordiging soms in de praktijk complexe regels voor verdeling van de 
stemmen hanteren die het mogelijk maken complexe evenwichten tot stand te brengen of 
te waarborgen (niet alle leden hoeven over hetzelfde aantal stemmen beschikken; 
verschillende categorieën leden kunnen meer of minder gewicht hebben bij stemmingen; 
de stemmen worden paritair verdeeld tussen groepen entiteiten uit eenzelfde lidstaat) 

− "de werktaal of werktalen"; 
− "de nadere regels voor haar werking [van de EGTS], met name wat betreft het 

personeelsbeheer, de aanwervingsprocedures en de aard van de arbeidsovereenkomsten". 
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Dit lijkt ons een juridisch delicate kwestie. Elke nationale wetgeving beschikt namelijk 
over regels met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van personeel van 
overheidsentiteiten. Deze regels zouden van toepassing kunnen zijn volgens de plaats 
waar de statutaire zetel zich bevindt, waardoor kan worden verwezen naar een nationale 
wetgeving. In dit opzicht kan de kwestie van de juridische aard van de persoonlijkheid 
van de EGTS (privaat- of publiekrechtelijk) aanzienlijke gevolgen hebben voor de terzake 
van toepassing zijnde regels. Gelet op het feit dat artikel 9, lid 2, onder d, voorziet dat de 
statuten deze kwestie kunnen regelen en aangezien de systematiek van artikel 2 de regels 
in de overeenkomst of de statuten voorrang lijkt te geven op de regels van de nationale 
wetgeving301, zouden de leden van de EGTS echter tegelijkertijd in hun statuten regels 
kunnen voorzien die afwijken van de nationale wetgeving die normaal gezien van 
toepassing is op de leden van de EGTS. De leden hebben er dus alle belang bij dergelijke 
regels duidelijk vast te leggen in de statuten, indien nodig in afwijking van het territoriaal 
van toepassing zijnde recht, wat het mogelijk kan maken rekening te houden met de 
bijzondere vereisten van de grensoverschrijdende of transnationale context. Het lijkt 
bijgevolg mogelijk dat bepaalde afwijkingen noodzakelijk zullen zijn door het bijzondere 
karakter van de handelingen die het nationale kader overstijgen. Regels die te veel 
afwijken van een nationale rechtsorde, kunnen de bevoegde nationale autoriteiten er 
evenwel toe aanzetten krachtens artikel 4 van onderhavige Verordening de oprichting van 
een EGTS onder deze voorwaarden te verhinderen of te weigeren. Het lijkt ons dan ook 
nuttig dergelijke regels voor opname in de statuten uit te werken in nauwe samenwerking 
met de verschillende betrokken actoren; 

− "de nadere regels voor de financiële bijdrage van de leden, en de toepasselijke begrotings- 
en boekhoudregels, waaronder regelingen voor financiële vraagstukken, voor alle leden 
van de EGTS in dezen". De partijen hebben eigenlijk geen grote vrijheid terzake, 
aangezien artikel 11, lid 2, van de Verordening stelt: "De opstelling van de rekeningen, 
waaronder, indien nodig, het bijbehorende jaarverslag, en de accountantscontrole en 
bekendmaking van deze rekeningen wordt geregeld overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder 
c)", met name in overeenstemming met de nationale regels van de lidstaat waar de EGTS 
haar statutaire zetel heeft. Naast de regels voor de bijdrage en de toepasselijke begrotings- 
en boekhoudregels lijkt het ons wenselijk dat de leden van een EGTS in de statuten of de 
bijhorende overeenkomst vermelden volgens welk principe de in de begroting 
ingeschreven uitgaven ten laste van de leden verplicht zijn voor deze laatste. Deze 
bepaling ontbreekt namelijk in Verordening (EG) nr. 1082/2006 en de praktijk heeft al 
uitgewezen dat er bij gebrek aan een duidelijke bepaling terzake grote problemen kunnen 
ontstaan, hetzij met vergaderingen met beslissingsrecht van bepaalde entiteiten, hetzij met 
nationale controle-autoriteiten; 

− "de nadere regels voor de aansprakelijkheid van de leden, overeenkomstig artikel 12, lid 2 
[van Verordening (EG) nr. 1082/2006]". Ook hier legt artikel 12 vrij duidelijke materiële 
regels vast en de keuzevrijheid van de partijen lijkt ons beperkt. De verplichting om in de 
statuten materiële bepalingen op te nemen die vermeld staan in de 
Gemeenschapsverordening, in de mate waarin dit een kwestie is die rechtstreeks 
betrekking heeft op derden, lijkt ons evenwel nuttig in termen van bekendmaking, 
aangezien de statuten in overeenstemming met artikel 5, lid 1, moeten worden 
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geregistreerd of bekendgemaakt in de lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft, 
waardoor derden kennis kunnen nemen van deze belangrijke kwestie. 

De kwestie van de verantwoordelijkheid van de leden ten opzichte van elkaar moet echter 
niet worden opgenomen in de statuten en staat niet vermeld in de Verordening. Het lijkt 
ons wenselijk dat deze kwestie a priori wordt geregeld door een of meerdere bepalingen in 
de statuten; 

− "de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de aanwijzing van de onafhankelijke 
externe personen belast met de audit". Deze bepaling stelt op zich geen grote problemen, 
zij het dan in het geval waarin een nationale wetgeving een dergelijke externe audit niet 
verplicht (bijvoorbeeld voor een privaatrechtelijke EGTS die geen door de Gemeenschap 
verschafte middelen beheert). Wij zijn dan ook van mening dat deze vereiste zodanig 
moet worden geïnterpreteerd dat dit element in de statuten wordt vermeld als een vereiste 
dat de onafhankelijke externe personen belast met de audit bevoegd zijn om de rekeningen 
van elke EGTS te controleren, ongeacht de nationale bepalingen, aangezien deze vereiste 
van de Verordening krachtens artikel 2, lid 1, van de Verordening voorrang heeft op de 
nationale wetgeving; 

− "de procedures tot wijziging van de statuten, die de verplichtingen in de artikelen 4 en 5 
dienen na te leven." De principes en kwesties die hierboven voor wijzigingen van de 
overeenkomst werden aangehaald, zijn in vergelijkbare mate van toepassing op de 
statuten. We herhalen dat wat de statuten betreft en in tegenstelling tot de overeenkomst 
elke wijziging op nationaal niveau moet worden geregistreerd of bekendgemaakt (volgens 
de van toepassing zijnde regels van nationale wetgeving). Niet-wezenlijke wijzigingen 
van de statuten kunnen echter worden goedgekeurd alleen door de partijen, zonder de 
controle van de nationale autoriteiten, zoals voorzien in artikel 4 van de Verordening.  

 

5. Eén statutaire zetel op het grondgebied van de EU 

De kwestie van de statutaire zetel van de EGTS is essentieel. Deze bepaalt namelijk welke 
wetgeving van toepassing is op de registratie of bekendmaking van de statuten (artikel 5 van de 
Verordening), subsidiair op de EGTS (artikel 2, lid 1, van de Verordening) en primair op de 
overeenkomst (artikel 8, lid 2 onder e), op de verantwoordelijkheid tegenover derden in geval van 
insolventie (artikel 12, lid 1), op het toezicht op het beheer van publieke middelen (artikel 6, lid 1) en 
indien nodig op de ambtshalve ontbinding (artikel 14). In tegenstelling tot de meer soepele en 
informele regels voor samenwerking die men vaak ziet in de praktijk van de grensoverschrijdende of 
transnationale samenwerking, is de oplossing van een zetel die wisselt volgens het voorzitterschap of 
van activiteiten die verdeeld zijn over verschillende partners zonder hoofdzetel, in dit geval niet 
haalbaar. Net als voor andere soorten instellingen voor grensoverschrijdende samenwerking met een 
statutair vastgelegde rechtspersoonlijkheid302 moet deze verbonden zijn met een nationale rechtsorde, 
die wordt bepaald door de plaats van de statutaire zetel. De mogelijkheid om de zetel van de ene staat 
naar de andere te verplaatsen is niet voorzien in de Verordening303 en zelfs als dit, in de mate waarin 
we hebben aangetoond dat de rechtspersoonlijkheid van een EGTS onder het Gemeenschapsrecht en 
niet onder nationaal recht valt, mogelijk zou kunnen zijn, raden wij het in geen geval aan. De talloze 
verwijzingen naar de nationale wetgeving die voortvloeit uit de juridische structuur die door 
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Verordening (EG) nr. 1082/2006 voor de EGTS werd gekozen, hebben tot gevolg dat een EGTS 
waarvan de statutaire zetel zich bevindt op het grondgebied van een bepaalde staat, een juridische 
structuur heeft die in ruime mate beïnvloed is door de nationale wetgeving van deze lidstaat. 
Behoudens zeldzame uitzonderingen die altijd mogelijk zijn, is het altijd gewaagd om te overwegen 
een dergelijke structuur zomaar te verplaatsen naar een andere juridische omgeving, aangezien 
ongewenste juridische effecten van de interactie tussen de statuten en de werkingsregels van de EGTS 
met een nieuwe juridische omgeving onvermijdelijk lijken. Dit zou kortom niet verstandig zijn. De 
oplossing van de ontbinding en de oprichting van een nieuwe EGTS lijkt a priori eenvoudiger. 

Deze keuze voor één statutaire zetel en de juridische gevolgen ervan creëren, zoals al vaker 
vermeld, een grote ongelijkheid tussen de partijen van de EGTS. In de mate waarin artikel 2, lid 1, van 
de EGTS-Verordening stelt dat de statuten van de EGTS mogen afwijken van de regels van de 
nationale wetgeving, kunnen de meest in het oog springende aspecten van een dergelijke ongelijkheid 
indien nodig op deze manier worden gecorrigeerd. 

Gezien de talloze juridische gevolgen die ze met zich meebrengt, willen we nog benadrukken dat 
de beslissing over de plaats van de statutaire zetel van een EGTS moet worden genomen na rijp 
beraad, rekening houdend met de voor- en nadelen van de voor de EGTS beoogde juridische 
omgeving. In dit verband is het dan ook interessant om de nationale wetgevingen met elkaar te 
vergelijken, alsook de regelingen die zullen worden aangenomen om de daadwerkelijke toepassing 
van de Verordening op basis van artikel 16 te waarborgen. 

Wanneer de plaats van de statutaire zetel van een EGTS een gecombineerde toepassing van het 
Gemeenschapsrecht en een nationale wetgeving met zich meebrengt, mag dit uiteraard slechts 
gebeuren op het grondgebied van de Gemeenschap (zoals uitdrukkelijk vereist in artikel 1, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1082/2006, waarbij de verplichting om de bepalingen van deze Verordening uit 
te voeren niet kan worden opgelegd aan een derde land).  

 

6. Organen om als rechtspersoon te kunnen optreden 

Zoals elke rechtspersoon moet de EGTS beschikken over organen die enerzijds haar in staat 
stellen daadwerkelijk als rechtspersoon op te treden en anderzijds haar leden de kans bieden hierin 
vertegenwoordigd te zijn. Het orgaan dat belast is met de vertegenwoordiging, is een directeur, 
volgens artikel 10, lid 1, onder b, van de Verordening. Deze keuze stemt overeen met een 
Angelsaksische bestuurlijke traditie, maar is in strijd met de praktijken van de Latijnse landen waar de 
hoofdfunctie van vertegenwoordiging de taak is van een voorzitter, meestal de houder van een door 
verkiezing verkregen mandaat. Aangezien de Gemeenschapsverordening onmiddellijk van kracht is, 
zullen de landen met een Latijnse traditie zich evenwel aanpassen. De handelingen van de directeur 
zijn volgens de bepalingen van artikel 12, lid 2, van de Verordening bindend voor de EGTS en 
eventueel voor haar leden, ook als de directeur buiten zijn bevoegdheden handelt of zelfs "wanneer 
deze handelingen niet tot de taken van de EGTS behoren". Zo heeft het vertrouwen van derden in de 
realiteit van de EGTS als rechtspersoon – met "de ruimste handelingsbekwaamheid die door de 
nationale wetgeving van de lidstaat aan rechtspersonen wordt toegekend" - voorrang op de 
bescherming van de financiële belangen van haar leden. 
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Het andere orgaan dat de Verordening voorziet, is de vergadering, "bestaande uit 
vertegenwoordigers van haar leden" (artikel 10, lid 1, onder a). Deze vergadering heeft volgens de 
Verordening geen vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ons inziens moet ze de EGTS nochtans kunnen 
binden. De bepalingen inzake vertegenwoordiging van de leden in de vergadering worden nergens in 
de Verordening vermeld en wij zijn van mening dat deze kwestie in de statuten moet worden geregeld 
(artikel 9, lid 2, onder a). De Verordening zegt ook niets over de relaties tussen de vergadering en de 
directeur, waardoor ook dit in de statuten moet worden geregeld. Het lijkt ons raadzaam in de statuten 
op te nemen dat de vergadering het hoofdorgaan van de EGTS is en dat zij de directeur aanwijst (kiest) 
en diens activiteiten controleert. Deze kwesties zouden nauwkeurig moeten worden geregeld in de 
statuten, volgens de werkingsbehoeften van elke afzonderlijke EGTS. 

Bijkomende organen kunnen door de statuten worden voorzien, maar de Verordening schrijft voor 
dat hun bevoegdheden duidelijk worden omschreven (artikel 10, lid 2). De tendens binnen 
grensoverschrijdende of interregionale samenwerkingsstructuren zonder rechtspersoonlijkheid om 
meerdere bijkomende organen op te richten, zou binnen de EGTS moeten worden gemeden. Er zouden 
alleen organen mogen worden voorzien die beantwoorden aan een functionele behoefte. Indien de 
leden een ruimere vertegenwoordiging in de instanties van de EGTS willen, geniet het de voorkeur 
binnen de vergadering commissies op te richten in plaats van nieuwe organen met specifieke 
bevoegdheden. 

 

7. Met een begroting  

De EGTS beschikt over een jaarlijkse begroting die moet worden aangenomen door de 
vergadering (artikel 11, lid 1). We hebben ons scepticisme al uitgedrukt over het feit dat de uitgaven 
die deze begroting aan de leden oplegt, krachtens de Verordening zelf niet worden beschouwd als 
verplichte uitgaven. Wij raden sterk aan dit principe op te nemen in de statuten van elke EGTS. Deze 
begroting bevat overigens "met name een rubriek voor lopende uitgaven en, indien nodig, een rubriek 
voor operationele uitgaven". De kwesties over de structuur en het belang van de begroting hangen in 
grote mate af van de taken die aan de EGTS worden toevertrouwd en van de middelen die haar ter 
beschikking worden gesteld. We herhalen evenwel dat de eerste doelstelling van deze EGTS-
Verordening, zoals de Europese Commissie in haar derde verslag over economische en sociale cohesie 
verwoordt, erin bestaat een middel te bieden voor de tenuitvoerlegging van grensoverschrijdende, 
transnationale of interregionale projecten in het kader van het structuurbeleid van de Gemeenschap, 
met name door het gebruik van door de Gemeenschap verschafte middelen in het kader van 
programma's die passen binnen prioritaire doelstelling nr. 3 van het structuurbeleid van de 
Gemeenschap voor de periode 2007-2013. Voor dit beleid is over deze periode meer dan 7 miljard 750 
miljoen euro uitgetrokken. Hoewel alle geraadpleegde ervaringsdeskundigen en de verantwoordelijken 
voor dit project binnen de Commissie zich ervan bewust zijn dat geen enkele EGTS tijdig zal worden 
opgericht om binnen dit meerjarige financiële kader ab initio fondsen te beheren, blijft de doelstelling 
toch om op termijn de EGTS'en hoofdzakelijk in te zetten met dit doel. Dit staat vermeld in artikel 7, 
lid 3, van de EGTS-Verordening: "Meer bepaald zijn de taken van een EGTS in de eerste plaats 
beperkt tot de uitvoering van territoriale samenwerkingsprogramma's of projecten die door de 
Gemeenschap gecofinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en/of het Cohesiefonds". 
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Daarnaast lijkt het ons, zowel vanuit het standpunt van de ervaringen met de eerste EGTS'en als 
vanuit het standpunt van de regels die op nationaal niveau van toepassing zijn op deze nieuwe 
rechtspersonen van het Gemeenschapsrecht, essentieel dat er precieze en efficiënte regels worden 
opgesteld, zowel op nationaal als op Gemeenschapsniveau. Er bestaan momenteel zeer uiteenlopende 
praktijken inzake de beschikking over overheidsmiddelen in verschillende Europese landen en het zou 
wenselijk zijn dat er in het kader van deze territoriale samenwerking een onderlinge afstemming komt 
over een beperkt aantal principes die het mogelijk maken de begrotings- en boekhoudkundige regels 
van de verschillende betrokken rechtsorden op elkaar af te stemmen. In dit verband herhalen we dat de 
nationale wetgeving van het land waar de statutaire zetel gevestigd is weliswaar van toepassing is op 
de boekhoudkundige en begrotingsbepalingen, maar dat voor de controle van het beheer van de 
overheidsmiddelen "indien de in de eerste of tweede alinea van artikel 7, lid 3, vermelde taken van een 
EGTS acties omvatten die door de Gemeenschap medegefinancierd worden, is, […], de vigerende 
wetgeving betreffende het beheer van door de Gemeenschap verschafte middelen van toepassing [is]". 
Hier zijn dus mogelijkheden om indien nodig bijzondere Gemeenschapsregels op te stellen die van 
toepassing zijn in deze grensoverschrijdende of transnationale context. 

 

C. DE PARTNERS DIE EEN EGTS KUNNEN VORMEN 

Artikel 3 van de Verordening bepaalt welke leden "binnen de grenzen van hun bevoegdheden 
krachtens de nationale wetgeving"304 een EGTS kunnen vormen in overeenstemming met de 
Verordening. De Verordening bepaalt zelf vijf categorieën kandidaat-leden die hierna worden 
besproken: lidstaten (1), regionale overheden (2), lokale overheden (3), "publiekrechtelijke 
instellingen in de zin van artikel 1, lid 9, tweede alinea, van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten" (4) en "verenigingen van 
instellingen die tot één of meer van deze categorieën behoren" (5). Als we bovendien de schijnbare 
tegenstelling van artikel 2, lid 2, bekijken – dat stelt dat "een EGTS is samengesteld uit leden die 
gevestigd zijn op het grondgebied van ten minste twee lidstaten", zijn we ook geïnteresseerd in de 
mogelijke deelname van leden (in elk van de vijf voornoemde categorieën) uit niet-lidstaten (6). 

Maar voordat we overgaan tot de bespreking en het onderzoek van deze verschillende categorieën 
kandidaat-leden, zijn er drie elementen die nader moeten worden verklaard. 

Ten eerste zijn de door dit artikel van de Verordening beschreven (en niet gedefinieerde) 
categorieën verre van homogeen, zowel in de realiteit als vanuit juridisch standpunt. De Verordening 
verwijst namelijk voor elk van deze categorieën naar de grenzen van hun bevoegdheden op grond van 
de nationale wetgeving. Ook moet er voor de 25 – en zeer binnenkort 27 – lidstaten voor elk van de 
categorieën worden bepaald over welke bevoegdheden de kandidaat-leden van een EGTS krachtens de 
nationale wetgeving beschikken. Ook zijn de effecten van deze bepaling, die uitdrukkelijk verwijst 
naar de nationale wetgeving, zeer verschillend van de ene lidstaat tot de andere, temeer daar er in 
bepaalde lidstaten categorieën zijn die leeg blijven. Zo beschikken bepaalde landen305 momenteel niet 
over georganiseerde "regionale overheden" die de nodige eigen bevoegdheden hebben om aan een 
EGTS te kunnen deelnemen. 
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Deze situatie van asymmetrische bevoegdheden en structurele verschillen in de organisatie van 
beleid, rechtspraak en bestuur van de grondgebieden aan weerszijden van een grens waren al vaker een 
belemmerende factor voor de ontwikkeling van efficiënte grensoverschrijdende 
samenwerkingsvormen306. Vanuit dit standpunt, en dat is het tweede aandachtspunt, zijn wij van 
mening dat de zeer liberale benadering van de Verordening inzake de samenstelling van de EGTS, ten 
minste op conceptueel vlak, veel beloftes en interessante mogelijkheden bevat. Ze zou het mogelijk 
moeten maken in gepaste structuren de actoren samen te brengen die, elk volgens de organisatie- en 
bevoegdheidsregels die van kracht zijn op het grondgebied waarvoor ze als overheid verantwoordelijk 
zijn, betrokken zijn bij de uitvoering van een effectieve territoriale samenwerking. Er moet evenwel 
voorbehoud worden gemaakt voor twee zaken met betrekking tot deze situatie. Ten eerste zullen de 
mogelijke asymmetrieën in de samenstelling van de EGTS, om rekening te houden met de 
verschillende verdeelsleutels van de bevoegdheden binnen de Europese landen, zorgen voor een 
bepaalde complexiteit, mogelijk in die mate dat ze de actoren of de autoriteiten die belast zijn met hun 
toetreding tot een EGTS (volgens de principes en procedures vermeld in artikel 4 van onderhavige 
Verordening) zullen doen aarzelen of ze zich wel willen inzetten voor de oprichting van een EGTS. 
Ten tweede zou een dergelijke aanpak het ook mogelijk moeten maken dat een taak waarbij de 
bijzondere bevoegdheden van verschillende niveaus van overheden (lokaal, regionaal of nationaal) 
binnen eenzelfde land tegelijkertijd betrokken zijn, wordt uitgevoerd door meerdere overheidsactoren, 
ook in een grensoverschrijdend of transnationaal kader. Dit is het principe en de grondslag zelf van het 
concept van multi-level governance, ontwikkeld door de theorie van de politieke wetenschappen sinds 
begin jaren negentig307 en overgenomen door de Commissie in haar Witboek over Europese 
Governance308. Vanuit dit standpunt is de formulering van artikel 7, lid 2 in fine, van de EGTS-
Verordening, namelijk dat "alle taken onder de aan elk lid krachtens de nationale wetgeving verleende 
bevoegdheid moeten vallen", veel te beperkend. Dit betekent namelijk dat entiteiten van eenzelfde 
land slechts aan eenzelfde EGTS kunnen deelnemen als ze allemaal tegelijkertijd beschikken over 
bevoegdheden met betrekking tot alle taken die aan de EGTS worden toegekend. Dit beperkt in zeer 
grote mate de draagwijdte van het open perspectief dat voortvloeide uit de vrije formulering "Een 
EGTS bestaat uit leden die [..] tot een of meer van de volgende categorieën behoren" zoals vermeld in 
artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1082/2006. 

Het derde aandachtspunt heeft betrekking op landen als kandidaat-leden van een EGTS. We 
hebben het reeds aangehaald in het eerste hoofdstuk: om substantiële juridische redenen werden 
lidstaten uit de kring van rechtstreekse actoren van de grensoverschrijdende of interterritoriale 
samenwerking geweerd, aangezien hun rol zich beperkte tot die van regulator van dit proces, met 
name door het afsluiten van kaderovereenkomsten. Onderhavige Verordening voert de landen niet 
alleen opnieuw op als potentiële actoren van deze samenwerking (wat een Copernicaanse revolutie 
betekent voor bepaalde actoren die een praktijk hadden ontwikkeld in een juridisch kader waartoe de 
landen geen toegang hadden), maar beperkt bovendien de rol van regulator van de lidstaten van de EU, 
aangezien er nu een regulerende Gemeenschapsverordening bestaat (weliswaar niet verplicht, want de 
aanwending van een EGTS wordt overgelaten aan de goede wil van actoren die geïnteresseerd zijn in 
een bijzondere samenwerking), waarbij het juridische kader het mogelijk maakt een organisme voor 
grensoverschrijdende samenwerking op te richten. De lidstaten verliezen deze omkaderende rol echter 
niet helemaal, aangezien de Verordening zeer regelmatig verwijst naar de nationale wetgeving. 
Conform artikel 16 moeten de lidstaten zelfs "de nodige maatregelen [treffen] om ervoor te zorgen dat 
deze verordening daadwerkelijk wordt toegepast"309. Volgens de bewoordingen van artikel 4 van 
onderhavige Verordening en ook vrij ruim in het kader van de artikelen 13 of 14 behoudt het land 
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bovendien een controlerende rol op de activiteiten van territoriale samenwerking van de entiteiten die 
onder zijn soevereiniteit vallen. Daarnaast zou deze rol van de lidstaten in geen enkel geval beperkt 
zijn tot de mogelijkheid die hun in dit artikel 3 wordt geboden om lid te worden van een EGTS. 

 

1. De lidstaten 

Zoals we reeds hebben aangehaald, krijgen de lidstaten door deze bepaling een nieuwe rol in de 
territoriale samenwerking, die verschilt van de rol die vroegere juridische kaders hun toekenden. Maar 
we willen meteen al benadrukken dat de rol van de staten in de concrete verwezenlijkingen van de 
grensoverschrijdende of gedecentraliseerde samenwerking aanzienlijk varieerde volgens de mate van 
effectieve decentralisering van de bevoegdheden. Zo blijft de Franse staat, een land dat nog zeer sterk 
gecentraliseerd is, alomtegenwoordig in de Frans-Duitse samenwerking, met name via het 
gedecentraliseerde territoriale bestuur (de Préfets). Aan Duitse zijde daarentegen is de federale staat 
zelfs niet aanwezig, aangezien de Länder zorgen voor de ontwikkeling van normatieve kaders voor 
deze samenwerkingsvormen en de voorkeur geven aan rechtstreekse betrokkenheid van hun lokale 
actoren. Zo voorziet de Overeenkomst van Karlsruhe hoofdzakelijk een grensoverschrijdende 
samenwerking die gebaseerd is op intergemeentelijke samenwerkingsmechanismen en die de landen 
van de potentiële actoren uitsluit van deze samenwerking. Welnu, een van de concrete 
verwezenlijkingen in de vorm van een lokale groepering voor grensoverschrijdende samenwerking die 
gebaseerd is op deze overeenkomst, om het Frans-Duitse beheer van het Euro-Institut van Kehl (aan 
de grens in de buurt van Straatsburg) mogelijk te maken, telt de Franse staat310 onder haar partners (dit 
in tegenspraak met de duidelijke tekst van de Overeenkomst van Karlsruhe). Vanuit het standpunt van 
"juridische orthodoxie" lijkt deze mogelijkheid dat een lidstaat lid wordt van een instantie voor 
grensoverschrijdende samenwerking revolutionair, maar ze sluit aan op bepaalde beproefde praktijken. 
Bovendien lijkt deze samenwerking tussen staat en lagere overheden binnen een grensoverschrijdend 
project, na de uitbreiding van 2004 met een aantal nieuwe leden waar het staatsbestuur nog een 
aanzienlijke rol speelt, zich te moeten ontwikkelen, zoals verschillende ervaringsdeskundigen die bij 
de voorbereiding van onderhavige studie zijn geraadpleegd, hebben benadrukt. 

De lidstaat zoals vermeld in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1082/2006 vormt in juridische 
termen wel degelijk de rechtspersoon van de staat en niet het geheel van zijn componenten311. Zo ook 
gaat het over de staat in zijn geheel, vertegenwoordigd door de bevoegde overheden die hij zelf 
aanwijst, en niet over de staat die territoriale functies uitoefent via gedecentraliseerde besturen312, 
zoals in dit geval kan worden begrepen, met name in het kader van de Kaderovereenkomst van 
Madrid313. 

Tot slot benadrukken we dat het niet de lidstaat is in de zin die de verdragen bedoelen, namelijk 
een soevereine entiteit die in staat is alle bevoegdheden uit te oefenen die niet uitdrukkelijk zijn 
toegekend aan de Gemeenschap. In dit artikel worden de lidstaten "binnen de grenzen van hun 
bevoegdheden krachtens de nationale wetgeving" bedoeld. Afhankelijk van de soorten institutionele 
organisaties beschikken de centrale staten vanuit het standpunt van de nationale wetgeving niet over 
een volle en volledige bevoegdheid, maar er zijn integendeel veel functies en bevoegdheden die 
worden toegekend aan of voorbehouden voor bepaalde samenstellende entiteiten. Dit geldt in het 
bijzonder voor de federale staten, maar ook voor veel andere gevallen. De deelname van een land aan 
een EGTS is bijgevolg volgens dit artikel onderworpen aan de regels voor toekenning van de 
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bevoegdheden van de nationale wetgeving. Het klopt dat de mogelijkheid om lid te worden van een 
EGTS zal worden nagegaan door de overheden van de lidstaat, volgens de voorwaarden voorzien in 
artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1082/2006, maar het moet mogelijk zijn tegen deze 
onderzoeksprocedure en de beslissingen die hieruit voortvloeien in beroep te gaan bij de nationale 
rechter, zoals uitdrukkelijk is voorzien in artikel 15, lid 3, tweede alinea van de Verordening die wij 
hebben bestudeerd. Bijgevolg moet de deelname van een lidstaat aan een EGTS in een samenwerking 
waarvan het voorwerp volgens de nationale wetgeving niet tot zijn bevoegdheden behoort, kunnen 
worden betwist voor de bevoegde nationale rechtbank door de houder van de bevoegdheid die zich 
benadeeld acht. 

 

2. Regionale overheden 

De uitdrukking verwijst in het Gemeenschapsrecht naar de formulering van artikel 263 VEG met 
betrekking tot het Comité van de Regio's en gewijzigd in Nice (2000). Deze bepaling luidt momenteel 
als volgt: "is er een comité van raadgevende aard ingesteld, hierna "Comité van de Regio's" genoemd, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de regionale en lokale gemeenschappen die in een regionaal of 
lokaal lichaam gekozen zijn of politiek verantwoording verschuldigd zijn aan een gekozen 
vergadering". Hieruit kunnen we afleiden dat een regionale overheid een entiteit moet vormen die een 
eigen politieke rechtmatigheid heeft en zich bijgevolg duidelijk moet onderscheiden van een 
gedecentraliseerd en geregionaliseerd bestuur van de staat. Om te kunnen deelnemen aan een EGTS 
moet ze uiteraard in de nationale wetgeving een eigen rechtspersoonlijkheid krijgen die verschillend is 
van die van de staat.  

De mogelijkheden om lid te worden van een EGTS worden bepaald door de omvang van haar 
bevoegdheden zoals bepaald door de nationale wetgeving. Binnen de grenzen van deze bevoegdheden 
die de nationale wetgeving haar toekent en rekening houdend met de naleving van de procedure die 
voorzien is in artikel 4 van de EGTS-Verordening (zie deel E.1 in dit hoofdstuk) kent de Verordening 
de regionale overheden een daadwerkelijk recht toe om lid te worden van een EGTS, waarvan zij 
indien nodig kan eisen dat dit door nationale rechtbanken wordt geëerbiedigd. De regionale overheden 
hebben namelijk alleen recht op een open voorziening in rechte voor de Gemeenschapsrechtbank bij 
handelingen van de instellingen; in dit geval lijkt het echter waarschijnlijker dat het de nationale 
overheden zijn die, met name in het kader van de voorafgaande vergunningsprocedure voorzien door 
artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1082/2006, geneigd zouden kunnen zijn dit erkende recht 
buitensporig te beperken. In een dergelijk geval kunnen zij zich tot de nationale rechter richten, 
krachtens de algemene principes van de communautaire wetgeving volgens welke de nationale rechter 
de gewone rechtbank vormt die moet waarborgen dat de communautaire wetgeving wordt nageleefd, 
en op basis van de uitdrukkelijke bepaling in artikel 15, lid 2, tweede alinea van voornoemde 
Verordening. In het kader van een dergelijk beroep kan de nationale rechter, als hij van mening is dat 
het geschil een kwestie van uitlegging van de communautaire wetgeving is, zich via een prejudiciële 
vraag (procedure van artikel 234 VEG) tot de communautaire rechter richten, die zich zal uitspreken 
over de uitlegging van de communautaire regels die hem worden voorgelegd. Er bestaat dus een 
daadwerkelijk recht dat wordt gewaarborgd door toegankelijke rechtsmiddelen. 
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3. Lokale overheden 

De overwegingen inzake de regionale overheden zijn mutatis mutandis van toepassing op de 
lokale overheden. We willen alleen nog benadrukken dat de doctrine meestal convergeert naar de (ons 
inziens soms een beetje te snelle) overweging dat de bevoegdheden die in de verschillende lidstaten 
van de EU op lokaal niveau worden toegekend, minder varianties bevatten dan die op regionaal 
niveau314. Dit vergemakkelijkt de oprichting van een samenwerkingsvorm, in de mate waarin deze 
veronderstelling bewaarheid wordt in een specifiek geval. 

 

4. De publiekrechtelijke instellingen bedoeld in artikel 3, lid 1, onder d, van de 
Verordening 

Deze studie zou te lijvig worden als we dieper zouden ingaan op alle entiteiten in alle lidstaten die 
in deze bepaling worden bedoeld315. We benadrukken alleen dat de opname van deze categorie in de 
entiteiten die mogen deelnemen aan een EGTS, aantoont dat de opstellers van de Verordening de 
deelname aan dergelijke entiteiten niet wilden beperken tot louter "politieke" actoren, maar ook 
rekening wilden houden met de verscheidenheid aan actoren die betrokken zijn bij territoriale 
samenwerking. De ervaring leert dat er gevallen zijn geweest waarbij andere actoren dan 
overheidsinstanties betrokken waren bij territoriale samenwerking, maar het aantal en de diversiteit 
van de door deze bepaling bedoelde entiteiten doet de deskundigen vrezen dat bepaalde positieve 
specifieke eigenschappen van de territoriale samenwerking zullen verwateren in betrekkingen van een 
ander type, als zou blijken dat deze entiteiten zeer vaak hun toevlucht nemen tot een EGTS, met name 
tussen sommigen onder hen, zonder eigenlijke vereniging van overheden. Bijgevolg konden de 
deskundigen geen informatie verzamelen die erop wijst dat dit type entiteiten voorbereidingen trof om 
regelmatig een beroep te doen op deze specifieke samenwerkingswijze (een aantal van hen wist niets 
af van het bestaan van de EGTS-Verordening en van het feit dat zij mogelijke begunstigden ervan 
waren). 

 

5. Verenigingen bestaande uit instellingen die behoren tot een of meerdere 
categorieën 

Deze bijzondere categorie lijkt ons te beschikken over een groot potentieel, of het nu gaat om 
grensoverschrijdende samenwerkingsvormen of om samenwerking in een transnationaal of 
interregionaal kader. 

Op grensoverschrijdend niveau willen we eraan herinneren dat alle juridische oplossingen die 
werden uitgewerkt om gemeenschappelijke en grensoverschrijdende beheersmiddelen aan te bieden, 
een hoge mate van complexiteit bevatten, gezien de moeilijkheid om nationale rechtsorden waarvan 
noch de voorschriften noch de structuren verenigbaar zijn, op elkaar af te stemmen. Jammer genoeg, 
zoals deze studie aantoont, vormt onderhavige EGTS-Verordening geen uitzondering op deze regel. 
Deze complexiteit, die grensoverschrijdende samenwerking eigen is, neemt nog toe naarmate er meer 
actoren binnen een bepaalde structuur zijn. Bijgevolg zou het nuttig kunnen zijn om in het kader van 
een samenwerking met een verscheidenheid aan actoren aan weerszijden van de grens – of in het kader 
van een asymmetrische samenwerking tussen een verscheidenheid aan actoren aan de ene kant van de 
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grens en één enkele actor aan de andere kant – de actoren aan dezelfde kant van de grens aan te 
moedigen samen te werken binnen een associatieve structuur die onder hun nationale wetgeving valt, 
om deze vervolgens de mogelijkheid te bieden lid te worden van de structuur voor 
grensoverschrijdende samenwerking.  

Een dergelijke oplossing vermindert niet globaal de complexiteit van de juridische en 
beleidsverhoudingen, maar ze vermindert wel de complexiteit in het grensoverschrijdende kader door 
een deel van het beheer ervan over te dragen in een "uninationaal" kader. Het voordeel is dat de 
nationale juridische samenwerkingsstructuren – uiteraard afhankelijk van de middelen van elke 
nationale rechtsorde terzake – op juridisch vlak over het algemeen veiliger zijn dan de structuren voor 
grensoverschrijdende samenwerking. Zo wordt de complexiteit op het meest delicate niveau op 
juridisch vlak verminderd. Het type nationale structuren kan ofwel onder het publieke recht vallen – 
bijvoorbeeld een bepaalde overheidsinstelling voor samenwerking – ofwel onder het privaat recht 
vallen (een associatieve vorm van het privaat recht), aangezien alleen het feit dat de leden behoren tot 
een van de hierboven vermelde en onderzochte categorieën krachtens artikel 3 van Verordening (EG) 
nr. 1082/2006 doorslaggevend is. 

Wat de transnationale of interregionale samenwerking betreft, volstaat het te herinneren aan de 
belangrijke rol die bepaalde verenigingen van lokale of regionale overheden op dit gebied spelen 
(natuurlijk de Vergadering van de Europese grensregio's, maar ook met name ARE, CCRE, CRPM en 
Eurocités). Gelukkig kunnen deze verenigingen indien nodig worden samengebracht in het kader van 
een EGTS, een rechtsstructuur van het communautair recht met rechtspersoonlijkheid. Men zou 
overigens kunnen overwegen, ook al tonen de ervaringen terzake een sterke afkeer voor verandering 
aan, dat een van deze "Europese verenigingen" met rechtsstatuut verbonden met een bepaalde 
nationale rechtsorde de mogelijkheid aangrijpt om een rechtspersoon van communautair recht op te 
richten om de juridische aard van hun groepering om te zetten in een EGTS. Tot slot willen we 
benadrukken dat de nationale verenigingen van lokale overheden ook via deze weg rechtstreeks 
kunnen deelnemen aan een EGTS, wat ons, rekening houdend met de belangrijke rol die sommige 
onder hen spelen in bepaalde lidstaten (met name in Noord-Europa en in nieuwe lidstaten), een 
interessant vooruitzicht lijkt voor de ontwikkeling van de territoriale samenwerking in Europa. 

 

6. Partners van buiten de Gemeenschap 

Zoals overweging 16 van de EGTS-Verordening terecht benadrukt, is het "op grond van artikel 
159, derde alinea, van het Verdrag […] niet mogelijk regelgeving die op die bepaling is gegrond, 
mede van toepassing te verklaren op entiteiten uit derde landen." Zoals we hebben aangehaald voor de 
plaats van de statutaire zetel, legt deze Verordening inderdaad verschillende beperkingen op aan de 
landen, waardoor ze, tenminste niet zonder hun toestemming, niet van toepassing kan zijn op derde 
landen. Tegelijkertijd hebben ervaringen in het kader van samenwerkingsprogramma's met landen uit 
Centraal- en Oost-Europa (Phare-CBC) en met de mediterrane landen (Meda), in het kader van het 
Stabiliteitspact in Zuidoost-Europa of in het kader van het communautair ontwikkelingsbeleid316 het 
nut aangetoond van een nabuurschaps- of interregionale samenwerking. Deze samenwerkings-
verbanden maken het mogelijk een ervaringsuitwisseling en knowhow te voorzien op lokaal en 
regionaal niveau die vooral in overgangsperiodes van pas komen. 
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Zowel in het kader van het toekomstige nabuurschapsbeleid van de EU als in het nastreven van 
acties voor samenwerking met de ACS-landen met de overeenkomsten van Cotonou wordt deze 
mogelijke betrokkenheid van lagere overheden om bij te dragen tot de verwezenlijking van de 
communautaire doelstelling evenwel behouden en soms zelfs beschouwd als een prioriteit317.  

We moeten evenwel in gedachten houden dat sommige Europese landen die geen lid zijn van de 
EU, met name Noorwegen en Zwitserland, een lange traditie hebben van grensoverschrijdende 
samenwerking met hun buren en dat het zeer waarschijnlijk lijkt dat deze betrekkingen kunnen worden 
voortgezet of zelfs geïntensifieerd. Zo bestaat er bijvoorbeeld een grensoverschrijdend 
agglomeratieproject rond Genève (dus tussen Zwitserland en Frankrijk) dat onvermijdelijk leidt tot een 
versterking van de banden voor grensoverschrijdende samenwerking aan deze buitengrens van de EU. 

Vergeten we tot slot niet dat een aantal Europese microlanden (met name Andorra, Liechtenstein, 
Monaco en San Marino) een traditie hebben van grensoverschrijdende samenwerking die, vanuit hun 
standpunt en gezien hun omvang, vaak een belangrijk deel van de inzet van hun buitenlandse 
betrekkingen vormt. Hoewel ze allemaal lid zijn van de Raad van Europa, heeft alleen Liechtenstein 
de Kaderovereenkomst van 1980 van deze organisatie geratificeerd. Dit is te verklaren doordat ze niet 
zozeer geïnteresseerd zijn in de deelname van hun lagere overheden aan grensoverschrijdende 
betrekkingen met de buurlanden, maar eerder in de deelname aan deze nabuurschapsbetrekkingen met 
aangrenzende infragouvernementele entiteiten, waaraan ze als land zouden deelnemen. De 
structurering van de wetgeving van de grensoverschrijdende samenwerking die duidelijk de 
betrekkingen tussen territoriale gemeenschappen en die tussen landen verdeelde, bezorgde hen vanuit 
dit standpunt veel problemen en de mogelijkheid om als lidstaat te kunnen deelnemen aan een 
structuur als de EGTS zou zeer interessant kunnen blijken, zowel voor hen als voor de aangrenzende 
overheden318. 

We stellen dus vast dat het gebruik van de EGTS aan de buitengrenzen van de EU nuttig kan 
blijken, hetzij voor de lagere overheden nabij deze buitengrenzen319, hetzij om een communautair 
buitenlands nabuurschapsbeleid te voeren via grensoverschrijdende (of zelfs transnationale) 
samenwerkingsvormen of gedecentraliseerd in het kader van interregionale samenwerking met 
partners van derde landen. Overweging 16 van Verordening (EG) nr. 1082/2006 stelt evenwel dat "het 
aannemen van een communautaire maatregel tot instelling van een EGTS […] evenwel niet tot gevolg 
[mag] hebben dat entiteiten uit derde landen niet aan een in overeenstemming met deze verordening 
opgerichte EGTS kunnen deelnemen, indien zulks op grond van de wetgeving van een derde land of 
van overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen wel mogelijk is". Zonder dat deze vermelding 
een rechtstreekse uitwerking kan hebben, toont ze aan dat de opstellers van de Verordening rekening 
hebben gehouden met deze mogelijkheid en die niet hebben willen uitsluiten. Er bestaan overigens, 
met name inzake Noorwegen en Zwitserland en tussen Italië en Kroatië, overeenkomsten die 
momenteel van kracht zijn voor samenwerkingsverbanden die niet zouden mogen worden aangetast 
door onderhavige Verordening (tenzij de desbetreffende partners het juridische kader van hun 
betrekkingen willen wijzigen om gebruik te maken van de mogelijkheden die deze Verordening biedt). 
Vervolgens zou deze bepaling grenslanden kunnen aanmoedigen hun wetgeving aan te passen zodat ze 
gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van de EGTS. Dit zou met name het geval kunnen zijn 
voor de eerder genoemde microlanden, ook al is de formulering van overweging 16 ten aanzien van 
hen dubbelzinnig, aangezien ze het heeft over "entiteiten uit derde landen", wat de lidstaten zelf lijkt 
uit te sluiten, maar dit zou het mogelijk moeten maken "aan een in overeenstemming met deze 
Verordening opgerichte EGTS […] deel [te] nemen" die deelname van landen als lid van de EGTS 
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uitdrukkelijk toestaat in artikel 3. Het spreekt voor zich dat de tekst van de normatieve bepaling 
(artikel 3 van de Verordening) voorrang zou moeten hebben op een dubbelzinnige formulering in de 
overwegingen. 

 

D. DE MOGELIJKE TAKEN VAN DE EGTS 

Volgens artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1082/2006 heeft "een EGTS […] tot doel 
grensoverschrijdende, transnationale en/of interregionale samenwerking, hierna "territoriale 
samenwerking" genoemd, tussen haar […] leden te vergemakkelijken en te bevorderen […]". De 
doelstelling is bijgevolg vrij ruim en dekt wat vroeger de drie onderdelen vormde van het initiatief 
Interreg III in de periode 2000-2006. Artikel 7, lid 3, derde alinea, van dezelfde Verordening bevestigt 
overigens dat de EGTS in alle omstandigheden betrekking kan hebben op deze drie domeinen van 
buitenlandse activiteiten van de overheidsinstanties bedoeld in artikel 3 van deze Verordening, 
aangezien het een lidstaat verbiedt de taken te beperken die een EGTS wil uitvoeren buiten deze drie 
samenwerkingsacties, zoals ze vermeld staan in artikel 6 van de Verordening van 5 juli 2006 
betreffende het EFRO320; hierop komen we terug in de navolgende punten 1 en 4. 

Dat eenzelfde juridisch instrument voor deze drie soorten samenwerking kan worden ingezet, stelt 
op juridisch vlak geen enkel probleem. Naast het feit dat bepaalde actoren zich al meer dan tien jaar 
sterk maken voor een dergelijke oplossing321, stemt deze ook overeen met de oplossing die het 
multilaterale kader van de Raad van Europa voorstelt, want hoewel dit gebeurt via twee afzonderlijke 
juridische instrumenten, verwijst het tweede Protocol bij de Kaderovereenkomst322 van Madrid, voor 
het recht dat van toepassing is op de interterritoriale samenwerking (met andere woorden, wat niet de 
bevoegdheid is van het nabuurschap en bijgevolg grensoverschrijdend, wat ongeveer gelijk staat met 
interregionaal en transnationaal) naar het recht dat van toepassing is op grensoverschrijdende 
samenwerking.  

Dan rijst nog de vraag over het gebruik van de EGTS in het kader van het nabuurschapsbeleid van 
de Europese Unie. Het lijkt vanzelfsprekend dat de Commissie een dimensie van grensoverschrijdende 
samenwerking in het kader van dit ENP323 wil bevorderen, maar het voorstel voor een verordening van 
de Commissie inzake het Europees nabuurschapsbeleid maakt geen melding van de EGTS als 
mogelijk hulpmiddel voor de verwezenlijking van de dimensie van grensoverschrijdende 
samenwerking in het kader van het ENP en de doelstellingen van het Europees nabuurschapsbeleid 
zijn duidelijk niet die van territoriale samenwerking, die een intern beleid van de Gemeenschap 
vormt324. Evenwel rekening houdend met het feit dat zowel de Commissie als waarschijnlijk de 
lidstaten willen dat er een Europees nabuurschapsbeleid met een dimensie van grensoverschrijdende 
samenwerking wordt uitgewerkt, is het meer dan waarschijnlijk dat een uitbreiding van het gebruik 
van de EGTS buiten wat in artikel 1, lid 2, van onderhavige Verordening bepaald is als haar 
doelstelling, via deze weg gebeurt. Wat het, als dit gebeurt, over het algemeen mogelijk zou maken te 
overwegen dat de bepalingen van deze Verordening vrij soepel zouden moeten worden uitgelegd, wat 
gezien de formulering van sommige bepalingen (met name artikel 7, de leden 2 of 4) erg nuttig zou 
kunnen blijken. 

De formulering in artikel 1, lid 2, is, naast een mogelijke behoefte tot uitbreiding van het materiële 
voorwerp van het type samenwerking die de verwezenlijking van dit hulpmiddel mogelijk maakt, niet 
altijd even gelukkig. Ook daar lijkt een soepele interpretatie van de voorwaarden ons noodzakelijk. Zo 
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heeft "een EGTS […] tot doel […] samenwerking […] te vergemakkelijken en te bevorderen" op 
territoriaal vlak. Ze moet ze niet zelf realiseren. Ons lijkt dit een slecht gekozen formulering, gezien de 
aard van de EGTS als hulpmiddel, met name een juridisch instrument dat het mogelijk maakt samen 
operaties van territoriale samenwerking uit te voeren. De herkomst hiervan is waarschijnlijk te vinden 
in het eerste artikel van de Kaderovereenkomst van de Raad van Europa, dat als volgt luidt: "Elke 
contracterende partij verbindt zich ertoe de grensoverschrijdende samenwerking tussen de territoriale 
overheden of autoriteiten die onder haar rechtspraak vallen en de territoriale overheden of autoriteiten 
die onder de rechtspraak van andere partijen vallen te vergemakkelijken en te bevorderen"325. In die 
tijd stond de grensoverschrijdende samenwerking nog in de kinderschoenen en een dergelijk 
voorzichtige formule was de voorwaarde zelf voor het bestaan van een juridisch intergouvernementeel 
instrument over dit onderwerp. Wat de inhoud betreft bevat de overeenkomst van Madrid, juist 
omwille van deze ingewikkelde en holle omschrijving, geen enkele verplichting ten laste van de 
ondertekenende staten.326 Dat is gelukkig niet het geval met deze Verordening en deze belangrijke 
bepaling – zowel vanuit systematisch (het gaat om het eerste artikel) als functioneel standpunt (uit de 
definitie van de doelstelling van de EGTS blijkt haar vermogen om te handelen in een bepaalde 
context en dus het belang om hiertoe haar toevlucht te nemen) – had in meer nauwkeurige en concrete 
termen omschreven moeten zijn. Anders gezegd, de doelstelling van de EGTS moet zijn de territoriale 
samenwerking tot stand te brengen, niet alleen te vergemakkelijken en te bevorderen. 

Vervolgens zal deze totstandbrenging slechts tussen de leden van de EGTS gebeuren; dat hopen 
we althans. Het doel van de EGTS is juist een hulpmiddel te zijn dat in staat is om activiteiten uit te 
voeren in een grensoverschrijdend, transnationaal of interregionaal kader, ook ten opzichte van 
derden. Waarom zou ze dan niet de ruimste handelingsbekwaamheid krijgen die aan rechtspersonen 
wordt toegekend en de mogelijkheid krijgen om goederen te verkrijgen of vervreemden en personeel 
aan te werven (artikel 1, lid 4)? Alleen maar om de samenwerking tussen haar leden te 
vergemakkelijken en te bevorderen? Dit lijkt buitenproportioneel. Zo ook beoogt artikel 15 inzake de 
rechterlijke bevoegdheid met name situaties waarin derden zich benadeeld achten door handelingen of 
nalatigheden van een EGTS (artikel 15, lid 1). Men kan zich moeilijk voorstellen dat een EGTS 
waarvan de doelstelling beperkt is tot het vergemakkelijken en bevorderen van de samenwerking 
tussen haar leden, substantieel zou raken aan de rechten van derden. Dit element van de definitie van 
de doelstelling van de EGTS stemt niet meer overeen met de werkelijkheid van wat dit juridische 
instrument zou moeten zijn.  

Om dit potentieel rijke hulpmiddel niet tot zeer weinig te herleiden, moet men deze bepaling met 
betrekking tot de doelstelling uiterst soepel interpreteren. Door de systematiek van deze Verordening 
is dat gelukkig mogelijk, aangezien een volledig artikel en meer bepaald dit lid van het eerste artikel 
gewijd is aan de mogelijke taken van een EGTS, die we hierna zullen onderzoeken.  

We benadrukken nog dat artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1082/2006 ons weliswaar in staat 
stelt een kader af te bakenen waarbinnen de activiteiten van een EGTS moeten passen, maar dat de 
taken die een EGTS uitvoert, binnen de beperkingen die in artikel 7 en artikel 1, lid 2, van de 
Verordening worden vastgelegd, zijn "omschreven in een overeenkomst die door haar leden wordt 
gesloten"327, die krachtens artikel 8, lid 2, onder c, "het specifieke doel en de taken van de EGTS" 
moet bevatten328. Noch de Verordening, noch de nationale wetten bepalen de precieze taken die in een 
concreet geval worden toegekend aan een bepaalde EGTS; het zijn de partijen van deze EGTS die haar 
de nodige taken toekennen voor de verwezenlijking van de doelstelling van hun samenwerking. Maar 
artikel 7 – en de redactionele formules tonen dit goed aan (bijv. artikel 7, lid 3, dat als volgt begint: 
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"Meer bepaald zijn de taken van een EGTS in de eerste plaats beperkt tot […]") – beoogt de bepaling 
van de omtrek buiten welke de partijen die een EGTS vormen niet langer vallen onder het 
toepassingsgebied van de EGTS-Verordening en bijgevolg niet langer gerechtvaardigd zijn om dit 
instrument te gebruiken om hun samenwerking voor de wet op te richten. 

 

1. De verwezenlijking van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" 

Artikel 7, lid 2, van de EGTS-Verordening stelt: "Een EGTS handelt binnen het kader van de aan 
haar toevertrouwde taken die zich beperken tot de facilitering en bevordering van territoriale 
samenwerking ter versterking van de economische en sociale samenhang". Zoals we al hebben 
aangegeven, is deze formulering beperkend; de taken van de EGTS moeten zich beperken tot de 
uitvoering van deze territoriale samenwerking, die afhankelijk is van het economisch en sociaal 
cohesiebeleid en die bijgevolg per definitie deze cohesie wil versterken, zoals deze bepaling nogmaals 
herhaalt. 

De territoriale samenwerking stemt overeen met prioritaire doelstelling nr. 3 van de 
programmering van de structuurfondsen voor de periode 2007-2013 en staat bijgevolg beschreven in 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 "houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds". In artikel 3, lid 2, onder c, 
van deze Verordening kan men lezen dat de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" is, 
"waarmee wordt beoogd de grensoverschrijdende samenwerking te intensiveren door gezamenlijke 
lokale en regionale initiatieven, de transnationale samenwerking te intensiveren door met de 
prioriteiten van de Gemeenschap verband houdende acties die bevorderlijk zijn voor de geïntegreerde 
territoriale ontwikkeling, en de interregionale samenwerking en de uitwisseling van ervaringen op het 
passende territoriale niveau te intensiveren"329. 

 

Drie vaststellingen bij deze "definitie".  

 

Eerste vaststelling: zoals ook de bepalingen in artikel 1, lid 2, aantoonden, wordt territoriale 
samenwerking altijd opgesplitst in een grensoverschrijdend, een transnationaal en een interregionaal 
gedeelte. Deze vallen niet samen en er is geen gemeenschappelijke doelstelling voor deze drie 
samenwerkingsvormen die een "toegevoegde waarde" zou vormen voor de territoriale samenwerking; 
deze samenwerking is gewoon de som van de drie gekende en hiervoor vermelde vormen.  

De prioriteiten voor elk van deze samenwerkingsvormen staan vermeld in artikel 6 van de EFRO-
Verordening.  

Zo hebben de prioriteiten voor de periode 2007-2013 voor grensoverschrijdende samenwerking 
betrekking op de "ontwikkeling van grensoverschrijdende economische, sociale en ecologische 
activiteiten via gezamenlijke strategieën voor duurzame territoriale ontwikkeling"330. Deze doelstelling 
neemt de volgende vormen aan: 

− "stimulering van het ondernemerschap, in het bijzonder van de ontwikkeling van het 
MKB, toerisme, cultuur, en grensoverschrijdende handel; 



HOOFDSTUK 4: HET JURIDISCH KADER VAN DE EGTS EN ZIJN MOGELIJKHEDEN 

109 

− stimulering en verbetering van de gezamenlijke bescherming en het gezamenlijke beheer 
van natuurlijke en culturele hulpbronnen, evenals de preventie van natuurlijke en 
technologische risico's; 

− ondersteuning van de banden tussen stedelijke gebieden en plattelandsgebieden; 
− vermindering van isolement via een betere toegang tot vervoers-, informatie- en 

communicatienetwerken en -diensten, en grensoverschrijdende systemen en 
voorzieningen op het gebied van water, afval en energie; 

− ontwikkeling van samenwerking, van capaciteiten en van het gezamenlijke gebruik van 
infrastructuur, in het bijzonder in de sectoren gezondheidszorg, cultuur, toerisme en 
onderwijs."331 

Daarnaast kan een eigen prioriteit worden toegekend aan "de administratieve en juridische 
samenwerking, de integratie van grensoverschrijdende arbeidsmarkten, lokale 
werkgelegenheidsinitiatieven, gendergelijkheid en gelijke kansen, opleiding en sociale integratie, en 
tot het gezamenlijke gebruik van menselijk kapitaal en van OTO-faciliteiten"332, voor zover het 
uitvoeringskader van deze acties grensoverschrijdend is. Het eerste van deze toegevoegde elementen, 
met name de ontwikkeling van een administratieve en juridische samenwerking, zou de toekenning 
van steun van het EFRO aan de oprichting van een grensoverschrijdende EGTS als dusdanig 
(pilotproject), en niet alleen als middel (hulpmiddel) voor de uitvoering van een bepaalde 
samenwerkingsactie, kunnen rechtvaardigen. 

Wat de transnationale samenwerking betreft333 beogen de communautaire prioriteiten voor 2007-
2013 de "financiering van netwerken en van acties die bijdragen tot geïntegreerde territoriale 
ontwikkeling"334, met aandacht voor hoofdzakelijk de volgende prioriteiten: 

− "innovatie: opzet en ontwikkeling van wetenschappelijke en technologische netwerken en 
verbetering van regionale capaciteiten voor OTO en innovatie wanneer deze een 
rechtstreekse bijdrage leveren tot de evenwichtige economische ontwikkeling van 
transnationale gebieden. Acties kunnen betrekking hebben op het opzetten van netwerken 
tussen passende hogeronderwijsinstellingen en onderzoeksinstellingen en het MKB, 
verbindingen ter verbetering van de toegang tot wetenschappelijke kennis en 
technologieoverdracht tussen OTO-faciliteiten en internationale kenniscentra op het 
gebied van OTO, twinning tussen instellingen voor technologieoverdracht en 
ontwikkeling van gezamenlijke financiële engineeringsinstrumenten die gericht zijn op 
ondersteuning van OTO in het MKB; 

− milieu: activiteiten op het gebied van waterbeheer, energie-efficiëntie, risicopreventie en 
milieubescherming met een duidelijke transnationale dimensie. Acties kunnen betrekking 
hebben op bescherming en beheer van stroomgebieden, kustgebieden, rijkdommen van de 
zee, watervoorzieningen en wetlands, brand-, droogte- en overstromingspreventie, 
bevordering van de maritieme veiligheid en bescherming tegen natuurlijke en 
technologische risico's, alsmede bescherming en verbetering van het natuurlijke erfgoed 
ter ondersteuning van sociaal-economische ontwikkeling en duurzaam toerisme; 

− toegankelijkheid: activiteiten ter verbetering van de toegang tot en de kwaliteit van 
vervoers- en telecommunicatiediensten met een duidelijke transnationale dimensie. Acties 
kunnen betrekking hebben op investeringen in grensoverschrijdende secties van de trans-
Europese netwerken, verbetering van de lokale en regionale toegang tot nationale en 
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transnationale netwerken, vergroting van de interoperabiliteit van nationale en regionale 
systemen en bevordering van geavanceerde informatie- en communicatietechnologieën; 

− duurzame stedelijke ontwikkeling; van de polycentrische ontwikkeling op transnationaal, 
nationaal en regionaal niveau, met een duidelijk transnationaal effect. Acties kunnen 
betrekking hebben op het opzetten en verbeteren van stedelijke netwerken en verbanden 
tussen de stad en het platteland, strategieën om gemeenschappelijke 
stedelijke/plattelandsproblemen aan te pakken, behoud en bevordering van het cultureel 
erfgoed, alsmede strategische integratie van ontwikkelingszones op een transnationale 
basis."335 

De interregionale samenwerking zal voor 2007-2013 voornamelijk gericht zijn op "innovatie en de 
kenniseconomie, milieu en risicopreventie in de zin van artikel 5, punten 1 en 2"336, met andere 
woorden: de prioriteiten van prioritaire doelstelling nr. 2 inzake regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid. 

We benadrukken evenwel dat het nogal vreemd is gebruik te maken van de prioritaire criteria van 
de programmering van de structuurfondsen om de taken te bepalen die de partners van een territoriale 
samenwerking willen toekennen aan een gemeenschappelijk middel als de EGTS. De logica van de 
programmering van de structuurfondsen lijkt aanvankelijk, in de definities van de prioritaire 
doelstellingen en de voorwaarden voor toekenning van Gemeenschapsmiddelen, een top-downproces 
– gerechtvaardigd door de noodzaak om de interventie van de communautaire begroting te 
concentreren op een aantal prioritaire doelstellingen, die bijgevolg moeten worden gedefinieerd op het 
hogere niveau en vervolgens gecompenseerd door het vervolg van het programmeringsproces, met 
name bij de opstelling van de OP's met naleving van het principe van partnerschap –, terwijl de 
oprichting van een EGTS eerder een bottom-upinitiatief lijkt. De mogelijke domeinen voor de 
uitoefening van deze initiatieven van de actoren op het terrein bepalen door te verwijzen naar 
begrotingsprioriteiten die bedoeld waren voor andere doeleinden, lijkt ons coherentieproblemen te 
stellen. 

 

Tweede vaststelling: in de logica van de communautaire actie is het de samenwerking zelf, haar 
oprichting, haar werking en haar ontwikkeling die de doelstelling van deze samenwerking vormt en 
niet de uitvoering van concrete acties, welke deze ook zijn. Terwijl de samenwerking uiteraard wordt 
verwezenlijkt op een of ander gebied, ten opzichte van een of andere bijzondere kwestie – artikel 6 
van de EFRO-Verordening legt hiervan een aantal voorbeelden vast die, vanuit het standpunt van de 
financiële steun die de Gemeenschap wil toekennen in het kader van haar beleid voor economische en 
sociale cohesie, prioritair zijn. Maar wat prioritair is vanuit communautair standpunt, zoals overigens 
meermalen benadrukt door de Rekenkamer met betrekking tot de uitvoering van de prioriteiten van het 
Interreg-programma, is het samenwerkingsproces zelf. En in dit opzicht is de EGTS juist een juridisch 
middel om deze samenwerking tot stand te brengen. We herhalen dan ook dat het gebruik van dit 
instrument niet verplicht is: een EGTS wordt opgericht op initiatief van haar leden en de EGTS-
Verordening of de verordeningen betreffende structuurfondsen voor de programmaperiode 2007-2013 
verplichten de kandidaat-leden van een EGTS nergens om dit initiatief te nemen. Maar indien de 
hoofddoelstelling van deze samenwerking in de zin van het Gemeenschapsbeleid de uitvoering van 
samenwerkingsacties zelf is, dan zou het juridische hulpmiddel dat het mogelijk maakt deze 
samenwerkingsvormen uit te voeren, een zeker succes moeten kennen. 
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Derde vaststelling tot slot: de doelstelling van de EGTS bestaat er misschien in de territoriale 
samenwerking tot stand te brengen, maar het omgekeerde is niet waar. De doelstelling voor territoriale 
samenwerking en de miljarden euro's die hiervoor zijn uitgetrokken voor de periode 2007-2013337 
kunnen uiteraard gaan naar steun voor de oprichting van EGTS'en, binnen grensoverschrijdende, 
transnationale of interregionale samenwerkingsverbanden. Maar ze kunnen ook de verwezenlijking 
mogelijk maken van de doelstellingen die werden vastgesteld door de verordeningen inzake 
structuurfondsen zonder dat er een EGTS wordt opgericht. De Commissie of de lidstaten zijn niet 
verplicht de EGTS te gebruiken om deze nieuwe prioritaire doelstelling uit te werken. Het is aan de 
potentiële partners om de oprichting van dergelijke structuren voor te stellen. Als er evenwel 
dergelijke structuren zouden worden overwogen en opgericht, lijkt het evident dat ze beantwoorden 
aan de eerste en belangrijkste doelstelling van de territoriale samenwerking, met name de 
samenwerking zelf, en dat ze bijgevolg, door de termijnen en de financieringsprocedures na te leven, 
steun krijgen van de Gemeenschap. 

 

2. Andere acties in het kader van het communautaire beleid 

Deze veronderstelling staat uitdrukkelijk vermeld in artikel 7, lid 3, tweede alinea, van de EGTS-
Verordening. Ze zou partners zoals bedoeld in artikel 1 bijvoorbeeld in staat kunnen stellen een EGTS 
op te richten om een gemeenschappelijk project uit te voeren in het kader van een van de beleidslijnen 
van de Gemeenschap die niet te maken hebben met economische en sociale cohesie. Drie 
opmerkingen hierbij. 

Ten eerste staat het beleid voor economische en sociale cohesie, door in zijn programmering in 
ruime mate de doelstellingen op te nemen die in 2000 in Lissabon werden vastgesteld338, zoals bleek 
uit de intenties van de Commissie in het kader van het derde Verslag over de territoriale cohesie en 
vertaald door prioritaire doelstelling nr. 2 voor de periode 2007-2013, reeds open voor veel andere 
gebieden van het communautaire beleid (bijvoorbeeld onderzoek of milieu). Maar men kan zich heel 
goed inbeelden dat men overweegt om op het gebied van sociaal beleid, onderwijs, cultuur of 
volksgezondheid (zonder uiteraard milieu en onderzoek & ontwikkeling uit te sluiten, ook al lijken zij 
reeds gedekt door de voor 2007-2013 aan de territoriale samenwerking toegekende prioriteiten), die 
allemaal overeenstemmen met gebieden waarop acties voor grensoverschrijdende samenwerking 
bestaan bij de verschillende Europese grenzen, zijn toevlucht te nemen tot een EGTS om in 
aanmerking te komen voor bestaande communautaire programma's op een van deze gebieden. 

Ten tweede stemt de mogelijkheid tot vereniging van de lagere overheden, in een plurinationaal 
kader, met communautaire beleidslijnen die verder gaan dan het economisch en sociaal cohesiebeleid, 
overeen met een van de hoofdideeën van het Witboek over Europese Governance, dat de Commissie 
in 2001 publiceerde339. De EGTS kan bijgevolg, naast het feit dat ze een noodzakelijk middel voor 
territoriale samenwerking vormt, ook interessant blijken voor de Europese governance. 

Tot slot benadrukken we dat in dit opzicht de uitbreiding van de activiteitsgebieden van de EGTS 
buiten de territoriale samenwerking, de mogelijkheid om publiekrechtelijke entiteiten, zoals deze 
waarnaar wordt verwezen in artikel 3, lid 1, onder d, van Verordening (EG) nr. 1082/2006, erg 
interessant lijkt. Zo zouden, naast de overheden, ook ziekenhuizen of universiteiten kunnen deelnemen 
aan een EGTS, wat op gebieden zoals gezondheid of onderzoek niet alleen gunstig, maar zelfs 
onontbeerlijk lijkt. 
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3. Acties zonder cofinanciering van de Gemeenschap 

Artikel 7, lid 3, tweede alinea, voorziet uitdrukkelijk dat er indien nodig EGTS'en kunnen worden 
opgericht om specifieke acties uit te voeren, zonder bijdrage van de Gemeenschap. Deze 
veronderstelling is welkom en bevestigt de mogelijke autonomie van het juridisch stelsel van de EGTS 
ten opzichte van het kader van het economisch en sociaal cohesiebeleid van de Gemeenschap. Maar 
diezelfde passage preciseert dat "de lidstaten […] de taken die de EGTS zonder een financiële bijdrage 
van de Gemeenschap mag uitvoeren, [kunnen] beperken; die taken bestrijken evenwel ten minste de 
onder artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1080/2006 genoemde samenwerkingsacties". De logica van 
deze bepaling lijkt moeilijk te volgen. 

We begrijpen dat er voorzichtig moet worden omgesprongen met de mogelijkheden van lagere 
overheden van meerdere Europese landen om hun toevlucht te nemen tot een EGTS om acties uit te 
voeren die de landen niet goedkeuren. Maar het lijkt ons dat de beperking van de bevoegdheden door 
de nationale wetgeving – opgelegd door artikel 3, lid 1, en, op overdreven wijze, door artikel 7, lid 2 in 
fine – en de procedure van voorafgaande toestemming voor de oprichting van de EGTS zoals bepaald 
in artikel 4, voldoende waarborgen bieden. Het lijkt absurd dat de bevoegdheidsgebieden van EGTS 
die niet gefinancierd worden met door de Gemeenschap verschafte middelen moeten overeenstemmen, 
tenminste voor de prioriteiten die werden vastgelegd voor logica's die eigen zijn aan het geheel van het 
communautaire proces, met de bijstand van door de Gemeenschap verschafte middelen die met name 
in dit geval niet werden gevraagd. Dit maakt het weliswaar ook mogelijk te waarborgen dat de 
beperkingen die de landen opleggen aan EGTS'en die actief zijn buiten het gebied van het 
communautair beleid, niet te eng zijn, aangezien artikel 6 van de EFRO-Verordening 2006 vrij 
uiteenlopende gebieden dekt. We benadrukken evenwel dat dit lidstaten de mogelijkheid biedt 
samenwerkingen uit te sluiten die onder de bevoegdheid van andere communautaire beleidslijnen 
vallen (bijvoorbeeld gezondheid of cultuur). 

Aangezien andere, voldoende beperkingen worden gesteld door andere bepalingen van de 
Verordening, zijn de deskundigen van mening dat de landen op deze basis geen beperkingen moeten 
opleggen inzake de gebieden waarop de partners eventueel een EGTS willen oprichten. 

 

4. De overdreven beperking van artikel 7, lid 4 

In overweging 13 van de EGTS-Verordening staat dat "er […] nader [dient] te worden bepaald dat 
de bevoegdheden die een regionale of een lokale overheid als openbaar gezag uitoefent, met name de 
politiële en regelgevende bevoegdheden, geen onderdeel kunnen uitmaken van de overeenkomst." 
Deze vereiste lijkt redelijk en stemt overeen met een praktijk die men ook terugvindt in de bilaterale 
overeenkomsten die kaders opstellen voor grensoverschrijdende samenwerking340. Maar de 
vermelding in artikel 7, lid 4, van de Verordening dat "de door haar leden aan een EGTS 
toevertrouwde taken […] geen betrekking [hebben] op de uitoefening van publiekrechtelijk 
toegewezen bevoegdheden en van taken tot waarborging van de algemene belangen van de staat of 
van andere overheidsinstanties, zoals politiële en regelgevende bevoegdheden, justitie en buitenlands 
beleid" is overdreven beperkend, om niet te zeggen strijdig met het doel van de Verordening.  

Artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende de EGTS stelt namelijk dat "een 
EGTS bestaat uit leden die, binnen de grenzen van hun bevoegdheden krachtens de nationale 
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wetgeving, tot een of meer van de volgende categorieën behoren". Het spreekt voor zich dat de 
bevoegdheden van de overheden, of het nu gaat om regionale, lokale of zelfs staatsoverheden – 
waarvan de macht voortvloeit uit de instemming van de burgers die verenigd zijn in een volk – 
publiekrechtelijk werden toegekend in de Europese rechtsorden. Een gezamenlijke lezing van artikel 
3, lid 1, en artikel 7, lid 4, van de Verordening zou ook moeten leiden tot het besluit dat geen enkele 
taak kan worden toegekend aan een EGTS die volgens deze Gemeenschapsverordening is opgericht. 
Dit besluit, dat moeilijk te vermijden lijkt vanuit het standpunt van de uitlegging van de voorwaarden 
van de Verordening, lijkt redelijk, in tegenstelling tot de vereiste in overweging 13. Hetzelfde geldt 
voor de "taken tot waarborging van de algemene belangen van de staat of van andere 
overheidsinstanties". Het is uiteraard gerechtvaardigd dat lagere overheden geen inbreuk plegen op de 
functie van waarborging van de algemene belangen van de staat, wat de functie van 
overheidsinstanties is. Maar dit behoort dus niet tot de bevoegdheden van lagere overheden en de 
beperkingen die worden opgelegd door artikel 3, lid 1 (dat het principe voorstelt van actie die beperkt 
is tot de eigen bevoegdheidsgebieden), artikel 4, lid 3 (dat een controle a priori toestaat) en artikel 13 
(dat een interventie na de oprichting van de EGTS toestaat, met mogelijkheid om activiteiten van een 
EGTS die in strijd zijn met het algemene belang te verbieden) lijken ons voldoende. Wij hopen 
daarentegen dat de overheden van de territoriale gemeenschappen hun bevoegdheden zullen gebruiken 
in naam van het algemene belang (of het belang van de burgers) van deze gemeenschap, en niet hun 
persoonlijke belangen zullen nastreven. Ook deze tweede beperking is uiterst betreurenswaardig. 

Maar de vier specifieke beperkingen (politiële en regelgevende bevoegdheden, justitie en 
buitenlands beleid) – zelfs indien ze wat bijvoorbeeld de regelgevende bevoegdheden of de politiële 
bevoegdheden betreft (met name de administratieve politie) zeer beperkend kunnen blijken en het 
belang om zijn toevlucht te nemen tot een EGTS sterk kunnen verminderen – zijn wel 
gerechtvaardigd. En ze zouden voldoende geweest zijn! 

 

E. OP DE EGTS EN HAAR HANDELINGEN TOEPASSELIJK RECHT 

Dit is al tientallen jaren een van de kwesties in de kern van de grensoverschrijdende problematiek 
en de essentie van de juridische ontwikkelingen is erop gericht deze kwesties te regelen, ongeacht of 
dit gebeurt in het multilaterale kader van de Raad van Europa of via bilaterale juridische regelingen, 
die het voordeel hebben dat ze een meer precieze samenhang van de instellingen van de betrokken 
rechtsorden mogelijk maken.  

De oprichting van een rechtspersoon van communautair recht341, met de ruimste 
handelingsbekwaamheid die door de nationale wetgevingen van elke lidstaat aan rechtspersonen wordt 
toegekend, zoals bepaald in artikel 1, lid 4, van deze Verordening, had moeten helpen om een 
duidelijke en indien nodig definitieve oplossing aan te reiken. Het communautaire recht heeft namelijk 
niet alleen precieze en operationele criteria uitgewerkt voor de betrekkingen met de nationale 
rechtsorden, maar er bestaat bovendien een gerechtelijke procedure die het eventueel mogelijk maakt 
de juiste oplossing te zoeken in complexe situaties zonder dat verschillende rechterlijke instanties tot 
uiteenlopende oplossingen komen. Dit voor zover de van toepassing zijnde bepalingen duidelijk zijn 
opgesteld, en hun inhoud voldoende duidelijk en precies is om rechtstreeks te kunnen worden 
toegepast. 
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In dit verband bevat Verordening (EG) nr. 1082/2006 een artikel met als titel "Toepasselijk recht", 
dat de principes duidelijk vastlegt. De principes zijn de volgende: 

"1. Op een EGTS zijn van toepassing: 

− deze verordening; 
− in het geval dat deze verordening het uitdrukkelijk toestaat, de bepalingen van de 

overeenkomst en de statuten, bedoeld in de artikelen 8 en 9; 
− in gevallen die niet of slechts ten dele door deze verordening worden geregeld, de 

wetgeving van de lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft. 

Voor zover uit hoofde van het Gemeenschapsrecht of het internationaal privaatrecht moet worden 
bepaald welke wetgeving op de handelingen van een EGTS van toepassing is, wordt een EGTS 
aangemerkt als een eenheid van de lidstaat waar zij haar statutaire zetel heeft. 

In het geval van een lidstaat die bestaat uit verscheidene lagere eenheden die elk hun eigen 
rechtsregels hebben, wordt, rekening houdend met het constitutionele bestel van de betrokken lidstaat, 
onder de in lid 1, onder c, bedoelde wetgeving mede de wetgeving van die eenheden verstaan." 

Maar deze bepaling is bedrieglijk in de mate waarin, en dat zullen we zien in dit deel, de regels die 
zij oplegt de kwesties inzake het toepasselijke recht verre van uitputten. Deze eenvoudige hiërarchie 
die de Gemeenschapswetgeving voorrang geeft op de nationale wetgeving, met hieronder het statuut 
van de EGTS, geldt met name slechts "in gevallen die niet of slechts ten dele door deze verordening 
worden geregeld"; maar voor de vele gevallen waarvoor de Verordening zelf naar de nationale 
wetgeving verwijst, kan de situatie veel complexer blijken. We zullen deze problemen en de inzetten 
voor tenuitvoerlegging van deze regels behandelen in het volgende hoofdstuk; hier beperken we ons 
tot een voorstelling van de regels die volgens de Verordening van toepassing zijn op de belangrijkste 
juridische betrekkingen zoals voorzien door de Verordening van 5 juli 2006. 

Zo stellen we eerst en vooral vast dat artikel 2 van de Verordening ons informeert over het op de 
EGTS toepasselijke recht, maar niet over het op de oprichting van de EGTS toepasselijke recht, wat 
we in eerste instantie zullen onderzoeken (1). Vervolgens zien we het voor de uitlegging en de 
uitvoering van de overeenkomst die de EGTS opricht toepasselijke recht (2). Pas dan kunnen we het 
op de EGTS toepasselijke recht onderzoeken volgens de regels in dit artikel 2 (3). Maar om te beseffen 
dat op basis van sommige bepalingen van de Verordening het op de controle van de activiteiten van de 
EGTS toepasselijke recht een specifieke behandeling rechtvaardigt (4). Het op de betrekkingen tussen 
leden toepasselijke recht is relatief gemakkelijk te bepalen (5), terwijl het op de relaties met derden 
toepasselijke recht een complexe kwestie blijft (6). Tot slot zien we wat de regels zijn inzake 
verantwoordelijkheid van de leden (7) en van de landen (8). 

 

1. Het op de oprichting van de EGTS toepasselijke recht  

Het op de oprichting van de EGTS toepasselijke recht is uiteraard het recht dat vermeld staat in 
Verordening (EG) nr. 1082/2006. De EGTS is een rechtspersoon die door deze Verordening wordt 
ingesteld en de regels in deze Verordening moeten worden toegepast om een EGTS op te richten. Het 
zijn bijgevolg de normen van Gemeenschapsrecht die deze kwestie regelen. Maar deze regels van het 
Gemeenschapsrecht verwijzen ruim naar de regels van de nationale wetgeving. 
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In de eerste plaats om de leden en hun bevoegdheid om een EGTS op te richten te bepalen. De 
artikelen 3 en 7 vermelden namelijk duidelijk dat het "hun bevoegdheden krachtens de nationale 
wetgeving"342 zijn die hen in staat stellen te bepalen welke actoren geschikt zijn om een EGTS op te 
richten en dat deze slechts taken kan uitvoeren "met dien verstande dat alle taken onder de aan elk lid 
[van de EGTS] krachtens de nationale wetgeving verleende bevoegdheid moeten vallen"343. En het is 
"de lidstaat" zelf die "rekening houdend met zijn constitutionele bestel344, in[stemt] met de deelneming 
van het kandidaat-lid aan de EGTS"345. De Verordening stelt verder nog dat "bij het nemen van een 
besluit over de deelneming van een kandidaat-lid aan de EGTS […] de lidstaten de nationale 
regelgeving [kunnen] toepassen". Deze "precisering" maakt de situatie niet duidelijker, integendeel. 
Het spreekt voor zich dat, wanneer de Verordening verwijst naar de nationale wetgeving, krachtens 
een voorschrift van de Gemeenschapswetgeving een bepaling (of een geheel van bepalingen) van de 
nationale wetgeving toepasselijk is. In dit geval vraagt men zich, krachtens het principe van het nuttig 
effect346, af welke deze regels van de nationale wetgeving zijn die geen betrekking hebben op de 
bevoegdheden die in deze bepaling worden bedoeld. In elk geval is het risico groot dat het aan elke 
nationale rechtsorde is om dit zelf te bepalen, want artikel 15, lid 2, tweede alinea, van deze 
Verordening preciseert dat "geschillen betreffende artikel 4, lid 3 of 6 […] worden beslecht door de 
bevoegde rechtbanken van de lidstaat waarvan het besluit wordt aangevochten". Uiteraard heeft de 
nationale rechter, wanneer hij de Gemeenschapswetgeving toepast, het recht de Gemeenschapsrechter 
te ondervragen over de uitlegging die moet worden gegeven aan communautaire bepalingen (volgens 
het mechanisme van de prejudiciële vraag die wordt geregeld door artikel 234 VEG), maar in dit kader 
heeft de communautaire rechter altijd geweigerd de inhoud van de nationale wetgeving te controleren. 
Het klopt dat de uitlegging van de Gemeenschapswetgeving het vaak mogelijk maakt zich uit te 
spreken over de verenigbaarheid van de nationale wetgeving met de Gemeenschapswetgeving, en 
bijgevolg de inhoud ervan indirect te controleren, maar dat is hier niet het geval. 

Hoewel het een controlerende rol van de lidstaten inzake de deelname aan een EGTS erkent, 
maakt artikel 4, lid 3, melding van het principe van de instemming met de deelneming door de staat, 
door deze de bevoegdheid te geven zijn goedkeuring te weigeren indien "de lidstaat van oordeel is dat 
deze deelneming niet in overeenstemming is met deze Verordening of met zijn nationale wetgeving, 
ook wat betreft de bevoegdheden en taken van het kandidaat-lid, of dat deze deelneming niet 
gerechtvaardigd is om redenen van algemeen belang of openbare orde van die lidstaat". We kunnen de 
motieven voor weigering bijgevolg onderbrengen in drie categorieën.  

Ten eerste de niet-naleving van de Verordening, met inbegrip van de verwijzingen ervan naar de 
nationale wetgeving. Zo vereist artikel 3, lid 1, dat de leden die een EGTS vormen dit doen binnen de 
grenzen van hun bevoegdheden krachtens de nationale wetgeving; een kandidaat-lid dat zich zou 
willen engageren in een EGTS buiten zijn bevoegdheden zoals bepaald door de nationale wetgeving, 
zou de regel van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende de EGTS niet 
naleven, zelfs als hij hierdoor niet noodzakelijk een regel van de nationale wetgeving zou overtreden. 
Wat nog lastiger is: we hebben gezien dat deze regel van de bevoegdheden wordt "verergerd" wanneer 
het gaat om de taken, aangezien alle taken van de EGTS "onder de aan elk lid [van de EGTS] 
krachtens de nationale wetgeving verleende bevoegdheid moeten vallen" (artikel 7, lid 2). De niet-
naleving van deze bepaling zou bijgevolg een inbreuk betekenen op de Verordening, wat ertoe kan 
leiden dat een lidstaat zijn overheden verbiedt deel te nemen aan een EGTS. Anderzijds preciseert 
artikel 7, lid 4, dat de taken van de EGTS "geen betrekking [hebben] op de uitoefening van 
publiekrechtelijk toegewezen bevoegdheden en van taken tot waarborging van de algemene belangen 
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van de staat of van andere overheidsinstanties, zoals politiële en regelgevende bevoegdheden, justitie 
en buitenlands beleid". Zoals we hiervoor hebben gezien, is deze beperking overdreven. 

De tweede categorie heeft betrekking op de niet-naleving van de nationale wetgeving, met 
inbegrip van de bevoegdheden en de taken van het kandidaat-lid. Dit valt uitsluitend onder de 
bevoegdheid van de nationale wetgeving. De kandidaat-leden bevinden zich vanuit dit standpunt in 
totaal verschillende situaties, afhankelijk van het feit of hun nationale wetgeving en de praktijk van de 
overheden liberaal zijn wat betreft de deelname van hun overheidsinstanties aan 
samenwerkingsprocessen met het buitenland, of juist beperkend. We kunnen ons uiteraard niet 
voorstellen dat de praktijk van nationale overheden meer beperkend zou zijn wat de toegang tot een 
EGTS betreft dan voor de toegang tot andere grensoverschrijdende of territoriale 
samenwerkingsvormen. In de landen waar deze kwestie geregeld is door de wet of de grondwet, 
zouden de omstandigheden voor weigering dus voorspelbaar moeten zijn. Voor de andere landen lijkt 
het ons niet dat de overheden beperkingen kunnen inroepen die niet duidelijk voorkomen in nationale 
rechtsnormen; bijgevolg wordt er geen discretionaire macht toegekend aan de nationale overheden. De 
reikwijdte van deze verwijzing (is het verwijzingsmotief wel gebaseerd op de nationale wetgeving of 
volgt het bijvoorbeeld een ongeschreven praktijk) zou het voorwerp kunnen zijn van een controle door 
de Gemeenschapsrechtbank. 

De derde categorie, de afwezigheid van motivatie ten opzichte van het algemeen belang of de 
openbare orde, is hoofdzakelijk gebaseerd op opportuniteitskwesties. De beoordelingsmarge van de 
nationale overheden is zeer ruim, maar het is de Gemeenschapswetgeving die deze beoordelingsmarge 
toekent en bijgevolg is deze onderworpen aan de beoordeling van de communautaire rechter, voor 
zover ze daaraan wordt voorgelegd. 

Artikel 4, lid 3, eerste alinea, preciseert dat de lidstaat indien nodig zijn weigering moet 
motiveren. Dit bevestigt het niet-discretionaire karakter van het recht tot weigering dat aldus is 
toegekend aan de lidstaat en opent de weg voor mogelijke betwistingen voor nationale rechtbanken 
(volgens de regel van artikel 15, lid 2, tweede alinea, van de Verordening). Deze rechtbanken kunnen, 
op zijn minst voor de weigeringsmotieven van de eerste en de derde categorie en in een beperkte mate 
die we hebben uitgelegd wat de tweede categorie betreft, indien nodig gebruikmaken van de 
prejudiciële vragen bij de Gemeenschapsrechtbank. 

Artikel 5 legt de voorwaarden vast voor verkrijging van rechtspersoonlijkheid, die afhangt van de 
registratie en/of de bekendmaking overeenkomstig de toepasselijke nationale wetgeving van de 
lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft. Daarnaast wordt nog verwezen naar de nationale 
wetgeving. Deze bepaling van artikel 5 is voldoende nauwkeurig om een direct effect te hebben en de 
bevoegde overheden van de lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft, moeten de statuten 
volgens een gepaste nationale procedure registreren en indien nodig bekendmaken. Het spreekt voor 
zich dat op de dag van de aanvaarding van deze Verordening geen enkele lidstaat beschikte over een 
specifieke procedure voor de registratie van de statuten van EGTS. De lidstaten moeten dus op dit 
gebied snel hetzij bijzondere nationale regels vaststellen inzake de registratie van de statuten van een 
EGTS, hetzij bepalen volgens welke bestaande procedure een dergelijke inschrijving kan plaatsvinden. 
Het lijkt ons, voor zover de nationale procedure voor inschrijving van de statuten van een EGTS niet 
discriminerend is ten opzichte van een nationale procedure voor registratie van een vergelijkbare 
samenwerkingsstructuur (bijvoorbeeld een overheidsinstelling voor intergemeentelijke 
samenwerking), dat de verwijzing naar de nationale wetgeving het in voorkomend geval mogelijk 
maakt dat deze wetgeving voorafgaande vereisten voor de inschrijving formuleert. 
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2. Het voor de uitlegging van de overeenkomst en de statuten voor de oprichting 
van een EGTS toepasselijke recht 

Deze kwestie wordt beslecht door de partijen van de EGTS zelf. Krachtens artikel 8, lid 2, onder e, 
moet de overeenkomst namelijk "het voor de uitlegging en de uitvoering van de overeenkomst 
toepasselijke recht, dat het recht is van de lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft" preciseren. 
Door hun keuze voor de plaats van de statutaire zetel van de EGTS kiezen de partijen bijgevolg ook 
het voor de uitlegging en de uitvoering van de overeenkomst toepasselijke recht. 

Uiteraard is deze regel zeker van toepassing in de betrekkingen tussen de partijen; voor de 
betrekkingen met derden lijkt dit minder zeker. Artikel 15, lid 3, voorziet dat "niets in deze 
verordening […] burgers de vrijheid [mag] ontzeggen hun nationale grondwettelijk recht op beroep uit 
te oefenen tegen overheidsinstanties die lid zijn van een EGTS met betrekking tot administratieve 
beslissingen ten aanzien van activiteiten die door de EGTS worden uitgeoefend", in de wetenschap dat 
voor een dergelijk beroep "de bevoegde rechtbanken de rechtbanken van de lidstaat [zijn] krachtens de 
grondwet waarvan het recht op beroep ontstaat"347. Het lijkt zeer goed mogelijk dat een rechter die 
deze vraag voorgelegd krijgt, de overeenkomst of het statuut moet uitleggen om te bepalen in welke 
mate de rechten van een burger zijn aangetast. Zal hij dit doen volgens de wetgeving van het land waar 
de statutaire zetel van de EGTS gevestigd is – in de veronderstelling dat het beroep niet in dit land 
werd aangespannen – of volgens zijn nationale wetgeving? Een open vraag. 

 

3. Het op een EGTS toepasselijke recht volgens artikel 2 van Verordening (EG) nr. 
1082/2006 

We hebben de inhoud van dit artikel al uitgelegd. Die is vrij duidelijk, hoewel de overeenkomst en 
de statuten van de EGTS voorrang hebben tegenover op de nationale wetgeving, wat in bepaalde 
gevallen problemen zou kunnen geven, met name inzake het respect van de bevoegdheden van de 
entiteiten die deelnemen aan een dergelijke EGTS.  

Het klopt zeker dat volgens artikel 2 de bepalingen van de nationale wetgeving die van toepassing 
zijn op de EGTS volgens lid 1, onder c, slechts betrekking hebben op kwesties die niet worden 
beheerd door onderhavige Verordening, of slechts gedeeltelijk (dit tweede geval zou uiteraard meer 
problemen kunnen stellen in de praktijk), terwijl de bepalingen van de statuten bedoeld onder b van dit 
lid alinea uitdrukkelijk toegestaan zijn door de Verordening. Het is dus mogelijk dat de respectieve 
toepassingsgebieden van de bepalingen het mogelijk maken een conflict van de normen te voorkomen. 
Maar dat is niet zeker. 

In dit geval zou de voorrang van de regels van de overeenkomst en de Verordening, zelfs al zijn ze 
door lagere entiteiten aanvaard (maar volgens artikel 4, lid 5, van de Verordening zeker goedgekeurd 
door de bevoegde overheden van de lidstaat), de bovenhand kunnen halen op de nationale wetgeving. 
Indien de rechter namelijk wordt geconfronteerd met deze kwestie, zal hij zeker vaststellen dat in een 
relatief vergelijkbare situatie Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad betreffende de Europese 
Vennootschap en Verordening nr. 1435/2003 betreffende het statuut voor een Europese Coöperatieve 
Vennootschap, respectievelijk in hun artikelen 9 en 8, een meer gedetailleerde oplossing voorzien dan 
de oplossing die hier wordt gegeven, met name het reglement, vervolgens de statuten wanneer dit 
uitdrukkelijk is voorzien door het reglement, vervolgens, en hier is er een groot verschil: "c) voor de 
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aangelegenheden die niet bij deze Verordening worden geregeld, of, wanneer een aangelegenheid 
hierbij slechts gedeeltelijk is geregeld, voor de aspecten die niet onder deze Verordening vallen: 

− de door de lidstaten ter uitvoering van communautaire maatregelen vastgestelde wettelijke 
voorschriften die specifiek op SE's [respectievelijk SCE's] gericht zijn; 

− de wettelijke voorschriften van de lidstaten welke zouden gelden voor een naamloze 
vennootschap [respectievelijk een coöperatie] die is opgericht overeenkomstig het recht 
van de lidstaat waar de SE [respectievelijk SCE] haar statutaire zetel heeft; 

− de bepalingen van de statuten van de SE [SCE], onder dezelfde voorwaarden als die welke 
gelden voor een naamloze vennootschap die is opgericht overeenkomstig het recht van de 
lidstaat waar de SE [SCE] haar statutaire zetel heeft." 

Hier is de plaats van de statuten in de nationale rechtsorde dus uitdrukkelijk voorzien, wat niet het 
geval is voor de overeenkomst en de statuten van de EGTS. De nationale rechter zou geen rekening 
kunnen houden met deze lacune in Verordening (EG) nr. 1082/2006 over deze kwestie. Dit lijkt ons 
een bron van moeilijkheden in de toekomst.  

 

4. Het op de controle van de activiteiten van de EGTS toepasselijke recht  

De activiteiten van een EGTS kunnen worden onderworpen aan een controle, hetzij van de 
wettigheid, hetzij (krachtens artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1082/2006) van het belang. We 
moeten evenwel vaststellen dat krachtens de EGTS-Verordening geen enkele gewone mogelijkheid 
voor een bestuurlijke controle van alle handelingen van de EGTS voorzien is. En het lijkt twijfelachtig 
dat een land een dergelijke controle kan invoeren. Er bestaan daarentegen bepalingen met betrekking 
tot de financiële controle (4.1) en een uitzonderlijke controle ter verdediging van het algemeen belang 
(4.2). 

 

4.1. Het op de financiële controle van de EGTS toepasselijke recht  

Het is interessant vast te stellen dat het de belangrijkste specifieke controle is die voor de EGTS 
wordt voorzien, wat zeer zeker te verklaren is door het feit dat dit middel – hoewel de bepalingen van 
de Verordening in haar definitieve vorm het een zeer ruime toepassing bieden – werd ontworpen in het 
kader van het beheer van de structuurfondsen van de Unie, de reden waarom de kwestie van de 
controle van het goede beheer van deze fondsen afkomstig van de communautaire begroting centraal 
blijft staan in de EGTS-Verordening. Hoewel de systematiek ervan voor discussie vatbaar is, stelt 
artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1082/2006 een algemeen principe vast en voorziet het twee 
afzonderlijke controleprocedures, naargelang de EGTS al dan niet door de Gemeenschap verschafte 
middelen beheert. 

Het algemene principe dat beschreven staat in lid 3 van artikel 6, bestaat erin dat alle controles 
worden uitgevoerd volgens internationaal aanvaarde normen inzake accountantscontroles. Dit lijkt 
geen grote problemen te stellen348. 

Voor acties die door de Gemeenschap gecofinancierd worden, is "de vigerende wetgeving 
betreffende het beheer van door de Gemeenschap verschafte middelen van toepassing"349, wat 
enerzijds verwijst naar de algemene regels die van toepassing zijn op de communautaire begroting en 
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anderzijds meer specifiek naar de bepalingen van de verordeningen inzake structuurfondsen, in het 
bijzonder Verordening (EG) nr. 1083/2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en Verordening (EG) 
nr. 1080/2006 inzake het EFRO. Het grensoverschrijdende karakter van het operationele programma 
in het kader van de doelstelling voor territoriale samenwerking noopt namelijk tot een aantal 
aanpassingen van de regels voor controle van de uitgaven – met name inzake de geschiktheid van de 
uitgaven in een grensoverschrijdende context, een kwestie die in het verleden aanleiding heeft gegeven 
tot redelijk veel haarkloverij – die worden aangebracht in artikel 13 e.v. van de EFRO-Verordening 
(bijlage 2). 

Tot slot is de controle van het beheer door de EGTS van niet-communautaire fondsen 
voornamelijk de taak van de overheden van het land waar de statutaire zetel gevestigd is (artikel 6, lid 
1). De Verordening voorziet een mogelijke samenwerking met controle-autoriteiten in de andere 
betrokken lidstaten met betrekking tot handelingen van de EGTS die in deze lidstaten worden 
uitgevoerd (artikel 6, lid 2). De werking van deze procedures zou na enkele jaren moeten worden 
onderzocht. In de mate waarin deze procedures niet de procedures zijn die worden toegepast voor de 
controle van het beheer van door de Gemeenschap verschafte middelen (krachtens lid 4 van artikel 6), 
zal dit onderzoek helaas niet worden uitgevoerd door de Europese Rekenkamer. Misschien zou het 
Comité van de regio's zich binnen enkele jaren over deze kwestie moeten buigen, temeer daar artikel 
9, lid 2, onder e, voorziet dat de partijen in de statuten "de nadere regels [kunnen vastleggen] voor de 
financiële bijdrage van de leden, en de toepasselijke begrotings- en boekhoudregels, waaronder 
regelingen voor financiële vraagstukken, voor alle leden van de EGTS in dezen". De vrijheid van de 
partijen om dergelijke regels op te stellen, zal uiteraard beperkt zijn ten aanzien van de openbare 
boekhoudregels waaraan elk van hen onderworpen is, maar het lijkt ons wenselijk dat voorbeelden van 
"goede werkwijzen" ter zake worden vermeld, om de partijen van een toekomstige EGTS aan te 
moedigen zoveel mogelijk kwesties met betrekking tot de toepassing van de nationale regels voor 
financiële controle van tevoren te regelen. 

 

4.2. Bijzondere controle met name ter bescherming van het algemeen belang 

Artikel 13 van de EGTS-Verordening stelt een bijzondere controle in ter bescherming van het 
algemeen belang. Hierdoor kan de activiteit van een EGTS op het grondgebied van een lidstaat zo 
nodig verboden worden of kan de lidstaat eisen dat de onder zijn wetgeving opgerichte leden zich uit 
de EGTS terugtrekken. Er kan dus worden ingegrepen ter bescherming van het algemeen belang 
"indien een EGTS een activiteit uitoefent die in strijd is met de bepalingen van een lidstaat inzake de 
openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of de openbare zeden, of met het algemeen 
belang van een lidstaat". De Verordening bevat geen procedure om deze eis te formuleren en haar 
daadwerkelijke uitvoering te controleren. Artikel 15, lid 2, alinea 2, stelt echter wel dat geschillen 
betreffende dit artikel zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van de lidstaat waarvan 
het besluit wordt aangevochten. Bij gebrek aan procedure wordt dus een forum aangewezen om het 
geschil te beslechten. 

Alinea 2 van dit artikel preciseert: "Dergelijke verboden mogen geen middel tot willekeurige of 
verkapte beperking van de territoriale samenwerking tussen de leden van een EGTS vormen. Tegen 
het besluit van dit bevoegde orgaan staat beroep bij de rechter open". Wij hebben gezien dat, conform 
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artikel 15, lid 2, de nationale rechtbanken bevoegd zullen zijn. Het toepasselijke recht is niet 
gepreciseerd. 

 

5. Het op de betrekkingen tussen de leden toepasselijke recht 

Het principe van een dergelijke groepering is dat haar leden de sociale regels bepalen volgens 
dewelke ze hun samenwerking willen organiseren. De betrekkingen tussen de leden zullen grotendeels 
door de overeenkomst en de statuten – we hebben aan het begin van dit lange hoofdstuk duidelijk 
onderstreept dat het nut om twee aparte documenten te hebben, niet onmiddellijk evident lijkt – 
worden geregeld, op zijn minst voor de in artikel 8, lid 2, en in artikel 9, lid 2, uitdrukkelijk vermelde 
punten. De overeenkomst en de statuten worden allebei door de leden met eenparigheid van stemmen 
aangenomen (artikel 8, lid 1, en artikel 9, lid 1), na instemming met de deelname van elk kandidaat-lid 
door de lidstaat onder wiens nationale wetgeving het is opgericht (artikel 4, lid 3) en "waarbij zij 
toezien op de samenhang hiervan met de instemming van de lidstaten bedoeld in lid 3" van dit 
artikel 4 (artikel 4, lid 5). De leden van de EGTS spreken zo grotendeels de regels af die op hun 
betrekkingen van toepassing zullen zijn, rekening houdend met de bepalingen van onderhavige 
Verordening en met de regels van de nationale wetgeving waarnaar ze verwijst. Ook nationale 
wetgeving, met name de wetgeving van de lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft, kan op de 
betrekkingen tussen de partijen van toepassing zijn; hetzij omdat ze dwingende bepalingen bevat die 
voor de EGTS en indirect ook voor haar leden gelden (bijv. inzake arbeidsverhoudingen met de 
werknemers of inzake hun sociale rechten), hetzij omdat sommige gevallen niet in de overeenkomst of 
de statuten zijn geregeld. Dan moet de regel uit artikel 2, lid 1, onder c), ook op de betrekkingen 
tussen de leden worden toegepast.  

Artikel 8, lid 2, onder e), bepaalt trouwens dat het voor de uitlegging en de uitvoering van de 
overeenkomst toepasselijke recht, het recht van de lidstaat is waar de EGTS haar statutaire zetel heeft. 
Voornoemde betrekkingen tussen de leden zijn, in voorkomend geval, dus ook onderworpen aan die 
nationale wetgeving; en voor zover de partijen bij de overeenkomst en de statuten uit hoofde van de 
artikelen 8 en 9 zelf geen forum mogen aanwijzen, worden eventuele geschillen conform artikel 15, lid 
2, tweede zin van Verordening (EG) nr. 1082/2006 beslecht door de rechtbanken van de lidstaat waar 
de EGTS haar statutaire zetel heeft. 

 

6. Het op de betrekkingen tussen de EGTS en derden toepasselijke recht 

Conform de bepalingen van artikel 1 van de Verordening bezit de EGTS rechtspersoonlijkheid en 
handelingsbekwaamheid. Dit houdt in dat deze rechtspersoon rechtsbetrekkingen kan onderhouden 
met derden. Er wordt hierbij uitdrukkelijk aan de contractuele betrekkingen gedacht, aangezien artikel 
1, lid 4, preciseert dat een EGTS "met name roerende en onroerende goederen [kan] verkrijgen of 
vervreemden [en] personeel in dienst [kan] nemen", wat via contractuele betrekkingen zal verlopen. 
Welk recht op deze betrekkingen van toepassing is, wordt volgens het Gemeenschapsrecht of het 
internationale privaatrecht bepaald, zoals vermeld in artikel 2, lid 1, alinea 2, van de Verordening. 
Voor zover de verwijzingsregel met de persoonlijke toestand van de contractpartijen rekening zou 
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houden, preciseert deze bepaling dat "een EGTS [wordt] aangemerkt als een eenheid van de lidstaat 
waar zij haar statutaire zetel heeft". 

Op het gebied van de arbeidsverhoudingen kunnen de statuten van de EGTS bijzondere 
bepalingen bevatten, zoals genoemd in artikel 9, lid 2, onder d), die de partijen toelaten in nadere 
regels te voorzien "wat betreft het personeelsbeheer, de aanwervingsprocedures en de aard van de 
arbeidsovereenkomsten". Uit hoofde van de rangorde van de rechtsregels in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1082/2006 kunnen deze in de statuten vastgelegde regels in omstandigheden 
waarin de Verordening het uitdrukkelijk toelaat, voorrang hebben op en dus afwijken van toepasselijke 
nationale rechtsregels. Wij raden de partijen echter aan rekening te houden met het feit dat tal van 
rechtsregels betreffende de arbeidsvoorwaarden deze zijn van de lidstaat waar de EGTS haar statutaire 
zetel heeft of van de lidstaat waar de werknemer zijn prestatie levert. Wij raden hen eveneens aan om 
regels in hun statuten op te nemen die zonder al te veel problemen met deze nationale regelgeving te 
verenigen zijn.  

Naast contractuele betrekkingen kan de EGTS met derden ook betrekkingen onderhouden die met 
aansprakelijkheid te maken hebben; aansprakelijkheid van derden ten aanzien van de EGTS of van de 
EGTS ten aanzien van derden. Met betrekking tot de aansprakelijkheid van de EGTS ten aanzien van 
derden wordt gepreciseerd dat de handelingen van de directeur bindend zijn voor de EGTS (artikel 10, 
lid 1, onder b)) en dat meer algemeen "een EGTS aansprakelijk [is] voor de handelingen van haar 
organen ten aanzien van derden, zelfs wanneer deze handelingen niet tot de taken van de EGTS 
behoren". Dit vergroot het vertrouwen van derden in de bescherming van de belangen, met name de 
geldelijke belangen, van de leden. Temeer omdat artikel 12, lid 2, alinea 1, stelt dat "een EGTS 
aansprakelijk is voor haar schulden van welke aard ook". Deze eigen aansprakelijkheid van de EGTS 
put deze van haar leden niet uit, aangezien alinea 2 van datzelfde artikel 12, lid 2, stelt dat "voor zover 
de activa van een EGTS ontoereikend zijn […], haar leden aansprakelijk [zijn] voor de schulden van 
de EGTS, van welke aard dan ook". 

De EGTS kan dus contractuele en extracontractuele betrekkingen met derden onderhouden. Voor 
deze laatsten neemt de aansprakelijkheid van de EGTS niet de plaats in van deze van haar leden, die 
subsidiair gedwongen kunnen worden om de aansprakelijkheid, met name de geldelijke 
aansprakelijkheid, van de schulden van de EGTS op zich te nemen.  

 

7. Aansprakelijkheid van de leden van een EGTS  

De aansprakelijkheid van de leden van een EGTS blijkt dus heel ruim te zijn. De 
rechtspersoonlijkheid van de EGTS vervult, ten aanzien van derden, niet de traditionele rol van 
corporate veil die de meeste rechtspersonen wel spelen, en de leden van een EGTS blijven subsidiair 
aansprakelijk in hun betrekkingen met derden. Elk lid is onbeperkt aansprakelijk "naar rato van zijn 
bijdrage"350. Hoewel dit in de Verordening niet verder wordt gespecificeerd, gaat het hier duidelijk 
over hun financiële bijdrage. Artikel 12, lid 2, alinea 2, laatste zin stelt dat "de nadere regels voor die 
bijdrage in de statuten worden vastgelegd", wat gedeeltelijk verwijst naar artikel 9, lid 2, onder e), dat 
echter alleen op de financiële bijdragen betrekking heeft. We moeten hieruit dus afleiden dat, om te 
bepalen hoeveel een lid tot de aanzuivering van de schulden van de EGTS moet bijdragen, niet-
financiële bijdragen – bijvoorbeeld een bijdrage in natura of terbeschikkingstelling van personeel – in 
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voorkomend geval ook moeten worden meegerekend. Als de leden van oordeel zijn dat deze 
aansprakelijkheid niet ondraaglijk is, kunnen ze zelfs in de statuten laten vastleggen "dat zij, nadat 
hun lidmaatschap van een EGTS is beëindigd, aansprakelijk zullen zijn voor verbintenissen die uit 
activiteiten van de EGTS tijdens hun lidmaatschap voortvloeien" (artikel 12, lid 2, alinea 4). Er 
kunnen diverse interessante lessen uit deze regel worden getrokken. 

Ten eerste, deze aansprakelijkheid is niet automatisch; ze kan worden opgenomen in de statuten. 
Dit houdt in dat bij gebrek aan een nadere bepaling met het oog hierop, een lid dat zijn lidmaatschap 
van een EGTS heeft opgezegd, niet meer aansprakelijk kan worden gesteld voor handelingen die de 
EGTS tijdens zijn lidmaatschap heeft verricht. Alleen wie lid is op het ogenblik dat de 
aansprakelijkheid wordt ingeroepen, zal die moeten opnemen. Dit betekent dat de overige leden goed 
zullen moeten uitkijken wanneer ze een lid zijn lidmaatschap van de EGTS laten opzeggen (vergeet 
niet dat deze procedure niet in de Verordening is opgenomen). Vervolgens moeten we ons ook 
afvragen waarom de leden van een EGTS hun aansprakelijkheid, die nu al ruim lijkt, nog zouden 
willen uitbreiden. Het mogelijke antwoord lijkt dubbel. Enerzijds kan dit de geloofwaardigheid van de 
EGTS ten aanzien van derden vergroten, aangezien zij weten dat de handelingen van de EGTS niet 
alleen door de rechtspersoon van de EGTS zelf, maar ook door al haar leden worden gedekt. Een 
dergelijke bepaling in de statuten kan de terugtreding van een lid ook eenvoudiger maken, aangezien 
er geen financiële gevolgen zullen zijn voor de andere leden ingeval er na de terugtreding van dat lid 
een aansprakelijkheidsvordering of onverwachte schulden opduiken die hun oorsprong vinden in de 
periode waarin die instantie nog lid was. Het lijkt om die laatste reden wenselijk om een dergelijke 
bepaling in de statuten op te nemen als de aansprakelijkheid van de leden van de EGTS niet kan 
worden beperkt. 

Omgekeerd is het echter mogelijk om de aansprakelijkheid van de leden van de EGTS te beperken 
op voorwaarde dat "ten minste een lid van een EGTS beperkt aansprakelijk is ten gevolge van de 
nationale wetgeving op grond waarvan het lid is opgericht" (artikel 12, lid 2, alinea 3). In dergelijk 
geval mogen ook de andere leden hun aansprakelijkheid in de statuten beperken, wat redelijk lijkt.  

Aan deze aansprakelijkheidsbeperking zijn twee verplichtingen verbonden die tot doel hebben 
derden te informeren en zo nodig te beschermen. Ten eerste moet de naam van een EGTS met 
beperkte aansprakelijkheid dit statuut van haar leden uitdrukkelijk vermelden351. Ten tweede is "de 
openbaarheid van de overeenkomst, de statuten en de rekeningen van een EGTS waarvan de leden 
beperkt aansprakelijk zijn, ten minste gelijk aan die welke vereist is voor een ander type rechtspersoon 
met beperkte aansprakelijkheid van zijn leden die is opgericht krachtens de wetgeving van de lidstaat 
waar die EGTS haar statutaire zetel heeft". Er moet echter ook worden opgemerkt dat een lidstaat "de 
registratie op zijn grondgebied van een EGTS waarvan de leden beperkt aansprakelijk zijn, kan 
verbieden". 

We kunnen echter niet anders dan constateren dat dit ervoor zorgt dat sterk verschillende, zelfs 
tegenstrijdige oplossingen naast elkaar bestaan. Dit is het gevolg van verschillen in traditie tussen de 
lidstaten op het gebied van samenwerking tussen overheidsinstanties. Meer dan waarschijnlijk zullen 
vanuit rechtskundig oogpunt verwante oplossingen ook in bepaalde geografische zones geconcentreerd 
zijn, op zijn minst voor wat de grensoverschrijdende en transnationale samenwerking betreft.  

Voor de instanties die lid zijn van een EGTS geldt trouwens in verband met de activiteiten van de 
EGTS nog een andere vorm van aansprakelijkheid. De EGTS-Verordening bevat immers een garantie 
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volgens dewelke "niets in deze verordening burgers de vrijheid mag ontzeggen hun nationale 
grondwettelijk recht op beroep uit te oefenen tegen overheidsinstanties die lid zijn van een EGTS met 
betrekking tot: administratieve beslissingen ten aanzien van activiteiten die door de EGTS worden 
uitgeoefend; toegang tot diensten in hun eigen taal; en toegang tot informatie". Deze regel in artikel 
15, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1082/2006 is welkom en komt zelden voor in overeenkomsten 
voor grensoverschrijdende samenwerking. Hoewel de rechten en belangen van de lidstaat ten aanzien 
van de activiteiten van subnationale overheden die het nationale kader overstijgen, vaak veilig worden 
gesteld, wordt aan de rechten van burgers minder vaak aandacht besteed. Misschien ook omdat in het 
huidige ontwikkelingsstadium van dit soort activiteit er nog geen grensoverschrijdend 
samenwerkingsorgaan bestaat dat in die mate operationeel is dat het door zijn activiteiten de rechten 
van burgers rechtstreeks in gevaar kan brengen.  

Om een substantiële en niet louter procedurele inhoud te hebben, houdt deze bepaling dus in dat 
elke lagere overheid die lid is van een EGTS, ten aanzien van haar burgers volledig aansprakelijk blijft 
voor de drie voornoemde punten, ongeacht de wijze waarop de EGTS is georganiseerd en ongeacht de 
regels die op haar activiteiten van toepassing zijn. Uiteraard lijkt dit een beperkte draagwijdte te 
hebben voor wat het eerste punt betreft, aangezien volgens artikel 7, lid 4, van de Verordening "de 
door haar leden aan een EGTS toevertrouwde taken geen betrekking hebben op de uitoefening van 
publiekrechtelijk toegewezen bevoegdheden".  

 

8. De aansprakelijkheid van de lidstaten  

Er kunnen tegelijk drie regels voor aansprakelijkheid van de lidstaten bestaan.  

1. De eerste sluit hun financiële aansprakelijkheid uit "ten aanzien van een EGTS waarvan 
hij geen lid is" of veeleer wegens (de schulden van) een EGTS waarvan hij geen lid is. Dit 
is helaas een fout in de Franse vertaling van de Verordening352. Het gaat immers niet om 
de aansprakelijkheid van een lidstaat ten aanzien van een EGTS, maar wel ten aanzien van 
derden, wegens een EGTS waarvan de lidstaat geen lid is (maar bijvoorbeeld een onder 
zijn nationale wetgeving opgerichte instantie). Het is een regel die men in tal van 
overeenkomsten voor grensoverschrijdende samenwerking353 terugvindt, en die zin heeft. 

2. Ten tweede, de gewone regel indien een lidstaat lid is van een EGTS; hij is dan, net zoals 
de andere leden, aansprakelijk voor de schulden naar rato van zijn bijdrage aan de EGTS 
(artikel 12, lid 2, alinea 2).  

3. Ten derde, als acties van de EGTS door de Gemeenschap zijn meegefinancierd, blijft de 
lidstaat, conform de algemene regels betreffende de aansprakelijkheid van de lidstaten – 
die in het kader van de Verordening uitdrukkelijk worden herhaald in artikel 6, lid 4 – ten 
aanzien van de Europese Gemeenschap aansprakelijk voor het correcte gebruik van de 
Gemeenschapsbegroting. Om die reden kan een lidstaat ook aansprakelijk worden gesteld. 
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9. Het op de ontbinding van de EGTS toepasselijke recht 

Er zijn drie mogelijke gevallen.  

1. De EGTS wordt ontbonden aan het einde van de termijn waarvoor ze was opgericht en die 
in de overeenkomst wordt vermeld. In dit geval verloopt de ontbinding volgens de regels 
die in de overeenkomst zijn opgenomen, zoals ook blijkt uit de regel van artikel 2, lid 1, 
onder b) van de EGTS-Verordening (een bepaling van de overeenkomst die de 
Verordening uitdrukkelijk toestaat). Uiteraard gelden krachtens artikel 12, lid 1, bij de 
ontbinding van de EGTS de regels van de lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel had. 
Dit geldt ook voor de twee andere mogelijke gevallen van ontbinding. 

2. Tweede mogelijkheid: de EGTS wordt ontbonden nadat de leden van de EGTS (eventueel 
unaniem) te kennen hebben gegeven dat ze conform de overeenkomst de EGTS willen 
stopzetten. De rechtsregels zijn dezelfde als in het eerste geval. 

3. De derde mogelijkheid ten slotte is een ontbinding gelast door de bevoegde rechtbank of 
de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft, "op 
verzoek van een bevoegde autoriteit met een rechtmatig belang", wanneer de rechtbank of 
autoriteit die de ontbinding mag gelasten "constateert dat de EGTS niet langer voldoet aan 
de vereisten van artikel 1, lid 2, [dus met betrekking tot het doel van de samenwerking] of 
van artikel 7, of met name wanneer de EGTS handelt buiten de in artikel 7 neergelegde 
taken"354. De bevoegde rechtbank of de bevoegde autoriteit moet enerzijds "alle lidstaten 
onder de wetgeving waarvan de leden zijn opgericht, in kennis stellen van elk verzoek om 
een EGTS te ontbinden", en anderzijds kan deze rechtbank of autoriteit "de EGTS een 
termijn toekennen om de situatie recht te zetten", met dien verstande dat indien de 
toestand binnen die termijn niet in positieve zin is geëvolueerd, de ontbinding wordt 
gelast. De Verordening vermeldt niet uitdrukkelijk welke rechtsmiddelen in deze 
buitengewone situatie voorhanden zijn. Maar voor zover het om een beslissing van de 
autoriteiten van de lidstaat gaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft, kan de algemene 
regel van artikel 15, lid 2, tweede zin, toepassing vinden. 

 

F. TYPOLOGIE VAN DE VERSCHILLENDE EGTS’EN 

Uit dit lange hoofdstuk blijkt dat de situatie van een EGTS in veel gevallen zal verschillen 
naargelang haar leden, haar activiteiten of het toepasselijke recht (op basis van haar zetel of 
activiteiten). Het zowel kwantitatieve als substantiële belang van de verwijzingen naar de nationale 
wetgeving heeft ook tot gevolg dat voor een EGTS die haar statutaire zetel op het grondgebied van een 
bepaalde lidstaat heeft, en dus krachtens artikel 2, lid 1, onder c), van deze Verordening aan de 
wetgeving van die lidstaat is onderworpen, een ander rechtskader zal gelden dan voor dezelfde EGTS 
met dezelfde leden en dezelfde taken waarvan de statutaire zetel zich op het grondgebied van een van 
de andere betrokken lidstaten bevindt. 

Het is dus echt van essentieel belang te bepalen welk recht op basis van de plaats van de statutaire 
zetel van de EGTS van toepassing is. Na overleg met deskundigen en mensen uit de praktijk stellen 
wij hieronder zes criteria voor aan de hand waarvan verschillende juridische categorieën van EGTS 
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kunnen worden onderscheiden, om vervolgens de regels te identificeren die binnen elke nationale 
rechtsorde relevant kunnen zijn355, voordat een toepasselijk recht op basis van de plaats van de 
statutaire zetel wordt gekozen.  

Twee criteria hebben te maken met de leden van de EGTS die in artikel drie worden genoemd en 
in vijf categorieën worden onderverdeeld. Volgens dit artikel bestaat een EGTS uit "leden die tot een 
of meer categorieën behoren". Er moet dus een onderscheid worden gemaakt tussen homogene en 
heterogene EGTS’en, met andere woorden deze met leden uit een enkele categorie en deze met leden 
uit verschillende categorieën. Daartoe lijkt het ons in de meeste gevallen356 mogelijk om, met name 
om rekening te houden met de diversiteit van de organisatiestructuren van de lidstaten, de regionale en 
lokale overheden als leden van eenzelfde categorie te beschouwen, temeer omdat dit op Europees 
niveau357 vaak gehanteerde onderscheid niet in alle lidstaten wordt gebruikt. Het lijkt ons ook 
interessant om binnen de heterogene EGTS een onderscheid te maken tussen symmetrische heterogene 
samenstellingen, die meerdere partners uit dezelfde categorieën uit diverse landen telt, en 
asymmetrische samenstellingen, die nog moeilijker in een nationale rechtsorde in te passen zijn. 

Een tweede criterium voor classificatie van de EGTS’en is het feit of de EGTS al dan niet lidstaten 
onder haar leden telt. De verschillen op juridisch vlak zijn groot. Ten eerste moet, als de lidstaat in alle 
betrokken lidstaten lid is van de EGTS, worden bekeken of deze rechtsstructuur geschikt is of dat het 
misschien niet doeltreffender is om, tussen soevereine entiteiten en volgens de regels van het 
internationale recht358, een ad-hocsamenwerkingsstructuur te creëren, waarbij de subnationale 
overheden zich zonder problemen kunnen aansluiten. Indien dit niet het geval is of indien bij een 
asymmetrische samenwerking niet alle betrokken lidstaten als lidstaat zelf lid van de EGTS zijn, moet 
worden bekeken in welke mate het nationale publiekrecht voor een andere lidstaat kan passen – en 
omgekeerd in welke mate een soevereine lidstaat kan aanvaarden om, zelfs subsidiair, aan een vreemd 
publiekrecht onderworpen te zijn. Het kan zijn dat alleen een privaatrechtelijke structuur mogelijk is. 
Of nog, als er slechts één lidstaat zelf lid wordt, kan het noodzakelijk zijn om de statutaire zetel van de 
EGTS om juridische redenen op zijn grondgebied te vestigen. 

Daarna volgen twee criteria die met het toepasselijke recht verband houden. 

Ten eerste moet, zoals we net hebben gezegd, worden bepaald of voor de beoogde samenwerking 
een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke structuur is vereist, vanuit het oogpunt van de rechtsorde 
van het grondgebied waar de EGTS haar statutaire zetel zal hebben. Het kan zijn dat dezelfde structuur 
met dezelfde leden en dezelfde activiteiten vanuit dit oogpunt door de rechtsorden van verschillende 
lidstaten anders wordt gekwalificeerd. De gevolgen voor wat het toepasselijke nationale recht359 
betreft, zijn ook hier aanzienlijk. 

Vervolgens moet volgens artikel 12, lid 2, van de EGTS-Verordening een onderscheid worden 
gemaakt tussen EGTS’en met beperkte subsidiaire aansprakelijkheid van de leden en EGTS’en met 
onbeperkte subsidiaire aansprakelijkheid van de leden. Sommige lidstaten kunnen trouwens de 
registratie op hun grondgebied van een EGTS met beperkte aansprakelijkheid verbieden. 

Ten slotte moeten er nog twee onderscheiden worden gemaakt met betrekking tot de activiteiten 
die de EGTS zal verrichten.  

Ten eerste moet, en diverse bepalingen van deze EGTS-Verordening gelasten dit onderscheid, een 
onderscheid worden gemaakt – voor zover dit a priori mogelijk is – tussen een EGTS die 
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(rechtstreeks) Gemeenschapsgelden beheert – met name in het kader van het beleid van economische 
en sociale samenhang van de Europese Gemeenschap – en een EGTS die niet door de Gemeenschap 
wordt gefinancierd. De Verordening legt in elk van beide gevallen andere materiële regels en 
procedures op. 

Ten slotte lijkt het essentieel om een onderscheid te maken tussen een EGTS die zelf concrete 
acties onderneemt voor rekening van haar leden, en een EGTS die de samenwerking tussen haar leden 
louter vergemakkelijkt of structureert. In het eerste geval zijn de aansprakelijkheidsregels ten aanzien 
van derden, en meer bepaald burgers, van enorm belang, terwijl in het tweede geval deze kwesties 
naar de achtergrond kunnen worden verwezen. 

Alle mogelijke combinaties van al deze factoren leveren al 720 potentieel verschillende EGTS-
categorieën op. Als we deze 720 categorieën aan de 25 lidstaten koppelen, komen we uit op ongeveer 
18 000 mogelijke juridische categorieën. In de praktijk zullen het er niet zoveel zijn. De praktijk wijst 
immers uit dat nieuwe rechtsstructuren om (hoofdzakelijk) grensoverschrijdende samenwerkings-
activiteiten te omkaderen, over het algemeen slechts zelden worden gebruikt, op zijn minst in de 
beginfase360. Geen enkel ander kaderrechtsinstrument heeft echter ooit zo een groot geografisch 
toepassingsgebied gehad en dus is het statistisch gezien waarschijnlijk dat deze rechtsstructuur vaker 
zal worden gebruikt. Het doel van de hier voorgestelde classificatie is niet om een willekeurige lijst op 
te stellen, maar integendeel om a priori de combinaties te kunnen identificeren die terzijde kunnen of 
moeten worden geschoven, om snel de rechtsorde te identificeren waarnaar het voorbereidende werk 
voor de overeenkomst en de statuten moet worden gericht361, en ze aan de gekozen soort rechtspersoon 
en de gekozen rechtsorde aan te passen. 

Om het type rechtsstructuur van uw EGTS te kiezen, moet u uw situatie aan de hand van de 
volgende parameters bepalen: 

Criteria verbonden aan de leden  
1. Homogene samenstelling Heterogene samenstelling 
 1.A. symmetrisch asymmetrisch 
2. Met deelname van een lidstaat Zonder deelname van een lidstaat 
Criteria verbonden aan het toepasselijke recht  
3. Publiekrechtelijke EGTS Privaatrechtelijke EGTS 
4. Beperkte aansprakelijkheid van de leden Onbeperkte aansprakelijkheid van de leden 
Criteria verbonden aan de activiteiten  
5. EGTS die EG-gelden beheert EGTS zonder EG-financiering 
6. EGTS die handelend optreedt voor rekening 
van haar leden 

EGTS die de samenwerking tussen haar leden 
coördineert 

 

G. CONTINUÏTEITSELEMENTEN EN INNOVATIES VAN DE EGTS 

Uit de uitgebreide analyse hierboven blijkt welke subtiele vooruitgang door de invoering van deze 
Verordening en de oprichting van EGTS aan de grenzen van de lidstaten van de EU mogelijk zal 
worden. Deze Verordening bevat twee belangrijke elementen van continuïteit en twee breuken die 
voor belangrijke vernieuwing zorgen. 
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1. Continuïteitselementen 

 

1.1. Overname van het "Interreg-acquis" 

Het onderscheid tussen de drie samenwerkingsdelen van het Interreg III-programma blijft 
behouden. De prioriteiten van elk deel benaderen de vroegere prioriteiten sterk, waardoor de 
continuïteit van de ondernomen samenwerkingsacties is gegarandeerd.  

Het acquis betreffende Gemeenschapsfinanciering van grensoverschrijdende programma’s blijft 
behouden (uniek OP zonder nationale verdeling, leidersbeginsel, enz.). 

 

1.2. De verwijzing naar het nationale recht blijft grotendeels behouden 

Ook al zijn, in strikt juridische termen, de verwijsvoorwaarden anders, toch blijft de oplossing van 
een rechtsstructuur gekoppeld aan een nationale rechtsorde grosso modo behouden, ook al is dit 
minder precies dan bij de rechtsinstrumenten die vroeger bestonden. 

 

2. Innovaties 

 

2.1. Mogelijke oprichting van een grensoverschrijdende of transnationale 
overheidsinstantie volgens het Gemeenschapsrecht 

Zoals we net hebben uitgelegd in verband met de continuïteit van de werkzaamheden, is de EGTS 
juridisch gezien een rechtspersoon volgens het Gemeenschapsrecht. Dit zal op termijn waarschijnlijk 
grote gevolgen hebben, zowel voor de ontwikkeling van de territoriale samenwerking als voor de 
waarschijnlijke rol van de lagere overheden in een Europees horizontaal integratieproces. 

 

2.2. Mogelijke deelname van lidstaten, samen met lagere overheden, aan groeperingen voor 
territoriale samenwerking met een eigen rechtspersoonlijkheid 

In vergelijking met het recht van de grensoverschrijdende samenwerking, de voorloper van de 
territoriale samenwerking, is dit een totale verandering van perspectief. Deze mogelijkheid, voor zover 
ze zal worden gebruikt, moet toelaten om een dosis multilevel governance in het beheer van de 
gebieden langs de binnengrenzen te injecteren, wat een essentiële consolidatie van de territoriale 
dimensie van het integratieproces vormt. 
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HOOFDSTUK 5: 
JURIDISCHE VRAAGSTUKKEN BIJ DE INVOERING VAN DE 

EGTS-VERORDENING 

 

De EGTS-Verordening bevat heel veel verwijzingen naar nationaal recht, wat 
ongebruikelijk is voor een rechtsinstrument van deze categorie (het zijn veeleer de 
richtlijnen die voor hun invoering een interventie van het nationale recht vereisen). 
Uit de studie, die zich op de recente rechtspraak van het Hof en een gedetailleerde 
analyse van de voorschriften van deze handeling baseert, blijkt echter dat deze tekst 
voldoet aan de op Gemeenschapsverordeningen toepasselijke criteria (A). 

Verordeningen kunnen, krachtens het Gemeenschapsrecht, een rechtstreekse werking 
hebben. Dit houdt in dat de subjecten van de communautaire rechtsorde rechtstreeks 
rechten of plichten uit de voorschriften van hun bepalingen halen. Deze rechten zijn 
zelfs geldig ten aanzien van alle tegenstrijdige voorschriften van de interne 
rechtsorde. In onderhavig geval blijken deze betrekkingen met het interne recht echter 
ingewikkeld te zijn, omdat de Verordening geregeld naar interne rechtsnormen 
verwijst en haar toepassing zelfs ondergeschikt maakt aan handelingen die volgens 
het interne recht worden verricht.  

In een eerste punt worden de beginselen in herinnering gebracht op basis waarvan 
het Gemeenschapsrecht in de interne rechtsorden de rechtstreekse werking van haar 
voorschriften eist (B.1.1). 

Uit een bespreking van de te verwachten gevolgen van de algemene verwijzingen naar 
nationaal recht in artikel 2 en artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1082/2006 blijkt 
dat de draagwijdte van deze verwijzingen in een verordening moeilijk te interpreteren 
zal blijven en dat ze bijgevolg een zekere rechtsonzekerheid creëren (B.1.2.1). 

De specifieke verwijzingen naar bepaalde nationale regels zijn a priori duidelijker en 
eenvoudiger te interpreteren. Ze worden geïdentificeerd en opgesomd en daarbij 
wordt een onderscheid gemaakt tussen de gevallen waarin de nationale regel een 
communautair voorschrift aanvult, en die waarin enkel de nationale regel relevant is 
(B.1.2.2).  

Ten slotte, de controles vooraf die de autoriteiten volgens de regels van het nationale 
recht mogen uitoefenen conform de Verordening (met name volgens artikel 4, lid 3, 
alinea 3, van Verordening (EG) nr. 1082/2006, laten de lidstaten effectief toe om de 
toegang tot de voordelen van deze Verordening te beperken op basis van bepalingen 
van nationaal recht. Voor zover deze controle vooraf op het Gemeenschapsrecht is 
gebaseerd, kunnen de voorwaarden voor haar uitvoering echter eventueel (via de 
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prejudiciële vraag) door een communautair rechtscollege worden getoetst (B.1.2.3).  

Uit dit laatste punt blijkt echter dat deze Verordening helemaal niet tot uniforme 
gevolgen op het hele grondgebied van de Unie zal leiden. Volgens de bestaande 
interne rechtsnormen over de deelname van verschillende categorieën 
overheidsactoren aan grensoverschrijdende, transnationale of interterritoriale 
samenwerking zullen overheidsactoren uit lidstaten met een liberale aanpak hun 
handelingsmogelijkheden zien toenemen, terwijl actoren uit lidstaten met een 
restrictieve aanpak terzake geen of weinig extra rechten uit deze Verordening zullen 
halen. We moeten echter opmerken dat de restrictieve praktijk van sommige lidstaten 
verbonden is aan de beperkte bevoegdheden van de territoriale structuren waaruit ze 
zijn opgebouwd, en dat de mogelijkheid om rechtstreeks deel te nemen aan een EGTS 
hen in staat zou moeten stellen om de voorschriften van deze Verordening, volgens 
andere modaliteiten, uit te voeren (B.2.1).  

Hoewel het voorrangsbeginsel de lidstaten verbiedt om na de inwerkingtreding van de 
EGTS-Verordening normen aan te nemen die met haar voorschriften in strijd zijn, is 
het lot van normen die voor de invoering van deze Verordening reeds bestonden en de 
toegang tot de EGTS beperken, en die de lidstaten met name op basis van artikel 4, lid 
3, alinea 3, van deze Verordening mogen inroepen, moeilijker uit te maken. Juridisch 
zal het antwoord afhangen van het feit of men kan zeggen dat de bepalingen van de 
Verordening tot rechtstreekse gevolgen kunnen leiden. In dit geval zullen de 
tegenstrijdige bepalingen van vroegere datum niet meer toepasselijk zijn. Is dit niet 
het geval, dan kunnen ze van kracht blijven (B.2.2). 

Deze complexe betrekkingen tussen de voorschriften van deze 
Gemeenschapsverordening en de nationale rechtsregels zullen de nationale 
wetgevingen waarschijnlijk doen evolueren en ervoor zorgen dat de lidstaten hun 
nationale wetgevingen aan deze vorm van samenwerking aanpassen.  

De kans is groot dat we daadwerkelijk een dergelijke evolutie zullen meemaken, ten 
eerste omdat de lidstaten er direct belang bij hebben. Als ze over een aangepast 
nationaal rechtskader beschikken, kunnen ze immers EGTS’en op hun grondgebied 
aantrekken (B.3.1).  

Bovendien verplicht artikel 16 van de EGTS-Verordening de lidstaten om de nodige 
maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat deze Verordening daadwerkelijk wordt 
toegepast. Deze eis zal in de lidstaten voor een wetgevende of regelgevende dynamiek 
zorgen die de ontwikkeling van de territoriale samenwerking ten goede zou moeten 
komen en de rechtszekerheid van zijn omkadering zou moeten vergroten (B.3.2).  

Artikel 16, lid 1, alinea 3, verplicht de lidstaten om de Commissie in kennis te stellen 
van nationale bepalingen die zij uit hoofde van dit artikel hebben aangenomen. 
Aangezien het niet om maatregelen tot omzetting van een richtlijn gaat, is het echter 
niet zeker dat de Commissie de nodige ruchtbaarheid aan deze maatregelen zal geven 
(zoals ze bij de omzetting van richtlijnen doet). Met het oog op informatieverstrekking 
en rechtszekerheid beveelt deze studie aan om een register van de verschillende 
nationale wetgevingen die terzake van toepassing zijn, in het leven te roepen en bij te 
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houden (B.3.3). 

We herinneren er ten slotte aan dat deze Verordening geen enkele directe juridische 
weerslag heeft op de geldigheid of het toepassingsgebied van andere internationale 
rechtsinstrumenten in verband met grensoverschrijdende of transnationale 
samenwerking (C). 

 

Hoewel het om een verordening in de zin van artikel 249 VEG gaat, met andere woorden 
"verbindend in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat", zal dit specifieke geval, 
Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende de EGTS, niet snel rechtstreekse rechtsgevolgen kunnen 
sorteren. De mensen uit de praktijk die in de loop van deze studie zijn geraadpleegd, hebben zich 
allemaal sceptisch uitgelaten over de mogelijkheid om zich, louter op basis van deze Verordening, tot 
de oprichting van een EGTS te engageren. Naast tal van theoretische en praktische vragen over de 
betrekkingen tussen het Gemeenschapsrecht en het nationale recht – de talrijke verwijzingen naar 
nationale bepalingen in de Verordening volgens verschillende modaliteiten en rangorden zorgen er 
mee voor dat er grote verwarring blijft bestaan – vinden de actoren dat de minimumdrempel van 
rechtszekerheid die volgens hen terecht mag worden geëist voordat er inspanningen worden geleverd 
om een EGTS op te richten, momenteel niet is bereikt. 

Derhalve proberen we in dit hoofdstuk de aard en de draagwijdte van deze juridische vraagstukken 
te begrijpen om zo pistes te kunnen voorstellen om oplossingen te schetsen die de toekomstige 
oprichting van EGTS’en binnen de kortst mogelijke termijn mogelijk kunnen maken.  

Zo zullen we in een eerste deel zien dat Verordening (EG) nr. 1082/2006, hoewel ze qua opmaak 
en inhoud atypisch is, wel degelijk als een Gemeenschapsverordening in de zin van artikel 249 VEG 
moet worden beschouwd en dat ze uit dien hoofde, naast verplichtingen voor de lidstaten, ook 
rechtstreekse gevolgen kan sorteren ten voordele of ten laste van de lagere overheden of hun 
verenigingen. Door deze analyse zullen we deze Verordening ook kunnen vergelijken met andere 
instrumenten van hetzelfde type, die echter behoorlijk zeldzaam zijn in het Gemeenschapsrecht, met 
name de Verordening tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)362, 
de Verordening betreffende het statuut van de Europese vennootschap363 of de Verordening 
betreffende het statuut voor een Europese coöperatieve vennootschap (SCE)364. 

Deel twee (B), het langste deel, zal zich meer algemeen buigen over de betrekkingen tussen het 
nationaal recht en het Gemeenschapsrecht. Het spreekt vanzelf dat het voorrangsbeginsel van het 
Gemeenschapsrecht op het nationale recht algemeen van toepassing is. Deze Verordening verwijst 
echter op tal van plaatsen specifiek naar het nationale recht (bijvoorbeeld artikel 2, lid 1, onder c), of 
artikel 3, lid 1). Op dezelfde wijze is in bepaalde omstandigheden het nationale recht van toepassing 
(bijvoorbeeld artikel 4, lid 3, alinea 3). Ten slotte bevat ze ook een heel algemene verwijzing door te 
eisen dat "de lidstaten de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat deze Verordening 
daadwerkelijk wordt toegepast" (artikel 16), waarvan de draagwijdte nader moet worden bekeken. 

In een heel kort derde deel (C) wordt aangetoond dat het naast elkaar bestaan van deze 
Gemeenschapsverordening en internationale rechtsregels tot instelling van andere samenwerkings-
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mechanismen, waaronder ook andere rechtsvormen die de oprichting van een orgaan voor 
grensoverschrijdende samenwerking toelaten, geen enkel probleem vormt.  

 

A. DE EGTS-VERORDENING IN DE COMMUNAUTAIRE RECHTSORDE 

Zoals we al vroeger hebben benadrukt, is de instelling van een samenwerkingsorgaan tussen lagere 
overheden in het kader van een Gemeenschapsverordening vanuit juridisch standpunt heel belangrijk. 
Het Gemeenschapsrecht biedt ten opzichte van het nationale recht (waarvan het territoriale 
toepassingsgebied tot een lidstaat is beperkt) en het internationale recht (waarvan de rechtsgevolgen 
binnen de rechtsorde van elke lidstaat365 volgens eigen modaliteiten worden bepaald en waarvan de 
naleving slechts zelden door een gemeenschappelijk rechtsmiddel wordt gewaarborgd) het grote 
voordeel dat het rechtstreekse toepasselijkheid en een uniforme werking op het hele grondgebied van 
de Unie garandeert. Het Gemeenschapsrecht beschikt over middelen om de uniforme werking van de 
regels die ze uitvaardigt, op het hele grondgebied van de Unie te garanderen. 

Laten we immers niet vergeten dat naast het feit dat een lidstaat niet verplicht is een door hem 
ondertekend verdrag te ratificeren, ook het probleem van de voorbehouden blijft bestaan (zie 
hoofdstuk 2, deel A.1). Het is bovendien elke nationale rechtsorde die de interne rechtsgevolgen of 
juridische draagwijdte van internationale normen bepaalt. Voor alles wat het Gemeenschapsrecht 
aangaat daarentegen, worden, sinds het befaamde arrest van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen van 5 februari 1963, de gevolgen van het Gemeenschapsrecht in de rechtsorde van 
elke lidstaat bepaald door de communautaire rechtspraak, wat zijn uniforme werking garandeert. Voor 
zover de internationale rechtsregels van toepassing zijn, is elke nationale rechter er dus toe gehouden, 
op basis van de voorschriften van zijn nationale rechtsorde, er binnen de nationale rechtsorde gevolg 
aan te geven. Maar in geval van afwijkende toepassing of interpretatie van eenzelfde rechtsregel in 
twee verschillende lidstaten, bestaat er in het in hoofdstuk 2 bestudeerde internationale recht geen 
internationaal rechtsmechanisme dat de rechtsgevolgen van deze regels kan harmoniseren, wat een 
ernstig probleem is voor van nature grensoverschrijdende of transnationale situaties. Dit contrast is des 
te relevanter bij een Gemeenschapsverordening, een handeling die volgens artikel 249 VEG 
"verbindend is in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat". We zullen echter 
zien dat de opstelling van Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende de EGTS op zijn minst 
ongebruikelijk is, in dusdanige mate dat men zelfs aan de hoedanigheid van verordening zou kunnen 
twijfelen. 

Het was al lang duidelijk dat het Gemeenschapsrecht vanuit het standpunt van de doctrine 
aanzienlijke voordelen bood in vergelijking met het interne recht (met zijn beperkte territoriale 
toepassingsgebied) en met het internationale recht (waarvan de toepassingsmodaliteiten en 
rechtsgevolgen binnen elke nationale rechtsorde sterk kunnen verschillen van lidstaat tot lidstaat)366, 
met name uit hoofde van het beginsel van uniforme toepassing. Bijgevolg zou de aanneming (in een 
Gemeenschapsverordening) van materiële regels met betrekking tot structuren voor territoriale 
samenwerking en tot de regels die van toepassing zijn op de invoering (in elke nationale situatie) van 
verplichtingen in het kader van grensoverschrijdende of transnationale samenwerking tot gevolg 
hebben dat de homogeniteit van de oplossingen in Europa gewaarborgd is. Dit zou leiden tot een 
minder grote ongelijkheid tussen de partners van deze samenwerkingsvormen wegens het grondgebied 
waarop de samenwerkingsprocessen worden verwezenlijkt, en ten slotte ook tot een grotere 
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doeltreffendheid van deze samenwerkingswijze, die nu te ingewikkeld is om erg bevredigende 
resultaten op te leveren367. 

Dit mag dan wel zo zijn, maar, hoewel deze communautaire actie de vorm van een verordening 
aanneemt, bevat ze slechts weinig materiële regels en werkt ze hoofdzakelijk via verwijzingen naar het 
nationale recht en via de verplichting voor de lidstaten om "de nodige maatregelen te treffen om 
ervoor te zorgen dat deze verordening daadwerkelijk wordt toegepast" (artikel 16 van Verordening 
(EG) nr. 1082/2006). De ingewikkelde verhouding die deze Verordening dus doet ontstaan tussen 
Gemeenschapsrecht, statuut van de EGTS en intern recht, lijkt meer rechtszekerheidsvragen op te 
roepen dan dat ze kan beantwoorden. 

Het Gemeenschapsrecht creëert hier, zoals het ook in enkele andere gevallen doet368, een nieuwe 
categorie van rechtspersoon volgens het Gemeenschapsrecht, die in de verschillende lidstaten, 
ondanks de belangrijke rol van de verwijzingen naar de nationale rechtspraken, al is het niet uniform, 
dan toch minstens gelijkwaardig zou moeten worden behandeld, met name dankzij enerzijds het 
beginsel van nuttige werking van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1082/2006 en anderzijds uit 
hoofde van de rechtstreekse rechtsgevolgen die de regels van deze handeling in elke nationale 
rechtsorde zullen hebben. 

Zoals artikel 249 VEG ondubbelzinnig stelt, is "de verordening […] verbindend in al haar 
onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat". In zijn rechtspraak heeft het Hof van Justitie 
hieruit duidelijk besloten dat geen enkele nationale maatregel aan deze door het Verdrag gewenste 
rechtstreekse werking mag raken en dat met name "alle uitvoeringsmodaliteiten die een belemmering 
voor de rechtstreekse werking van de Gemeenschapsverordeningen zouden kunnen vormen en aldus 
hun gelijktijdige en uniforme toepassing in de gehele Gemeenschap in gevaar zouden kunnen brengen, 
met het verdrag in strijd zijn"369. 

Dit verbod tot het nemen van nationale maatregelen die de rechtstreekse werking kunnen 
belemmeren, kan uiteraard slechts toepassing vinden wanneer de tekst van de Verordening zelf naar 
nationaal recht verwijst of het van toepassing maakt. Het Hof heeft hier opnieuw geoordeeld dat "de 
rechtstreekse toepasselijkheid van een verordening niet uitsluit dat de tekst zelf van deze verordening 
een communautaire instelling of een lidstaat machtigt tot het nemen van uitvoeringsmaatregelen"370. 
Zoals een bedachtzame auteur opmerkt, "zal deze rechtstreekse werking echter in dit soort gevallen 
een andere draagwijdte hebben dan bij verordeningen in het algemeen"371. Temeer omdat in de zaak 
Eridania de interventie die de Italiaanse autoriteiten volgens de Verordening moest verrichten, slechts 
inhield dat ze quota voor de reglementering van de suikermarkt moesten vastleggen. Dit lijkt een 
duidelijkere en beperktere verwijzing naar een interventie van de nationale autoriteiten dan 
bijvoorbeeld de verwijzing "in gevallen die niet of slechts gedeeltelijk door deze verordening worden 
geregeld, [naar] de wetgeving van de lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft"372. Om dan nog 
maar te zwijgen over de eis om "de nodige maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat deze 
verordening daadwerkelijk wordt toegepast" uit artikel 16, lid 1, waarvan de formulering werkelijk aan 
een richtlijn doet denken. Het criterium van de rechtspraak Eridania lijkt ons eveneens amper relevant. 

We moeten echter vaststellen dat sinds enkele jaren meerdere Gemeenschapsverordeningen – die 
net als in dit geval communautaire rechtsstructuren willen creëren en waarvan de oprichtings- of 
werkingregels gedeeltelijk tot de nationale rechtsorden behoren – dergelijke verwijzingen bevatten. Zo 
stellen de Verordening betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE)373 en de 
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Verordening betreffende het statuut voor een Europese coöperatieve vennootschap (SCE)374 
respectievelijk in hun artikelen 68 en 78 dat "de lidstaten alle nodige maatregelen moeten treffen om 
ervoor te zorgen dat deze verordening metterdaad wordt toegepast375". Dit is zelfs een nog ruimere 
verwijzing naar het nationale recht ("alle nodige maatregelen" volgens deze verordeningen terwijl 
Verordening (EG) nr. 1082/2006 het over "de nodige maatregelen" heeft). En gelukkig voor deze 
analyse heeft het Europees Parlement de geldigheid van de aanneming van Verordening (EG) nr. 
1435/2003 betwist, omdat ze is aangenomen op basis van artikel 308 VEG, dat enkel in zijn 
raadpleging voorziet, terwijl volgens het Europees Parlement (en volgens de Commissie die het in 
haar oorspronkelijke voorstel zo had vastgesteld en aan de zijde van het Europees Parlement in de 
annuleringsprocedure is tussengekomen), artikel 95 VEG376 de juiste rechtsgrondslag is. Deze laatste 
bepaling over de harmonisatie van wetgevingen leidt eerder, wat betreft haar doelmatigheid, tot de 
aanneming van richtlijnen (hoewel ze de aanneming van verordeningen niet uitsluit) en het Parlement 
en de Commissie vinden dat deze Verordening over de Europese coöperatieve vennootschap een 
verhulde richtlijn is (wegens de talrijke verwijzingen naar het nationale recht) en geen verordening, 
wat hen sterkt in hun overtuiging dat de rechtsgrondslag wel degelijk die van artikel 95 VEG was.  

De kwestie van de rechtsgrondslag van deze Verordening interesseert ons hier niet, maar om te 
kunnen antwoorden op voornoemde argumenten, zal de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen aandacht moeten schenken aan de aard van deze handeling, wat betreft 
haar inhoud en vooral haar talrijke verwijzingen naar het nationale recht. De advocaat-generaal geeft 
het volgende argument: "Een argument dat artikel 95 VEG toch als rechtsgrondslag zou moeten 
worden gebruikt, zou kunnen zijn dat de verordening niet een volledig rechtskader bevat of, met de 
woorden van het Parlement, dat een SCE enkel samen met het nationale recht kan bestaan"377. 
Argument waarop de advocaat-generaal met de volgende redenering antwoordt:  

"De verordening verwijst namelijk op verschillende plaatsen naar het nationaal recht, dat zij 
ruimschoots op een SCE van toepassing verklaart, bijvoorbeeld wat de inschrijving in een register 
(artikel 11), de bekendmaking van de akten (artikel 12) en de fusie (artikel 28) betreft. Het is dus juist, 
dat de verordening op vele punten aan nationaal recht refereert. De verordening bevat echter een 
uitdrukkelijke bepaling die onmiskenbaar de rangorde van het toepasselijke recht vaststelt. Artikel 8 
bepaalt duidelijk dat de verordening voorrang heeft. Essentiële onderdelen van de verordening 
bevatten inderdaad echte nova. Dit geldt in de eerste plaats voor de bepalingen inzake de oprichting 
van een SCE, en meer in het bijzonder de oprichting ex nihilo, dat wil zeggen de oprichting van een 
nieuwe SCE zonder fusie of omzetting van bestaande rechtspersonen. De nieuwe rechtsvorm SCE 
werd dus door de litigieuze verordening in het leven geroepen. Raad en Parlement zijn het erover eens 
dat de verordening aldus naast de nationale structuren een parallelle Gemeenschapsstructuur heeft 
ingevoerd"378. 

Deze diverse, door de advocaat-generaal geformuleerde criteria kunnen uiteraard toepassing 
vinden – en misschien zelfs beter – in het kader van de EGTS, want in tegenstelling tot de 
coöperatieve vennootschap die een structuur is die ook in strikt nationale vorm bestaat, die samen met 
de SCE zal blijven bestaan, vormt de EGTS een volledig originele en nieuwe rechtsstructuur379.  

Maar deze redenering, in de zaak van de Verordening tot instelling van de SCE, is vooral nuttig 
om aan te tonen dat het niet om een harmonisatieproces kan gaan (en dat artikel 95 VEG dus niet de 
rechtsgrondslag kan zijn). Op zich bewijst ze echter niet dat een verordening een betere keuze was dan 
een richtlijn. Als we de redenering voortzetten, kunnen we ook op dit punt tot een besluit komen. 
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Aangezien de communautaire handeling een nieuwe rechtsstructuur creëert, houdt dit immers 
noodzakelijkerwijs in dat sommige bepalingen van de Verordening, met name de bepaling die deze 
communautaire rechtsvorm instelt, naast de regels van het toepasselijke nationale recht moeten blijven 
bestaan. Welnu, de rechtspraak van het Hof van Justitie betreffende de rechtstreekse toepassing van 
richtlijnen in de interne rechtsorde is volledig duidelijk. Het is slechts bij gebrekkige omzetting (niet 
uitgevoerd wanneer de termijn voor omzetting is verstreken of onjuist omgezet), onder voorbehoud 
van het bestaan van onvoorwaardelijke en voldoende duidelijke en precieze bepalingen, dat de 
subjecten van de communautaire rechtsorde (in casu hoofdzakelijk de regionale of lokale overheden) 
de juridische voordelen van sommige bepalingen kunnen eisen, die dan rechtstreekse rechtsgevolgen 
kunnen sorteren380. Als dus ook maar een enkele bepaling van de verordening rechtstreeks toepasselijk 
blijft ongeacht de nationale maatregelen die zijn getroffen – met name ingevolge het voorschrift van 
artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1082/2006 – om ervoor te zorgen dat ze daadwerkelijk wordt 
toegepast, naast het nationale recht, hebben we effectief te maken met een verordening381. In 
onderhavig geval verlangt Verordening (EG) nr. 1082/2006 helemaal niet dat de lidstaten een 
rechtsstructuur met de naam EGTS binnen hun nationale rechtsorde creëren; integendeel, artikel 1, lid 
1, stelt duidelijk dat "de Europese groepering voor territoriale samenwerking, hierna "EGTS" 
genoemd, op het grondgebied van de Gemeenschap kan worden opgericht onder de voorwaarden en 
volgens de regels die in deze verordening zijn vastgesteld". Het is dus wel degelijk rechtstreeks uit 
hoofde en op basis van het Gemeenschapsrecht en niet op basis van een of andere nationale bepaling 
dat de EGTS kan worden opgericht. Dus is de rechtstreekse toepasselijkheid, die krachtens artikel 249 
VEG eigen is aan een Gemeenschapsverordening, die in casu volledig toepassing kan vinden. 

We kunnen uit deze lange analyse dus besluiten dat, volgens de criteria die het Hof van Justitie 
heeft ontwikkeld, Verordening (EG) nr. 1082/2006 wel degelijk een verordening is in de zin van 
artikel 249 VEG. Dit heeft belangrijke gevolgen, enerzijds voor de betrekkingen met de nationale 
rechtsorden (zie hieronder in punt b) en anderzijds voor de aard van de rechtspersoonlijkheid van de 
EGTS (zoals we hierboven hebben gezien in hoofdstuk 4, deel B, lid 2).  

 

B. DE EGTS-VERORDENING EN DE NATIONALE RECHTSORDEN: TE VERWACHTEN 
MOEILIJKHEDEN 

Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende de EGTS creëert door haar structuur en de 
formulering van haar bepalingen een ingewikkelde relatie met de nationale wetgevingen. Bij de 
specifieke verwijzingen naar de nationale wetgevingen, zelfs de toepassing van het nationale recht (zo 
bijvoorbeeld artikel 4, lid 3, alinea 3, waar wordt gesteld dat "de lidstaten bij het nemen van een 
besluit over de deelneming van een kandidaat-lid aan de EGTS de nationale regelgeving kunnen 
toepassen"), zijn er ook bepalingen met een voldoende duidelijke en precieze formulering, die een 
rechtstreekse werking kunnen hebben. Het lijkt ons ook nuttig om de beginselen van de betrekkingen 
tussen het Gemeenschapsrecht en het nationale recht in herinnering te brengen, om te bekijken hoe 
deze in het specifieke geval van deze Verordening toepassing kunnen vinden (1).  

Een tweede paragraaf handelt over de betrekkingen die deze Verordening sinds haar 
inwerkingtreding onderhoudt met de maatregelen van nationaal recht die al voor de inwerkingtreding 
van de Verordening bestonden (2). Ten slotte zullen we een blik op de toekomst werpen, wat 
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onontbeerlijk is geworden door de eis van artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1082/2006 volgens 
dewelke "de lidstaten de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat deze verordening 
daadwerkelijk wordt toegepast". Wat is momenteel – vergeet niet dat de Verordening pas op 1 
augustus 2006 in werking is getreden en dat ze krachtens haar artikel 18, alinea 2, "uiterlijk op 1 
augustus 2007 van toepassing is met uitzondering van artikel 16, dat van toepassing is met ingang van 
1 augustus 2006" – de te verwachten evolutie van de nationale wetgevingen (3)? 

 

1. De beginselen van de betrekkingen tussen het Gemeenschapsrecht en het 
nationale recht 

Uit de conclusie die het vorige deel afsluit, moet niet worden besloten dat alle bepalingen van de 
verordening noodzakelijkerwijs een rechtstreekse werking hebben. Het Hof van Justitie heeft in zijn 
rechtspraak in verband met de rechtstreekse werking van het Gemeenschapsrecht immers met nadruk 
gewezen op het belang en de noodzaak om de formele aard van de handeling te onderscheiden (die het 
volgens artikel 249 VEG mogelijk maakt verschillende rechtsgevolgen voor verschillende categorieën 
van communautaire handelingen te onderscheiden)382. Als het Hof dit onderscheid heeft gebruikt om te 
kunnen vaststellen dat handelingen waarvan de formele aard a priori niet toeliet om ze als handelingen 
met rechtstreekse werking te beschouwen, wegens de opzet en de bewoordingen van de bepaling toch 
een rechtstreekse werking konden hebben, lijkt het ons in casu ook mogelijk dat – en ook al is bij ons 
weten dit geval niet behandeld door het Hof383 – sommige bepalingen van Verordening (EG) nr. 
1082/2006, wegens hun bewoordingen, ten aanzien van lagere overheden geen specifieke rechten 
kunnen sorteren en dus geen rechtstreekse werking hebben. Zoals Joël Rideau afdoend heeft 
opgemerkt, moet een onderscheid worden gemaakt tussen het begrip ‘rechtstreekse werking’ bij deze 
verordeningen en de klassieke draagwijdte van het begrip, met name omdat sommige voorschriften in 
de tekst eventueel niet nauwkeurig, duidelijk of onvoorwaardelijk genoeg zijn384 om op zich 
rechtstreekse rechtsgevolgen ten aanzien van burgers te kunnen sorteren.  

Bovendien heeft het Hof, in het bijzondere geval van de verordeningen, toegegeven dat het feit dat 
de bepaling niet noodzakelijkerwijs onvoorwaardelijk is en in voorkomend geval een lidstaat toelaat 
zijn discretionaire bevoegdheid uit te oefenen – ofwel door extra voorwaarden vast te leggen in een 
maatregel die binnen de lijnen van de Verordening blijft, ofwel door geen gebruik te maken van de 
mogelijkheid die de tekst van de Verordening laat – geen afbreuk deed aan de regelgevende aard van 
de handeling noch aan haar vermoeden van rechtstreekse werking. Hoewel de regel van de 
rechtstreekse werking van de Verordening "de toepassing van elke wetgevende maatregel, zelfs 
achteraf, in de weg staat als deze niet compatibel is met de bepalingen van deze verordeningen"385, 
stelt het Hof logischerwijze vast dat "dit verbod echter wordt opgeheven voor zover de betrokken 
verordening het aan de lidstaten zelf overlaat om de nodige wetgevende, regelgevende, administratieve 
en financiële maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de bepalingen van voornoemde 
Verordening metterdaad worden toegepast"386. Het Hof erkent zelfs dat het opleggen van extra 
voorwaarden door de lidstaat in het kader van deze wetgevende of administratieve bevoegdheid die de 
Verordening hem geeft, niet in strijd is met de rechtstreekse werking387.  
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Derhalve is het juist dat de draagwijdte van het begrip ‘rechtstreekse werking’ van een 
Gemeenschapsverordening zoals deze die wij onderzoeken, op zijn minst bijzonder is, met name voor 
wat de betrekkingen tussen de voorschriften van de verordening en de interne rechtsnormen betreft. 

We zijn van mening dat we drie specifieke gevallen kunnen onderscheiden: 

1. de gevallen waarin de bepalingen van de verordening tot rechtstreekse gevolgen kunnen 
leiden (1.1.); 

2. de gevallen waarin de verordening naar nationale regelgeving verwijst (1.2.); 

3. de gevallen waarin de verordening haar rechtsgevolgen ondergeschikt maakt aan de 
toepassing van een regel of zelfs aan de beslissing van een nationale autoriteit (1.3.). 

 

1.1. De regels van rechtstreekse toepassing 

Het feit dat sommige bepalingen van Verordening (EG) nr. 1082/2006 naar nationaal recht 
verwijzen, verhindert niet dat deze Verordening van nature rechtstreeks toepasselijk blijft. Het 
verhindert evenmin dat regels uit deze Verordening die niet naar nationaal recht verwijzen of het recht 
of de beoordeling van de nationale autoriteit niet van toepassing maken, rechtstreeks toepasselijk 
kunnen zijn op de territoriale samenwerking. Zo bepaalt artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1082/2006 
uitdrukkelijk dat de EGTS in de eerste plaats door de Verordening (artikel 2, lid 1, onder a)) wordt 
beheerst en dat enkel "in de gevallen die niet of slechts ten dele door deze verordening worden 
geregeld de wetgeving van de lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft [van toepassing zal 
zijn]" (artikel 2, lid 1, onder c)). Er is hier dus een duidelijke rangorde tussen de 
Gemeenschapsverordening en het nationale recht, waarbij de eerste voorrang heeft op de tweede, 
behalve als ze er uitdrukkelijk naar verwijst (we hebben gezien dat dit in de rechtspraak aan bod komt) 
of als ze voor bepaalde situaties voor geen regeling zorgt. In overweging 5 van Verordening (EG) nr. 
1082/2006 wordt, wat betreft het voortbestaan van de nationale regelingen die een aanvulling vormen 
op deze van de verordening, gepreciseerd dat "het onderhavige instrument niet bedoeld is om deze 
regelingen te omzeilen, noch om te voorzien in een reeks specifieke gemeenschappelijke voorschriften 
op grond waarvan al deze regelingen op uniforme wijze in de hele Gemeenschap moeten worden 
toegepast"388. Laten we trouwens niet vergeten dat "in het geval dat deze verordening het uitdrukkelijk 
toestaat [er zich tussen de Verordening en het nationale recht waarschijnlijk ook nog] de bepalingen 
van de overeenkomst en de statuten, bedoeld in de artikelen 8 en 9 [bevinden]" (artikel 2, lid 1, onder 
b)). Deze zouden dus voorrang hebben op het nationale recht omdat ze op het Gemeenschapsrecht zijn 
gebaseerd. Over een bepaling uit Verordening (EG) nr. 1435/2003 die volgens een identieke 
systematiek is opgebouwd en in mutatis mutandis gelijkaardige termen is geformuleerd, heeft de 
advocaat-generaal van het Hof van Justitie geoordeeld dat een dergelijke bepaling "een duidelijke 
rangorde vastlegt"389. 

Derhalve zijn alle regels uit de verordening die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn om 
rechten en plichten voor de subjecten van de communautaire rechtsorde in het leven te kunnen roepen, 
rechtstreeks toepasselijk. Dit houdt in dat ze, uit hoofde van het beginsel van eenvormige 
toepassing390, voorrang zullen hebben op elke vroegere of latere391 norm, ongeacht haar rang392. Vanuit 
dit standpunt vormt de verwijzing in overweging 15 van de Verordening tot instelling van de EGTS 
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naar het feit dat "deze verordening niet verder gaat dan nodig is voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen ervan, aangezien de oprichting van een EGTS facultatief is, met eerbiediging van het 
constitutionele bestel van de individuele lidstaten", uiteraard geen beperking van het beginsel van 
eenvormige toepassing van de regels van deze verordening, maar een verwijzing naar de vrijheid van 
handelen die aan de lidstaten wordt gegeven om een van hun lagere overheden te laten deelnemen aan 
een EGTS volgens criteria die bijna van geval tot geval afhangen. Dit valt onder het voorbehoud van 
het nationale recht of van een nationale beslissing, dat we in punt 2.2.3 hieronder zullen behandelen, 
en laat de eenvormige toepassing van de bepalingen uit de verordening die een rechtstreekse werking 
kunnen hebben, ongemoeid.  

In dit opzicht en in een heel gelijkaardige juridische configuratie heeft de advocaat-generaal 
trouwens in de zaak C-436/03 geoordeeld dat de verordening, zelfs als ze in belangrijke mate naar 
nationale bepalingen verwijst, een eenvormige toepassing kan blijven hebben393. Bijgevolg wordt in 
hoofdstuk 4 van deze studie, gewijd aan de analyse van de bepalingen van de Verordening tot 
instelling van de EGTS, voor elke bepaling gepreciseerd of ze uitdrukkelijk naar nationaal recht 
verwijst of aan de nationale actoren een discretionaire bevoegdheid geeft om de werking ervan 
ondergeschikt te maken aan een handeling van nationaal recht, of ook of ze volgens ons rechtstreekse 
rechtgevolgen kan sorteren en zo ja, welke. 

De situatie is nog onduidelijker voor de lidstaten die zelf lid zijn, die uiteraard rechtstreeks 
toepasbare rechten op basis van het Gemeenschapsrecht hebben, maar ook verplichtingen op basis van 
datzelfde Gemeenschapsrecht, die, voor wat betreft een verordening, niet van interne rechtsregels 
zouden mogen afhangen. Welnu, een aantal regels uit Verordening (EG) nr. 1082/2006 behandelt alle 
leden van de EGTS gelijk. 

 

1.2. De regels van verwijzing naar nationale regelgeving 

De keuze van de opstellers van de Verordening om voor tal van aspecten die de EGTS beheersen, 
naar nationaal recht te verwijzen, is, hoe ongebruikelijk deze keuze ook is (aangezien een verordening 
conventioneel –art. 249 VEG – rechtstreeks toepasselijk zou moeten zijn), niet incompatibel met de 
algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht. In Verordening (EG) nr. 1082/2006 komen twee 
soorten verwijzingen voor: enerzijds twee heel algemene verwijzingen en anderzijds een reeks 
specifieke verwijzingen. Bij deze tweede categorie van verwijzingen maken we een onderscheid 
tussen verwijzingen naar welbepaalde nationale rechtsbepalingen en de bijzondere gevallen waarin, 
door de originele structuur van dit instrument, de verwijzing naar het nationale recht de lidstaat 
eventueel de mogelijkheid biedt om te verhinderen dat de regels van deze Verordening worden 
toegepast, gevallen die we in het punt 2.2.3 hieronder zullen behandelen. 

 

1.2.1.  De algemene verwijzingen naar nationaal recht 

Twee keer en in twee volledig verschillende gevallen wordt in deze Verordening op algemene 
wijze naar het nationale recht verwezen.  
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Ten eerste stelt artikel 2 van de Verordening, getiteld "Toepasselijk recht", dat "in gevallen die 
niet of slechts ten dele door deze Verordening worden geregeld, de wetgeving van de lidstaat waar de 
EGTS haar statutaire zetel heeft" de EGTS beheerst. Deze verwijzing is duidelijk en levert relatief 
weinig problemen op. Ze neemt aan dat de verordening niet de taak heeft alle juridische aspecten in 
verband met de EGTS te dekken – zoals al duidelijk uit de vijfde overweging blijkt394 – en dat 
bijgevolg, voor zover de Verordening een zaak niet of slechts ten dele regelt, het nationale recht van 
de lidstaat van de statutaire zetel subsidiair toepassing kan vinden. Het nationale recht vormt een 
aanvulling op en alternatief voor het Gemeenschapsrecht.  

Het enige interpretatieprobleem dat zich eventueel kan stellen, is te weten of een juridisch aspect 
in verband met de oprichting of het bestaan van een EGTS geheel of ten dele door Verordening (EG) 
nr. 1082/2006 wordt geregeld. Deze vraag die de actor of, in voorkomend geval, de nationale rechter 
zich zal moeten stellen, kan via een prejudiciële vraag (artikel 234 VEG) worden voorgelegd aan het 
rechtscollege van de Europese Gemeenschap, dat de bepaling van de verordening in kwestie zal 
interpreteren. In de praktijk dreigen kwesties die maar ten dele door de verordening worden geregeld, 
ingewikkelder te beheren te zijn. Laten we niet vergeten dat de bepaling van de mate waarin een 
kwestie geheel of gedeeltelijk door de EGTS-Verordening wordt geregeld, een kwestie van 
Gemeenschapsrecht en niet van nationaal recht is.  

De zaak wordt nog ingewikkelder wanneer een juridische kwestie in verband met de EGTS niet 
door de Verordening zelf, maar door de overeenkomst of de statuten wordt geregeld, zoals ingevoerd 
conform de artikelen 8 en 9 van de Verordening. Artikel 2, lid 1, geeft immers door zijn rangorde395 
aan dat de bepalingen van de overeenkomst of de statuten die op basis van deze Verordening en 
conform haar voorschriften zijn aangenomen, voorrang hebben op het nationale recht. Dat zou kunnen 
leiden tot de paradoxale situatie dat regels die lokale of regionale overheden op basis van deze 
Verordening hebben aangenomen in het kader van de overeenkomst of de statuten tot oprichting van 
de EGTS, voorrang zouden kunnen hebben op het nationale recht, waardoor een heel complexe en 
waarschijnlijk haast onhoudbare juridische situatie zou ontstaan. De instemmingsprocedure door de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat "onder de wetgeving waarvan [de overheidsinstantie die wil 
deelnemen aan een EGTS die door artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1082/2006 is ingesteld] is 
opgericht" zou dergelijke gevallen moeten kunnen vermijden, maar volgens ons kan deze controle a 
priori geen waterdichte garantie bieden. 

Ingeval het nationale recht immers krachtens een algemene verwijzing door dit artikel van 
toepassing is, mag dit nationale recht uiteraard niet in strijd zijn met de voorschriften van de 
Verordening. In voorkomend geval is het rechtscollege van de Europese Gemeenschap bevoegd om de 
draagwijdte van de bepalingen van de verordening te interpreteren om te bepalen wat hun werking is 
ten opzichte van de bepalingen van het interne recht. Het is daarna aan de nationale rechter om uit 
deze interpretatie door het rechtscollege van de Europese Gemeenschap gevolgen te trekken. Laten we 
in dit opzicht ook niet vergeten dat volgens een vaste jurisprudentie het Gemeenschapsrecht ten minste 
voor wat verdragen en verordeningen betreft, een rechtstreekse werking heeft in de nationale 
rechtsorden en dus niet, wegens zijn bijzondere aard, het voorwerp kan uitmaken van nationale 
maatregelen tot omzetting of receptie die tot de competentie van een nationale rechter behoren396. 
Bijgevolg moet het nationale recht, ook al is het niet in strijd met de voorschriften van de verordening, 
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van de overeenkomst of de statuten van de EGTS, worden genegeerd wanneer de kwestie in de 
verordening zelf of in de overeenkomst of de statuten van de EGTS wordt geregeld397.  

De verordening preciseert ten slotte dat dit aanvullende nationale recht ofwel uit nationale 
regelgeving bestaat ofwel uit toepasselijke regelgeving, rekening houdend met het constitutionele 
bestel van elke lidstaat, op het niveau van de samenstellende delen van de lidstaten die dergelijke 
rechtsregels kunnen aannemen398. Zo zal dit bij federale staten zoals Duitsland of Oostenrijk – België 
is in dit opzicht een geval apart – hoofdzakelijk om regionale rechtsregels gaan. 

We onderstrepen dat deze subsidiaire verwijzing naar het nationale recht voor moeilijkheden 
dreigt te zorgen ten aanzien van het beginsel van eenvormige toepassing van het Gemeenschapsrecht. 
De verschillende nationale wetgevingen vertonen immers een grote verscheidenheid qua omkadering 
van territoriale samenwerking, door verschillen in structuur tussen de verschillende lidstaten, 
verschillen in tradities op het gebied van lokaal of regionaal zelfbestuur en de ontwikkeling van 
bijzondere regels in verband met grensoverschrijdende samenwerking of samenwerking op nationaal 
niveau tussen lagere overheden399. Hoewel dergelijke verwijzing ook in de Verordening betreffende 
Europese economische samenwerkingsverbanden, de Verordening betreffende de Europese 
vennootschap of de Verordening betreffende de Europese coöperatieve vennootschap voorkomt, heeft 
deze niet helemaal dezelfde draagwijdte als in deze verordening.  

Voor wat de Europese economische samenwerkingsverbanden betreft, legt de Verordening enkel 
aanvullende bepalingen op het nationale recht vast, dat in hoofdzaak van toepassing blijft400, waardoor 
ze weinig gelijkenissen met ons geval vertoont. Bij de SE en de SCE vertonen de 
verwijzingsbepalingen veel overeenkomsten met deze verordening. In deze beide gevallen 
rechtvaardigt de wetgever deze verwijzing naar nationaal recht in een verordening echter door het feit 
dat op het toepasselijke nationale recht, respectievelijk betreffende de naamloze vennootschappen en 
betreffende de coöperatieve vennootschappen, al vaak Gemeenschapsrechtelijke maatregelen tot 
harmonisatie van de wetgevingen zijn toegepast, en dat het bijgevolg niet nodig lijkt om in een nieuwe 
verordening nationale regelgeving te preciseren waarvan de inhoud al grotendeels beïnvloed is door de 
omzettingseisen van harmonisatierichtlijnen. Derhalve luidt overweging 9 van de Verordening 
betreffende het statuut van de Europese vennootschap als volgt: "Sinds de Commissie in 1970 het in 
1975 gewijzigde voorstel voor een verordening betreffende het statuut van de Europese naamloze 
vennootschap heeft ingediend, is bij de werkzaamheden inzake de onderlinge aanpassing van het 
vennootschapsrecht van de lidstaten een aanmerkelijke vooruitgang geboekt, zodat voor de SE op 
gebieden waarop voor haar werking geen uniforme communautaire regels noodzakelijk zijn, kan 
worden verwezen naar de wetgeving inzake naamloze vennootschappen van de lidstaat waar zij haar 
statutaire zetel heeft"401.  

In de SCE-Verordening wordt in overweging 18 in bijna dezelfde bewoordingen het volgende 
gepreciseerd: "De werkzaamheden betreffende de harmonisatie van het vennootschapsrecht van de 
lidstaten zijn aanzienlijk gevorderd, zodat voor de SCE op de gebieden waarop voor haar werking 
geen uniforme communautaire voorschriften vereist zijn, met het oog op een overeenkomstige 
toepassing kan worden verwezen naar sommige bepalingen die door de lidstaat waar de SCE haar 
statutaire zetel heeft, zijn vastgesteld ter uitvoering van de richtlijnen inzake vennootschappen, voor 
zover die bepalingen passen in het kader van de regelgeving inzake de SCE, met name: […]"402 . 
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Voor wat de EGTS betreft, zijn – met name bij gebrek aan een bevoegdheidsbasis403 – de nationale 
rechtsbepalingen betreffende de samenwerking tussen territoriale eenheden helemaal niet 
geharmoniseerd. Deze verwijzing dreigt ook bijzondere aandacht van het communautaire 
rechtscollege te vereisen, wat niet van die aard is om de actoren die bij de oprichting van een EGTS 
zijn betrokken, veel juridisch vertrouwen in te boezemen.  

 

Een tweede apart geval van algemene verwijzing naar nationale rechtsregels komt voor in artikel 
16 van de Verordening dat eist dat "de lidstaten de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat 
deze verordening daadwerkelijk wordt toegepast". Deze verwijzing, die ook in haar bewoordingen 
algemeen is, heeft echter niet tot doel dezelfde gevolgen te sorteren als de vorige. Het nationale recht 
is hier geen alternatief voor het Gemeenschapsrecht (ingeval de verordening geen regels bevat of de 
reglementering onvolledig is), maar eraan ondergeschikt. We onderstrepen echter dat een dergelijke 
verwijzing, voor zover ze in een Gemeenschapsverordening voorkomt, niet tot gevolg heeft dat een 
lidstaat de maatregelen van de verordening moet omzetten, wat zelfs verboden is404. Het Hof heeft 
zelfs gepreciseerd dat, voor wat de nationale uitvoeringsmodaliteiten van communautaire 
voorschriften met rechtstreekse werking betreft, "alle uitvoeringsmodaliteiten die een belemmering 
voor de rechtstreekse werking van de Gemeenschapsverordeningen zouden kunnen vormen en aldus 
hun gelijktijdige en uniforme toepassing in de gehele Gemeenschap in gevaar zouden kunnen brengen, 
met het verdrag in strijd zijn"405.  

Hoewel de Verordening de lidstaten een jaar de tijd lijkt te geven om dergelijke bepalingen aan te 
nemen406, kan hun niet-aanneming door de betrokken autoriteiten niet tot gevolg hebben dat de 
toepasbaarheid van de Verordening wordt verhinderd. Het Hof heeft immers in datzelfde arrest van 
februari 1973 duidelijk bepaald dat "de bij de uitvoering van een communautair besluit aan de dag 
getreden moeilijkheden een lidstaat niet het recht geven zich eenzijdig van de nakoming zijner 
verplichtingen ontslagen te achten"407. Een lidstaat kan zich dus niet beroepen op de afwezigheid van 
nationale maatregelen om de bepalingen van deze verordening hun rechtstreekse werking te ontnemen, 
met name ten voordele van zijn lagere overheden. De aanneming van deze verordening heeft 
daarentegen niet tot gevolg dat de lidstaten geen nationale maatregelen mogen treffen met betrekking 
tot de interne (nationale) reglementering van territoriale samenwerking. 

Dit artikel 16 van de Verordening verplicht ook iedere lidstaat om "de Commissie en de andere 
lidstaten in kennis te stellen van bepalingen die zij uit hoofde van dit artikel hebben aangenomen". 
Hoewel het niet aannemen van dergelijke bepalingen niet kan worden gelijkgesteld met het ontbreken 
van omzettingsmaatregelen op het ogenblik dat de in een Gemeenschapsrichtlijn vastgelegde termijn is 
verstreken – en de niet-uitvoering van dit artikel alleen dus niet kan leiden tot een beroep wegens niet-
nakoming tegen de in gebreke blijvende lidstaat – zouden de lidstaten uit bezorgdheid voor de 
rechtszekerheid specifieke rechtsregels over de oprichting – artikel 4, lid 3, bevat in dit geval een 
uitdrukkelijke verwijzing naar het nationale recht408 – en over de werking van de EGTS binnen hun 
nationale rechtsorde moeten aannemen. Twee redenen zouden de lidstaten tot handelen moeten 
aanzetten. 

Ten eerste zouden de bezorgdheid om de rechtszekerheid en het risico dat mogelijke begunstigden 
van de Verordening zich tot rechtbanken zouden wenden om er de erkenning van de rechtstreekse 
werking te bekomen, tal van lidstaten ertoe moeten aanzetten om een wetgeving aan te nemen 
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waarmee ze de EGTS volgens hun nationale rechtsregels kunnen omkaderen. Ten tweede, en 
misschien nog belangrijker, moet erop worden gewezen dat het recht dat naast de verordening, de 
overeenkomst en de statuten op de EGTS van toepassing zal zijn voor alles wat niet door de 
verordening wordt geregeld, het nationale recht van de statutaire zetel zal zijn. Uit de huidige realiteit 
van de grensoverschrijdende samenwerking blijkt dat het voor de nationale actoren, ongeacht of het nu 
gaat om de nationale autoriteiten en hun controlemogelijkheden of om lagere overheden en hun 
samenwerkingsactiviteiten, heel belangrijk is om hun partners tot hun nationale rechtsorde te kunnen 
aantrekken. De kans is dus groot dat de lidstaten tegen elkaar zullen gaan "opbieden" qua subsidiair 
nationaal rechtskader voor de EGTS, om hun eigen overheden en deze waarmee zij samenwerken, aan 
te moedigen om de statutaire zetel van de EGTS op hun grondgebied te vestigen en niet in een andere 
lidstaat. Bijgevolg lijkt het waarschijnlijk dat er bij de lidstaten interesse zal bestaan om dergelijke 
maatregelen aan te nemen. 

Uiteraard mogen dergelijke maatregelen niet worden gelijkgesteld met een harmonisatieprocedure 
van nationale regelgeving, die uiteindelijk tot een eenvormige reglementering van het recht van de 
territoriale samenwerking leidt, zoals het Hof in zijn recente arrest met betrekking tot de geldigheid 
van de SCE-Verordening heeft opgemerkt409. We moeten echter benadrukken dat het Hof zijn 
redenering baseert op de subsidiaire algemene verwijzing naar het nationale recht in artikel 2 van deze 
verordening (dat we hierboven hebben bekeken en dat in de SCE-Verordening artikel 9 vormt 
waarnaar het Hof uitdrukkelijk verwijst in zijn besluit), en niet op de algemene verplichting om de 
nodige maatregelen te treffen, zoals vermeld in artikel 78 van de Verordening betreffende het statuut 
voor een Europese coöperatieve vennootschap. De competitiedruk om nationale wetgeving aan te 
nemen en de nood aan rechtszekerheid zouden voor een harmonisatie van de nationale wetgevingen 
kunnen zorgen, wat, gezien het ontbreken van andere rechtsgronden in het Gemeenschapsverdrag, 
interessante ontwikkelingen mogelijk zou maken. 

We merken ten slotte op dat deze bepaling, in tegenstelling tot deze van artikel 2, niet preciseert 
dat deze nationale bepalingen in voorkomend geval "van territoriale eenheden welke ieder hun eigen 
rechtsregels hebben" kunnen zijn, zoals wel het geval is in artikel 2, lid 2, van deze verordening. Dit is 
te wijten aan het verschil in juridische logica waarop de twee soorten verwijzingen gebaseerd zijn. In 
het eerste geval verwijst de Verordening naar bestaande nationale (of subnationale) regels en is het dus 
belangrijk om alle mogelijkheden te vermelden om een restrictieve interpretatie van deze verwijzing te 
voorkomen. In het geval van artikel 16 kan iedere lidstaat zelf bepalen en kiezen welke nationale 
regels noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat de Verordening daadwerkelijk wordt toegepast. Als 
de nationale regelgeving inzake bevoegdheidsverdeling aan territoriale eenheden toelaat om kwesties 
in verband met de invoering van deze verordening te regelen, verbiedt in onderhavig geval niets uit het 
Gemeenschapsrecht dat ze dit ook daadwerkelijk doen. Temeer omdat in veel nationale rechtsorden de 
bevoegdheid om regels voor samenwerking tussen lagere overheden op te stellen een exclusief 
"regionale" en geen nationale bevoegdheid is. Het is echter niet aan het Gemeenschapsrecht om zich te 
bemoeien met deze kwesties die tot de verschillende nationale rechtsorden behoren. 

 

1.2.2. De specifieke verwijzingen naar nationale regelgeving 

De Verordening verwijst in bepaalde omstandigheden naar nationale rechtsregels. Het gaat om 
regels uit elk betrokken nationaal recht die van toepassing zullen zijn: in de wetgeving van de lidstaat, 
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de handelingsbekwaamheid van de EGTS, die gelijk moet zijn aan de ruimste handelingsbekwaamheid 
die aan rechtspersonen wordt toegekend; en haar met name toelaat om roerende en onroerende 
goederen te verkrijgen of te vervreemden, personeel in dienst te nemen en in rechte op te treden 
(artikel 1, lid 4). We moeten benadrukken dat bij gebrek aan nationale rechtsregels die hun 
verwezenlijking toelaten (wat weinig waarschijnlijk is), er bij deze vier specifieke, in de Verordening 
opgesomde functies geoordeeld zou kunnen worden dat deze bepaling van de Verordening 
rechtstreekse gevolgen sorteert en dat een lidstaat, zelfs bij gebrek aan nationale bepalingen 
dienaangaande, verplicht zou zijn om binnen zijn rechtsorde gevolg te geven aan de handeling uit een 
van de vier categorieën. 

De controle die de nationale autoriteiten voor de oprichting van een EGTS mogen uitoefenen: het 
nationale recht mag worden toegepast om na te gaan of het kandidaat-lid van de EGTS "de 
bevoegdheden en taken" die hem krachtens de nationale rechtsorde toebehoren, niet overtreedt (artikel 
4, lid 3; voor de draagwijdte van deze bepaling in de betrekkingen tussen het Gemeenschapsrecht en 
het interne recht, zie punt 2.2.3 hieronder). 

De aanduiding van de autoriteiten die bevoegd zijn om de controleformaliteiten voor de oprichting 
van een EGTS (artikel 4, lid 4) te verrichten en de controleformaliteiten met betrekking tot het beheer 
van publieke middelen (artikel 6, lid 1). 

De bepaling van de bevoegdheden van de rechtssubjecten die aan een EGTS deelnemen (artikel 7, 
lid 2). 

De bevoegdheden (nationaal) die publiekrechtelijk zijn toegewezen aan elk rechtssubject dat aan 
een EGTS deelneemt, die niet tot de taken van een EGTS mogen behoren (artikel 7, lid 4). 

De boekhoud- en begrotingsregels die op de EGTS van toepassing zijn (artikel 11, lid 2). De 
formulering van deze bepaling is niet erg gelukkig gekozen, voor zover ze geen uniek recht vastlegt, 
maar naar de algemene verwijzing van artikel 2, lid 1, onder c), verwijst, wat in de verschillende 
lidstaten tot verschillende oplossingen kan leiden. Een verwijzing naar het recht van de statutaire zetel 
alleen, met mogelijke regelingen zoals bij de financiële controles (artikel 6, lid 2) was volgens ons 
beter geweest. 

Een regel met betrekking tot de oprichting van een EGTS met beperkte financiële 
aansprakelijkheid (artikel 12, lid 2, alinea 3) of, integendeel, een regel die de registratie op zijn 
grondgebied van een dergelijke EGTS verbiedt (artikel 12, lid 2, alinea 7). 

Een procedure die toelaat om de activiteiten op zijn grondgebied te verbieden van een EGTS die 
"een activiteit uitoefent die in strijd is met bepalingen inzake de openbare orde, de openbare veiligheid 
of de openbare zeden, of met het algemeen belang" (artikel 13, lid 1, gecombineerd met artikel 15, lid 
2, alinea 3). De formulering van dit artikel 13 van de Verordening is niet helemaal duidelijk, temeer 
omdat de begrippen openbare orde, openbare veiligheid, openbare zeden of algemeen belang in het 
Gemeenschapsrecht gekende begrippen zijn die door het communautaire rechtscollege zijn 
geïnterpreteerd. Artikel 15, lid 2, maakt de nationale rechtbanken echter bevoegd voor alle geschillen 
met betrekking tot deze bepaling. Aangezien artikel 220 de exclusieve bevoegdheid om de toepassing 
en interpretatie van het Gemeenschapsrecht te controleren, aan het Europese Hof van Justitie toewijst, 
lijkt het ons ook logisch te denken dat het de nationale rechtsregels zijn die in het kader van deze 
procedure zullen worden toegepast. We moeten echter benadrukken dat het om een verbodsprocedure 
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gaat die iedere lidstaat voor zijn grondgebied kan opleggen, maar die niet noodzakelijkerwijs van 
toepassing is op de andere bij deze EGTS betrokken lidstaten (behalve als de beslissing wordt 
genomen door de lidstaat van het grondgebied waar de EGTS haar statutaire zetel heeft). 

Het (grondwettelijk) recht op beroep van de burgers tegen de administratieve beslissingen ten 
aanzien van activiteiten die door de EGTS worden uitgeoefend, de toegang van de burgers tot diensten 
in hun eigen taal en de toegang tot informatie (artikel 15, lid 3). 

 

Worden louter beheerst door de nationale regelgeving van de rechtsorde van het rechtsgebied waar 
de EGTS haar statutaire zetel heeft: 

− De regels van registratie en/of bekendmaking van de statuten van de EGTS (artikel 5, lid 1). 

− De regels van toezicht op het beheer van niet-communautaire publieke middelen; deze worden 
uitsluitend beheerst door het recht van de lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft (artikel 
6, lid 1). Daarbij kunnen regelingen worden getroffen met de toezichtautoriteiten van andere 
lidstaten waaruit sommige leden van de EGTS afkomstig zijn, opdat zij de controles kunnen 
uitoefenen die hun nationale recht oplegt (artikel 6, lid 2). 

− De interpretatie en de toepassing van de overeenkomst en de statuten (artikel 8, lid 2, onder e) en 
artikel 9, lid 2). Deze bepaling lijkt ons niet erg gelukkig, aangezien ze de juridische 
ongelijkheden tussen leden van een EGTS uit verschillende nationale rechtsgebieden vergroot (zie 
voor ons gedetailleerd commentaar hoofdstuk 4, deel D, paragraaf 2). 

− De regels met betrekking tot de liquidatie, insolventie, staking van betaling en andere 
vergelijkbare procedures, onder voorbehoud echter dat ze compatibel zijn met de specifieke regels 
vastgelegd in artikel 12, lid 2 en lid 3.  

Deze verwijzingen vormen geen principeprobleem, aangezien het Gemeenschapsrecht er 
uitdrukkelijk in voorziet. De draagwijdte van deze verwijzingen kan, in voorkomend geval, door een 
nationale rechter voor wie een of andere bepaling van de Verordening een interpretatieprobleem zou 
opleveren, aan het communautaire rechtscollege ter interpretatie worden voorgelegd.  

 

1.2.3. Is de toegang tot de EGTS ondergeschikt aan nationale regelgeving? 

Het lijkt vreemd, gezien de beginselen die de betrekkingen tussen het nationale recht en het 
Gemeenschapsrecht regelen. In casu brengt deze Verordening geen omwenteling in de materie 
teweeg; het Gemeenschapsrecht heeft wel degelijk voorrang op het nationale recht en het Europese 
Hof van Justitie houdt toezicht op de werking van deze voorrang. Aangezien het in geen geval 
verplicht is voor een EGTS te kiezen410, kan een lidstaat dus beslissen om zelf geen dergelijke 
structuur te creëren of om de deelname aan een bepaalde EGTS door sommige categorieën van 
kandidaat-leden (zoals bepaald in artikel 3 van de Verordening) te weigeren. 

Zo bepaalt artikel 4 dat elk kandidaat-lid "de lidstaat onder de wetgeving waarvan het is opgericht 
in kennis moet stellen van zijn voornemen om aan een EGTS deel te nemen" en een afschrift moet 
toesturen van de voorgestelde overeenkomst en statuten tot oprichting van een EGTS. Op basis van 
deze kennisgeving "stemt de betrokken lidstaat, rekening houdend met zijn constitutionele bestel, in 
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met de deelneming van het kandidaat-lid aan de EGTS, tenzij de lidstaat van oordeel is dat deze 
deelneming niet in overeenstemming is met deze Verordening of met zijn nationale wetgeving, ook 
wat betreft de bevoegdheden en taken van het kandidaat-lid, of dat deze deelneming niet 
gerechtvaardigd is om redenen van algemeen belang of openbare orde van die lidstaat. In dat geval 
motiveert de lidstaat zijn weigering". En bij het nemen van dit besluit "kunnen de lidstaten de 
nationale regelgeving toepassen".  

Bijgevolg wordt de werking van de Verordening op zich niet door het nationale recht beperkt, 
maar alleen de voordelen van de Verordening voor een of meerdere kandidaat-leden van een bepaalde 
EGTS, dus in een bepaald geval. Bovendien kan de lidstaat hierover niet volledig naar eigen 
goeddunken beslissen, ook al kan hij hiertoe niet alleen onwettigheid, maar eventueel ook het 
algemeen belang of de openbare orde inroepen. Een lidstaat die deze bepaling wil gebruiken om een of 
meerdere kandidaat-leden uit zijn rechtsgebied te verbieden om aan een EGTS deel te nemen, moet 
zijn weigering motiveren en deze motivering kan eventueel door een rechtbank worden getoetst. 
Hoewel dit artikel 4, lid 3, geen uitdrukkelijke bepaling inzake rechterlijke toetsing bevat – in 
tegenstelling tot artikel 13 van de Verordening die het bevoegde orgaan van een lidstaat toestaat om de 
activiteit van een EGTS op zijn grondgebied om redenen van openbare orde te verbieden en dat in fine 
uitdrukkelijk stelt dat "tegen het besluit van dit bevoegde orgaan beroep bij de rechter openstaat" – 
bepaalt artikel 15, lid 2, alinea 2, dat de nationale rechtbanken bevoegd moeten zijn om geschillen 
over dit artikel te beslechten. De ruimte die deze bepalingen van artikel 4, lid 3, en van artikel 15, lid 
2, laten, maakt het mogelijk om besluiten gebaseerd op dit artikel 4, lid 3, door het communautaire 
rechtscollege te laten toetsen. Zonder ons categorisch over deze zaak te kunnen uitspreken, willen we 
onderstrepen dat het Hof van Justitie zijn bevoegdheid uit hoofde van artikel 234 VEG (in geval van 
een prejudiciële vraag) altijd heel ruim heeft geïnterpreteerd en dat het bijgevolg niet uitgesloten is dat 
het Hof zich, ondanks de ogenschijnlijk duidelijke tekst van deze bepalingen, niettemin bevoegd acht 
om de draagwijdte van de formulering van dit artikel 4, lid 3, te interpreteren.  

We moeten echter vaststellen dat deze verwijzing naar het nationale recht om het besluit over de 
deelname aan een EGTS te rechtvaardigen, elke eenvormige toepassing van deze regel onmogelijk zal 
maken. Deze zal immers worden toegepast rekening houdend met de bijzonderheden van elke 
nationale rechtsorde. Deze oplossing biedt het voordeel dat autoriteiten uit lidstaten die 
grensoverschrijdende samenwerking in ruime mate toestaan, ofwel via een soepele houding van de 
nationale autoriteiten ofwel omdat het nationale (of subnationale) recht de voorwaarden voor 
grensoverschrijdende (of transnationale of interregionale) samenwerking uitdrukkelijk vastlegt, niet 
restrictiever kunnen gaan optreden dan ze nu conform het nationale recht (of, in voorkomend geval, de 
internationale verbintenissen van de lidstaat) doen. Wij denken bijvoorbeeld niet dat de nationale 
autoriteiten van een bepaalde lidstaat zullen oordelen dat ze dankzij deze bepaling een controle op de 
buitenlandse activiteiten van hun lagere overheden zullen kunnen uitoefenen, die het interne recht hen 
nu niet toekent of zelfs verbiedt. Bijgevolg blijven reeds bestaande en doeltreffende nationale situaties 
bestaan die de aanneming van een Gemeenschapsregel met rechtstreekse toepassing voor wat betreft 
de toegang tot dit bijzondere instrument voor grensoverschrijdende samenwerking dat een EGTS is, 
helemaal ongemoeid laat. 

De EGTS zal trouwens naast andere samenwerkingsinstrumenten komen te staan, die ofwel uit 
hoofde van het nationale recht ofwel, wat het vaakst voorkomt, op basis van internationale akkoorden 
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bestaan. De EGTS zal dus in sommige lidstaten een concurrent worden van rechtsinstrumenten 
waarvan de toegangsvoorwaarden eventueel minder restrictief zijn. De geïnteresseerde lagere 
overheden zullen dus kunnen gebruikmaken van deze andere instrumenten ten nadele van de EGTS. 
De lidstaten zullen bijgevolg een keuze moeten maken qua prioriteit die ze, ten opzichte van andere 
rechtsinstrumenten, aan de EGTS willen verlenen. Omgekeerd, zal voor de lidstaten die geen nationale 
regelgeving noch een duidelijk omlijnde houding tegenover territoriale samenwerking (of een van haar 
varianten) hebben, de verwijzing naar de nationale regelgeving in dit bijzondere geval een sterke 
prikkel zijn om een wetgeving of op zijn minst een reglementering aan te nemen waardoor zij de 
voorafgaande controle die ze conform dit artikel van de Verordening mogen uitoefenen, met een 
aanvaardbaar niveau van voorspelbaarheid en rechtszekerheid kunnen verrichten. We herinneren er 
echter nogmaals aan dat het ontbreken van een nationale wetgeving of van een bevoegdheidsbasis 
voor de nationale autoriteiten om deze controle uit te oefenen, geen geldige reden zou mogen zijn om 
de deelname aan een EGTS door een rechtssubject te weigeren dat uit hoofde van artikel 3 van de 
Verordening een dergelijke groepering mag oprichten. Het beginsel van de rechtstreekse werking van 
de verordening zou hier toepassing kunnen vinden en de controle die de nationale autoriteiten zouden 
kunnen uitoefenen, zou dan beperkt zijn tot de controle of de voorgestelde EGTS aan de Verordening 
voldoet. 

 

2. De betrekkingen tussen de EGTS-Verordening en de bestaande nationale 
maatregelen 

We herinneren er nogmaals aan dat, in hun hoedanigheid van verordening in de zin van artikel 249 
VEG, de EGTS-bepalingen die op 31 juli 2006 in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn 
bekendgemaakt, vanaf 1 augustus 2006 een rechtstreekse werking kunnen hebben in elke nationale 
rechtsorde. Kandidaat-leden van een EGTS in de zin van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 
1082/2006 kunnen zich op deze bepalingen beroepen als ze van plan zijn een EGTS op te richten. Het 
is immers alleen in het kader van de oprichting en de werking van een EGTS dat de bepalingen van 
deze Verordening rechtsgevolgen kunnen hebben. Welnu, de Verordening stelt duidelijk dat de EGTS 
"kan worden opgericht op het grondgebied van de Gemeenschap onder de voorwaarden en volgens de 
regels die in deze verordening zijn vastgesteld" (artikel 1, lid 1) en niet dat de EGTS moet worden 
opgericht op het grondgebied van de Gemeenschap411. En "tot de oprichting van een EGTS wordt 
besloten op initiatief van haar kandidaat-leden" (artikel 4, lid 1). Uit de combinatie van deze 
bepalingen blijkt dat de EGTS-Verordening een recht, dat rechtstreeks uit de 
Gemeenschapsverordening412 voortvloeit, aan de kandidaat-leden van een EGTS verleent, dus aan de 
lidstaten, de regionale overheden, de lokale overheden en de publiekrechtelijke instellingen in de zin 
van artikel 1, lid 9, tweede alinea van Richtlijn (EG) nr. 18/2004, en aan verenigingen van instellingen 
die tot een of meer van deze categorieën behoren. Het is slechts in het kader van de uitoefening van dit 
recht, op initiatief van de kandidaat-leden, dat de bepalingen van deze Verordening rechtsgevolgen 
kunnen hebben.  

Het recht dat aan de kandidaat-leden van een EGTS wordt verleend, zal wegens de diversiteit van 
de nationale rechtsbepalingen waarnaar de Verordening zelf verwijst, niet noodzakelijk een 
eenvormige uitwerking hebben op het hele grondgebied van de Gemeenschap (2.1). Meer nog, 
bepalingen van nationaal recht die, zelfs in strijd met de bepalingen van deze Verordening, bepaalde 
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situaties regelen die buiten haar toepassingsgebied vallen, of parallel aan deze Verordening 
samenwerkingsmodaliteiten tussen lagere overheden onder strikte voorwaarden reglementeren, 
vormen op zich geen enkel probleem ten aanzien van het Gemeenschapsrecht (2.2). Het ontbreken van 
specifieke nationale maatregelen zal evenmin een obstakel vormen voor de verwezenlijking van de 
voorschriften van de verordening (2.3). We zullen ten slotte zien dat het bestaan en het voortbestaan 
van structuren voor grensoverschrijdende samenwerking die voor de inwerkingtreding van deze 
Verordening zijn opgericht en van andere juridische oplossingen dan een EGTS gebruikmaken, onder 
andere ook de oprichting van een grensoverschrijdend samenwerkingsorgaan met een eigen 
rechtspersoonlijkheid die verschilt van deze die de verordening aan de EGTS toekent, door de 
inwerkingtreding van deze Verordening (2.4) niet worden beïnvloed, toch niet in rechte413. 

 

2.1. Mogelijke verschillen tussen situaties en het nationaal recht 

Het beginsel van het uniforme effect, dat al zeer vroeg werd afgeleid door de communautaire 
rechtspraak414, vloeit rechtstreeks voort uit het beginsel van het rechtstreekse effect van het 
Gemeenschapsrecht. Een recht dat rechtstreeks wordt toegekend door een communautaire handeling 
moet dezelfde gevolgen hebben op heel het grondgebied van de Gemeenschap. A contrario, een 
communautaire regel die niet rechtstreeks een recht toekent of niet rechtstreeks een verplichting 
oplegt, maar de toegang daartoe of de onderwerping daaraan ondergeschikt maakt aan maatregelen 
van nationaal recht, wil ontsnappen aan de regel van het uniforme effect, en het integendeel mogelijk 
maken rekening te houden met de verscheidenheid van de bestaande situaties, met name de nationale. 
In casu Verordening (EG) nr. 1082/2006 somt duidelijk in haar overwegingen op dat ze "niet bedoeld 
is om te voorzien in een reeks specifieke gemeenschappelijke voorschriften op grond waarvan al deze 
regelingen op uniforme wijze in de hele Gemeenschap moeten worden toegepast" (lid 5 van de 
overwegingen, in fine). In tegendeel, "de voorwaarden voor territoriale samenwerking moeten worden 
gerealiseerd overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel", d.w.z. met name door de verscheidenheid 
van de huidige juridische situaties en tradities inzake samenwerking in de lidstaten te eerbiedigen.  

Hierbij twee overpeinzingen over de verscheidenheid van de situaties die deze aanpak met zich 
meebrengt. Ten eerste zijn de categorieën waarop artikel 3, lid 1, onder a), b) en c), betrekking 
hebben, verre van homogeen binnen de Europese Gemeenschap. Enerzijds in de feiten, in het 
bijzonder voor wat de eerste categorie, de lidstaten, betreft. Bepaalde lidstaten zijn, door hun omvang 
of door hun politieke en administratieve organisatie, niet overgegaan tot een verdeling van de 
bevoegdheden ten gunste van hun lagere overheden die zo aanzienlijk is dat de meeste vragen over 
territoriale samenwerking hen niet rechtstreeks aanbelangen. Op die manier verschillen de situaties in 
de feiten, maar ook in recht, en dat interesseert ons, want zelfs voor wat de lidstaten betreft, zal het 
"binnen de grenzen van hun bevoegdheden krachtens de nationale wetgeving" (artikel 3, lid 1) zijn dat 
zij kunnen deelnemen aan een EGTS415. Zo zal een staat die zeer duidelijk en op zeer 
decentraliserende wijze de bevoegdheden in verband met territoriale samenwerking ten gunste van zijn 
regionale of lokale overheden zal hebben verdeeld, slechts weinig belangstelling hebben – in recht, 
niet in kans – om deel te nemen aan een EGTS, omdat hij door zijn bevoegdheden krachtens de 
nationale wetgeving slechts marginaal in staat is te doen alsof hij aan een EGTS deelneemt. 
Omgekeerd zal een staat die op weinig gedecentraliseerde wijze georganiseerd is, waarschijnlijk 
bevoegdheden op zijn niveau hebben behouden die rechtstreeks betrekking kunnen hebben op de 
oprichting van een EGTS.  
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Nog steeds hieromtrent betreuren wij nogmaals de te beperkende opstelling van artikel 7, lid 2 in 
fine, dat eist dat alle taken van de EGTS onder de aan elk lid krachtens de nationale wetgeving 
verleende bevoegdheid moeten vallen. In heel wat staten houdt de verdeling van de bevoegdheden in 
de praktijk een permanente samenwerking in tussen de verschillende regeringsniveaus (centraal, 
regionaal, lokaal) waarin elk regeringsniveau zijn eigen bevoegdheden aanspreekt om een 
gezamenlijke politieke actie te kunnen opzetten. In dergelijke gevallen, zelfs buiten elk grenskader, 
vallen niet alle missies die worden uitgevoerd om deze gezamenlijke actie te verwezenlijken onder de 
bevoegdheid van elk van de betrokken publieke actoren. Het is integendeel het gemeenschappelijk 
maken in een uniek kader van afzonderlijke maar complementaire bevoegdheden dat de uitvoering van 
de publieke actie rechtvaardigt. Helaas verbieden de bewoordingen van dit artikel 7, lid 2, van de 
EGTS-Verordening in de huidige toestand dergelijke territoriale multilevel governance-oplossing, die 
nochtans door de Europese Commissie wordt geëist in haar Witboek over het Europees bestuur416. 

De situatie van de staten ten aanzien van de bevoegdheden die hun nationaal recht hen toekent, 
mag dan uiteenlopend lijken, de situatie is nog meer gediversifieerd voor wat de lagere overheden 
betreft, of ze nu regionaal of lokaal zijn. Voor deze laatsten is hun bevoegdheid om gebruik te maken 
van de rechten die de Verordening hun toekent om aan een EGTS deel te nemen, rechtstreeks 
afhankelijk van de bevoegdheden die het nationaal recht hen toekent. In die zin kan de Verordening 
geenszins zo worden geïnterpreteerd dat eruit kan worden geconcludeerd dat het binnenlands recht 
bijzondere bevoegdheden zou moeten toekennen aan de ene of de andere soort overheid. Integendeel, 
een constante rechtspraak van het Hof toont aan dat het Gemeenschapsrecht onverschillig staat 
tegenover de organisatorische structuur van de lidstaten en dat het zich niet mengt in de voorschriften 
ervan417. Het gevolg is dat de voornaamste diversiteit die de tenuitvoerlegging van deze Verordening 
zal laten zien, te maken heeft met de uiteenlopende aard van de institutionele structuren van de 
lidstaten en met de verdelingen van bijzondere bevoegdheden die elke nationale rechtsorde doorvoert 
tussen de territoriale overheidsinstanties (staat, gewesten en lokale overheden) binnen zijn 
institutionele structuur. 

Op dezelfde wijze zal de verscheidenheid van de nationale regels met betrekking tot de toegang tot 
samenwerkingen door interstatelijke overheden over de nationale grenzen heen – die volgens artikel 4, 
lid 3, alinea 3, van de Verordening door de lidstaten mag worden toegepast "bij het nemen van een 
besluit over de deelneming van een kandidaat-lid aan de EGTS" – een rechtstreekse en niet te 
verwaarlozen invloed hebben op de effectieve doeltreffendheid van regionale of lokale overheden om 
aan een bepaalde EGTS deel te nemen. Het nationaal recht van een staat die ter zake een liberale 
wetgeving toepast, zal hem verbieden de toegang tot een EGTS te beperken voor de overheden die 
onder zijn rechtsorde vallen, terwijl anderzijds een staat waarvan het nationaal juridisch kader de 
toegang van zijn lagere overheden tot betrekkingen met het buitenland in grote mate beperkt, deze 
beschikkingen zal kunnen inroepen om de toegang van zijn overheden tot een EGTS te beperken. Wij 
benadrukken hieromtrent evenwel dat de bevoegdheid van een staat om zijn restrictieve wetgeving in 
te roepen, niet onbeperkt is, en dat zij met name geen hindernis mag vormen voor het recht dat wordt 
erkend door artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende de EGTS, aan vier 
categorieën overheden die opgesomd zijn in artikel 3 van bovengenoemde Verordening om, binnen 
hun bevoegdheden krachtens het nationaal recht, een EGTS op te richten. Met andere woorden, als 
lokale of regionale overheden over ruime bevoegdheden in intern recht beschikken, waarvan sommige 
onder territoriale samenwerking vallen, dan moet hun recht op deelname aan een EGTS blijven 
bestaan. Het gevolg daarvan is dat bepalingen van het nationaal recht die zouden vallen onder de 
uitoefening van dit onmogelijke recht, in tegenspraak zouden zijn met het Gemeenschapsrecht, en dus 
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door de rechter van de hand zouden moeten worden gewezen, met inbegrip van de nationale rechter418, 
die bevoegd zal zijn krachtens artikel 15, lid 2, alinea 2, van de EGTS-Verordening. 

Het uiteenlopende karakter van de nationale regels, als ze niet voor het grootste deel worden 
gereduceerd door het van kracht worden van deze Verordening, zal daarom niet minder ingeperkt 
worden voor de meer restrictieve oplossingen. Maar bovenop dit marginale effect zou deze 
Gemeenschapsverordening, in plaats van een uniform effect te sorteren, integendeel in de eerste plaats 
de ongelijkheid van de situaties van de lagere overheden ten aanzien van de territoriale samenwerking 
binnen de EU moeten doen toenemen. Zo zien de lagere overheden die, dankzij de ruime 
toepassingsgebieden en omdat ze zich binnen een tolerante rechtsorde bevinden, reeds betrekkingen 
onderhouden met buitenlandse partners die mogelijk juridische effecten kunnen sorteren, door het van 
kracht worden van deze Verordening, het potentieel van hun samenwerkingsacties eenvoudig vergroot 
door een nieuwe samenwerkingsmodaliteit. Integendeel, wegens de talrijke verwijzingen naar de 
regels van hun nationaal recht zullen de overheden die niet over een liberaal juridisch kader 
beschikken, niet in staat zijn de kansen aan te grijpen die deze Verordening kan bieden.  

 

2.2. Relatie van Verordening (EG) nr. 1082/2006 met de vroegere, onverenigbare nationale 
maatregelen 

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de bepalingen van het nationaal recht, waarvan 
de voorschriften niet overeenstemmen met onderhavige Verordening, maar waarvan de 
instandhouding geen enkele invloed heeft op het toepassingsgebied van de EGTS-Verordening, en 
maatregelen die de toepassing van de bepalingen van deze Verordening zouden kunnen dwarsbomen 
ten voordele van de begunstigden van de rechten en plichten die zij instelt, met name de 
rechtspersonen die vallen onder een van de categorieën opgesomd in artikel 3 van de Verordening.  

In het eerste geval interfereren de bepalingen van deze maatregelen niet met de toepassing van de 
Verordening, ook al behandelen zij bijvoorbeeld een kwestie uit de Verordening op een andere manier. 
Zo veroorzaken de bepalingen die in sommige nationale rechtsstelsels bestaan – krachtens het 
nationaal recht of een internationaal akkoord tussen buurlanden dat in een andere structuur van 
territoriale samenwerking voorziet dan de EGTS – geen probleem; voor zover hun activiteit binnen het 
toepassingsgebied van twee potentieel concurrerende regels valt. De partners kunnen er dan voor 
kiezen de modaliteiten van hun samenwerking te regelen volgens het ene of het andere juridische 
kader. Het van kracht worden van de Verordening heeft voor die normen dan ook geen enkele 
juridische weerslag. 

Daarentegen mag een norm die bijvoorbeeld de inschrijving van een EGTS in de nationale 
rechtsorde zou verhinderen419, of die zou doen uitschijnen dat hij de deelname van een overheid aan 
een EGTS verder zou beperken dan de Verordening bedoelt – bijvoorbeeld de Franse rechtsregel die 
door een wet van 29 juli 2004 aan de rechtsorde is toegevoegd en die bepaalt dat "geen enkele 
overeenkomst, van welke aard ook, mag worden gesloten tussen een lagere overheid of een groepering 
en een buitenlandse staat"420 – geen hinderpaal vormen voor de uitoefening van het recht dat door de 
EGTS-Verordening is toegekend aan een Franse lagere overheid krachtens artikelen 3 en 8 van deze 
Verordening, om een overeenkomst te sluiten met een buitenlandse staat met het oog op de oprichting 
van een EGTS. De Franse staat kan zeker, in het kader van de machtigingsprocedure zoals vermeld in 
artikel 4, lid 3, van de Verordening, de regels van zijn nationaal recht inroepen. De juridische vraag 
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die in dergelijk geval zal rijzen, en die volgens ons niet in de Gemeenschapswetgeving aan bod is 
gekomen, komt neer op het bepalen of, onafhankelijk van de machtigingsprocedure van de deelname 
aan een EGTS, de Verordening rechtstreeks een subjectief recht toekent aan de potentiële leden van 
een EGTS zoals die gedefinieerd zijn in artikel 3 om EGTS’en op te richten. En indien ja, strekt dit 
subjectief recht zich dan uit tot alle soorten EGTS, of kan het worden beperkt door nationale 
bepalingen die sommige categorieën potentiële leden verbieden tot een bepaalde categorie EGTS te 
behoren?  

Als een rechtstreeks effect wordt toegekend aan het recht om een EGTS op re richten, wat volledig 
verdedigbaar lijkt krachtens artikelen 3 en 8 van onderhavige Verordening met de bepaling van artikel 
249 VEG, dat zonder enige twijfel vermeldt dat de Verordening "verbindend [is] in al haar onderdelen 
en […] rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat", dan lijkt het ons mogelijk te overwegen dat de 
nationale rechtsregel, voor zover hij het recht van de overheden regelt, beoogd door artikel 3, om 
bepaalde soorten EGTS op te richten, niet door de lidstaat kan worden toegepast, met name krachtens 
de beginselen van goede trouw (een staat kan zich niet engageren door een Gemeenschapsverordening 
wetende dat bepaalde van zijn nationale bepalingen deze ontoepasselijk maken 421), van de 
verplichting die in artikel 16 van deze Verordening wordt opgelegd aan de lidstaten om "de nodige 
maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat deze Verordening daadwerkelijk wordt toegepast"422 en 
van het beginsel van loyale samenwerking dat beschreven is in artikel 10 VEG423. Als men immers 
zou redeneren vanuit een extreme situatie, waarin het nationaal recht elke oprichting van of deelname 
aan een EGTS door de entiteiten van een lidstaat zou verhinderen, zou de conclusie waarschijnlijk zijn 
dat de bepalingen van het nationaal recht, ook wanneer de Verordening er uitdrukkelijk naar verwijst, 
deze niet kunnen ontdoen van elk effect, wat met name in tegenspraak zou zijn met de regel van 
artikel 249 VEG. Elke andere conclusie zou als gevolg hebben dat het Gemeenschapsrecht zijn 
communautair karakter zou verliezen en dat de juridische basis van de Gemeenschap zelf424 in vraag 
zou worden gesteld, waardoor de verordeningen ontdaan zouden kunnen worden van elk bindend 
effect.  

Een minder extreme situatie daarentegen, waarin het Gemeenschapsrecht de toegang tot bepaalde 
entiteiten, beoogd in artikel 3 van de Verordening, zou beperken tot bepaalde categorieën EGTS’en – 
maar in de regel de toegang tot andere soorten EGTS zou toestaan – zou misschien niet tot dezelfde 
conclusie leiden. Temeer aangezien de conclusies van het Hof in het arrest Costa, die aan de basis 
liggen van onze redenering, gebaseerd zijn op alle elementen die voordien door het Hof waren 
onderzocht, en aangezien een van deze elementen hierin bestaat: "De gevallen waarin de lidstaten het 
recht hebben eenzijdig op te treden zijn uitdrukkelijk genoemd"425. Dat is hier nu het geval… 

Op juridisch gebied is deze kwestie dus erg complex en, wegens de merkwaardige bewoordingen 
van deze Verordening en de huidige ontwikkelingen van de rechtspraak, is het niet mogelijk een 
duidelijk antwoord te geven. De vraag draait om het rechtstreekse effect; als er al een rechtstreeks 
effect is, dan moeten de rechten die de begunstigden van het Gemeenschapsrecht daaraan ontlenen, 
zegevieren op de belangen van de autoriteit van de lidstaat426; indien daarentegen de productie van een 
juridisch effect ondergeschikt is aan de naleving van bepaalde nationale beschikkingen, met name in 
het kader van de machtigingsprocedure bepaald in artikel 4, lid 3, van de EGTS-Verordening, dan kan 
een verbod dat in het nationaal recht staat, zegevieren. 

Twee bedenkingen om deze delicate kwestie af te ronden. Ten eerste, als een verbod tot deelname 
niet duidelijk in het nationaal recht staat, kan het stilzwijgen van dit laatste niet door de nationale 
autoriteiten worden ingeroepen om de machtiging tot deelname te weigeren427. Een staat waarvan het 
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nationaal recht geen bepalingen zou bevatten die de toegang tot bepaalde categorieën van organisatie 
voor territoriale samenwerking voor zijn lagere overheden beperkt, zou trouwens, krachtens artikel 16 
van deze Verordening, en krachtens artikel 10 – met name de tweede alinea – van het VEG, geen 
nieuwe, restrictieve reglementering kunnen aannemen die vervolgens zou kunnen worden ingeroepen 
in het kader van de procedure van artikel 4, lid 3 van de EGTS-Verordening. In dit laatste geval 
zouden de beginselen die door het Hof worden afgeleid in de hiervoor aangehaalde arresten Costa en 
Simmenthal, volledig van toepassing zijn. 

De situatie is dus dubbelzinnig voor wat het oudere recht betreft, maar volledig duidelijk om de 
goedkeuring van restrictieve normen achteraf te verbieden. Dat is, voor zover een aantal landen geen 
nationale wetgeving hebben die uitgewerkt is over deze kwestie, zeker een van de interessante 
positieve effecten van deze Verordening.  

 

2.3. Het naast elkaar bestaan van bestaande instanties en EGTS 

Dit laatste punt van dit lid wil een antwoord geven op een dringende vraag van de actoren van de 
samenwerking die geraadpleegd zijn in het kader van het onderzoek waarvan onderhavige publicatie 
het product vormt. Zal het van kracht worden van de EGTS-Verordening de verdwijning of 
omvorming van bestaande juridische structuren opleggen? Het antwoord is gelukkig heel eenvoudig. 
Op juridisch gebied stelt dit geen enkel probleem, omdat gebruikmaken van de juridische structuur 
van de EGTS facultatief is. De omvorming zal dus niet uitsluitend plaatsvinden door het van kracht 
worden van deze Gemeenschapsverordening. De kwestie van een eventuele omvorming van een 
bestaande grensoverschrijdende instantie tot een EGTS zal verderop, in hoofdstuk 6, worden 
behandeld. Dit gezegd zijnde, als er geen automatisch juridisch effect is, is het mogelijk – en dit soort 
verschijnsel werd reeds waargenomen bij niet-verplichte hulpmiddelen die door het 
Gemeenschapsrecht ter beschikking worden gesteld – dat een dynamiek op termijn leidt tot een 
dominantie van de rechtsvorm van de EGTS over andere samenwerkingsmodaliteiten, wat zou leiden 
tot het verdwijnen ervan omdat ze in onbruik raken. 

 

3. Mogelijke evoluties van de nationale rechtsstelsels 

Het lijkt ons waarschijnlijk dat het van kracht worden van Verordening (EG) nr. 1082/2006 
betreffende de EGTS een positieve evolutie van de nationale rechtsstelsels als gevolg zal hebben, die 
dan een wetgevings- of regelgevingskader zouden moeten bieden die de entiteiten beoogd in artikel 3, 
lid 1, van deze Verordening de kans gaven ten volle gebruik te maken van de mogelijkheden die de 
EGTS biedt voor de ontwikkeling van de territoriale samenwerking. Deze evolutie zou moeten 
voortvloeien uit twee factoren.  

 

3.1. Het belang voor de landen om een aantrekkelijk juridisch kader te ontwikkelen 

Enerzijds het belang voor de lidstaten om de entiteiten volgens hun recht – volgens de formule van 
artikel 4, lid 2, onder a, van Verordening (EG) nr. 1082/2006 – te zien oprichten en deel te nemen aan 
EGTS’en op hun grondgebied. Dit stelt hen in staat controlefuncties uit te oefenen op de EGTS (met 
name krachtens artikelen 5, 6, 12, 13, 14 en 15 van onderhavige Verordening) en te vermijden dat hun 
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lagere overheden een deel van hun activiteiten moeten onderwerpen aan een buitenlands nationaal 
rechtsstelsel. Opdat dit belang optimaal zou worden verdedigd, is het belangrijk dat de potentiële leden 
van een EGTS ervoor kiezen de zetel van deze laatste te vestigen op het grondgebied van de staat.  

Een van de regels die bepalend zijn voor de keuze door de belangstellende leden, is die van het 
min of meer liberale stelsel waaraan zij onderworpen zijn: de inschrijving van de EGTS volgens 
artikel 5, lid 1, van de Verordening; de regels inzake financieel toezicht, vastgelegd in artikel 6; de 
regels betreffende de ontbinding of liquidatie (artikel 12); de regels inzake de bescherming van het 
algemeen belang (artikelen 13 en 14), en de procedures betreffende het merendeel van de eventuele 
geschillen (artikel 15, lid 2, in fine). Er zou dus een gezonde concurrentie kunnen bestaan tussen de 
lidstaten, waardoor ze worden aangespoord om een aantrekkelijk wetgevings- en/of regelgevingskader 
aan te nemen. 

Naast het liberale karakter van de reglementering zullen de partners die een EGTS wensen op te 
richten – eerder dan te werken met een soepele samenwerkingsvorm, een oplossing die nog steeds 
mogelijk is – de voorkeur geven aan rechtszekerheid, tenminste als ze goed worden geadviseerd. De 
situaties die het mogelijk maken de territoriale samenwerking te beheren zijn immers reeds voldoende 
complex, gezien de uiteenlopende belangen van de verschillende actoren die er rechtstreeks of indirect 
bij betrokken zijn (met name de lidstaten die op een of andere manier controle wensen te behouden 
over de activiteiten van hun entiteiten), opdat de partners een betrouwbaar juridisch kader zoeken. En 
geschreven en duidelijke regels bieden vanuit dit oogpunt een zeker voordeel. 

 

3.2. De vereiste van artikel 16 van de EGTS-Verordening 

De lidstaten hebben, krachtens artikel 16 van de Verordening, een verplichting, geformuleerd door 
de Verordening, om hun wetgevings- of regelgevingskader of hun werkwijzen aan te passen teneinde 
de daadwerkelijke toepassing van de Verordening te waarborgen. De draagwijdte van dergelijke 
verplichting is niet helemaal duidelijk, aangezien dit soort bepaling niet erg courant is in een 
Verordening. Het is immers kenmerkend voor richtlijnen om de tenuitvoerlegging van communautaire 
voorschriften te eisen van de nationale maatregelen, en niet die van de verordeningen. Zo is de 
juridische draagwijdte van dit soort bepaling niet duidelijk vastgelegd428. De plicht om wat de richtlijn 
met zich meebrengt binnen een bepaalde termijn om te zetten, lijkt ons hier niet relevant, en het lijkt er 
niet op dat de Commissie in staat zou zijn de afwezigheid van nationale maatregelen te beschouwen 
als een gebrek (in de betekenis van artikel 226 VEG). Nog meer dan voor de bepalingen van een 
richtlijn, zal het ontbreken van nationale wetgevende of regelgevende bepalingen, om de 
verwezenlijking te verhinderen van een van de maatregelen die binnen een nationale rechtsorde zijn 
ingeschreven in de verordening, niet kunnen worden ingeroepen. Zo kan de inschrijving van een 
EGTS in een lidstaat niet vanzelf spreken. De EGTS is geen juridische structuur die gekend is bij de 
nationale rechtsstelsels, en de administratieve autoriteiten zullen, bij het ontbreken van een relevante 
nationale bepaling, waarschijnlijk moeilijkheden ondervinden om de voorwaarden te bepalen waaraan 
zij moeten voldoen om over te gaan tot de inschrijving van wat het Gemeenschapsrecht hen 
voorschrijft.  

Omdat het perfect mogelijk is dat deze bepaling van artikel 5 van de Verordening een rechtstreeks 
effect sorteert, zullen de bevoegde autoriteiten – voor zover een nationale autoriteit zich bevoegd voelt 
– daar gevolg aan moeten geven en een EGTS registreren. Hoe zullen zij tewerk gaan? Naar analogie 
met andere juridische structuren voor samenwerking tussen lagere overheden? Moeilijk te zeggen. 
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Vanuit het oogpunt van de lidstaat lijkt het echter helemaal de voorkeur te genieten deze kwestie via 
de wet- of regelgeving te regelen in plaats van de overheid geval per geval te laten beslissen. Zo stemt 
deze vereiste om maatregelen aan te nemen ook overeen met het belang van de lidstaten om een 
homogeen kader te scheppen voor de activiteiten van de administratieve (of gerechtelijke) autoriteiten 
die banden hebben met EGTS’en. 

Daartegenover bestaat het risico dat de termijn voor de goedkeuring van dergelijke maatregelen 
relatief lang blijkt. Het gebied is in vele lidstaten relatief nieuw, en het ontwerp en de goedkeuring van 
een reglementering terzake zouden wel eens complex kunnen blijken. In dit verband benadrukken wij, 
en willen wij de betrokkenen stof tot nadenken geven over het feit dat de Verordening betreffende de 
Europese vennootschap die in 2001 werd goedgekeurd, in artikel 70 in een inwerkingtreding in 
oktober 2001 voorzag429; een rectificatie die in november 2003 werd gepubliceerd, geeft als datum van 
inwerkingtreding oktober 2004430. Het is goed mogelijk dat er enige tijd overheen gaat voordat de 
effectieve juridische gevolgen van dergelijke verordening concreet vorm krijgen. Dat is 
betreurenswaardig ten aanzien van het proces inzake planning en gebruik van de Structuurfondsen, en 
in het bijzonder het EFRO in het kader van prioritaire doelstelling nr. 3 (territoriale samenwerking); de 
planning is voor de meeste actoren reeds ver gevorderd, en de eerste EGTS’en zijn nog niet klaar om 
het daglicht te zien. 

 

3.3. De follow-up van de evoluties van de nationale juridische kaders 

In de logica van de rivaliteit die de noodzaak om de nationale juridische kaders aan te passen aan 
de voorschriften van de Verordening zou moeten teweegbrengen, zou het wenselijk zijn dat een 
follow-up wordt uitgevoerd van de nationale bepalingen die zijn aangenomen in verband met deze 
Verordening. Volgens ons zijn er drie goede redenen waarom deze informatie moet worden verzameld 
en beschikbaar moet zijn.  

Ten eerste is dergelijke informatie cruciaal om de potentiële leden van een EGTS te helpen een 
duidelijke keuze te maken voor wat de oprichting van een zetel van een EGTS betreft. De ervaring 
toont aan dat toegang krijgen tot nationale informatie door de lokale of regionale overheden gelegen in 
andere lidstaten, geen eenvoudige zaak is. De informatie vertoont vaak hiaten en is zelden up-to-date. 
De partners van het land waarvan de informatie afkomstig is, filteren deze trouwens vaak, meestal te 
goeder trouw, maar met als resultaat dat de ontvangers van deze informatie aarzelen om zich in 
vertrouwen te engageren afgaand op informatie waarvan de betrouwbaarheid hen niet gegarandeerd 
wordt. De ervaring in deze zaken is vaak het resultaat van grensoverschrijdende praktijken, maar de 
moeilijkheidsgraad neemt nog toe in een transnationaal of interregionaal kader. In veel gevallen rijzen 
er trouwens taalkwesties. 

Vervolgens zou een dergelijke verzameling nationale teksten het mogelijk maken de beste 
maatregelen te identificeren en zouden zij ongetwijfeld een nuttig hulpmiddel zijn voor de 
administratieve of wetgevende autoriteiten van landen die hun juridisch kader wensen aan te passen. 
Het begunstigen van een convergentie van nationale oplossingen zou een ander interessant resultaat 
van het bestaan en het gebruik van een dergelijk hulpmiddel zijn. Hoewel de Verordening niet bedoeld 
is om "te voorzien in een reeks specifieke gemeenschappelijke voorschriften op grond waarvan al deze 
regelingen op uniforme wijze in de hele Gemeenschap moeten worden toegepast"431, staat het vast dat 
een bepaalde overeenstemming van de regels en procedures die in de verschillende lidstaten op de 
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EGTS van toepassing zijn, de totstandbrenging van dergelijke structuren zou vergemakkelijken. De 
leden van de EGTS moeten immers aanvaarden dat zij evolueren in een buitenlands juridisch kader dat 
weliswaar op het hunne lijkt; zij zullen er dan ook minder moeite mee hebben dat de zetel zich niet in 
hun eigen lidstaat bevindt. 

Ten derde bepaalt artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1082/2006 dat de Commissie uiterlijk op 1 
augustus 2011 een verslag over de toepassing van deze Verordening zendt en zij, in voorkomend 
geval, wijzigingen voorstelt. De verzameling van alle nationale maatregelen zal onontbeerlijk zijn 
voor de opstelling van een geïnformeerd verslag. En als, zoals wij in het vorige punt veronderstelden, 
zich bepaalde overeenstemmingen zouden aftekenen voor wat bepaalde grond- of procedureregels op 
nationaal niveau betreft, dan zouden de voorstellen, met name met het oog op het vereenvoudigen van 
de al te ingewikkelde relaties tussen de Verordening en elk nationaal recht, in een toekomstige versie 
van de Verordening communautaire bepalingen kunnen inhouden, geïnspireerd op deze nationale 
regels en werkwijzen. 

Om deze drie redenen lijkt het wenselijk dat er een openbaar register van deze nationale akten en 
documenten wordt opgesteld en toegankelijk gemaakt. Artikel 16, lid 1, alinea 3, verplicht elke lidstaat 
ertoe de Commissie en de andere lidstaten in kennis te stellen van bepalingen die zij uit hoofde van dit 
artikel hebben aangenomen. De informatie zal dus beschikbaar zijn432. Ook zou de Commissie, voor 
wat voor de richtlijnen bestaat, informatie kunnen verspreiden betreffende de maatregelen die op basis 
van deze beschikking door de lidstaten zijn goedgekeurd. Of, in voorkomend geval, en zoals wij in 
hoofdstuk 6, deel B hierna voorstellen, deze kwestie te behandelen in samenwerking met het Comité 
van de Regio’s. 

 

D. DE EENVOUDIGE RELATIES TUSSEN DE EGTS-VERORDENING EN DE INTERNATIONALE 
JURIDISCHE INSTRUMENTEN BETREFFENDE TERRITORIALE SAMENWERKING 

In tegenstelling tot de extreem complexe situatie van de relaties met de regels vervat in de 
nationale rechtsstelsels, is de oplossing in casu uiterst eenvoudig. Lid 5 van de overwegingen van deze 
Verordening verwijst immers uitdrukkelijk naar "het acquis van de Raad van Europa" en preciseert dat 
"het onderhavige instrument […] niet bedoeld [is] om deze regelingen te omzeilen, noch om te 
voorzien in een reeks specifieke gemeenschappelijke voorschriften op grond waarvan al deze 
regelingen op uniforme wijze in de hele Gemeenschap moeten worden toegepast". Het gevolg is dat 
het de partners bij een samenwerking vrij staat met deze door te gaan, of een nieuwe te starten, door 
gebruik te maken van het hulpmiddel dat een EGTS vormt – in dat geval zal de juridische basis van 
hun samenwerking deze Verordening zijn (voor zover zij volgens de modaliteiten van hun 
samenwerking onder het toepassingsgebied daarvan kunnen vallen) – of door zich te baseren op een 
andere juridische basis, of deze nu valt onder het "recht van de Raad van Europa" of onder een 
bilaterale basis433. De toepassing van het ene of andere geheel van regels is dus afwisselend en vanuit 
juridisch oogpunt moet er geen interactie zijn tussen de normen afkomstig van deze verschillende 
instrumenten waarvan het gebruik afhankelijk zal zijn van de keuze van de partners voor een bepaald 
samenwerkingsproject434. 

Wij wijzen er integendeel op dat al deze instrumenten verwijzen naar de regels van de 
verschillende relevante rechtsstelsels en dat de Gemeenschapsverordening alle lidstaten er zelfs toe 
verplicht de gepaste maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat deze Verordening daadwerkelijk 
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wordt toegepast (artikel 16). Omwille van de evolutie van regels van nationaal recht zou dat als 
indirect gevolg kunnen hebben dat de concrete juridische draagwijdte van bepalingen die vervat zijn in 
bilaterale overeenkomsten of overeenkomsten van de Raad van Europa, wordt gewijzigd. Het is 
uiteraard nog te vroeg om deze mogelijke evolutie te bestuderen die, op termijn en omwille van deze 
in de Verordening vervatte verplichting, een grotere doeltreffendheid zou kunnen opleveren voor de 
EGTS ten opzichte van de "concurrerende" structuren die gebaseerd zijn op andere internationale 
juridische instrumenten. 





 

157 

 

HOOFDSTUK 6: 
DE POSITIONERING VAN DE ACTOREN TEN OPZICHTE VAN 
DE NIEUWE EUROPESE TERRITORIALE SAMENWERKING 

 

Dit laatste en korte hoofdstuk gaat over de positionering van de verschillende 
institutionele actoren tegenover de nieuwe gegevenheid dat de territoriale 
samenwerking vormt, zoals dit gedefinieerd is door Gemeenschapsverordening nr. 
1082/2006 en de prioriteiten van het structuurbeleid voor 2007-2013. 

Ongeacht de moeilijkheden die kunnen opduiken bij de interpretatie en 
tenuitvoerlegging van deze Verordening, zou deze ervoor moeten zorgen dat de 
praktijk van territoriale samenwerkingen niet wordt geüniformiseerd; ze zou het 
integendeel mogelijk moeten maken om de verscheidenheid van de situaties en de 
acquis die voortvloeien uit de vroegere ervaringen te behouden, met name op het 
gebied van grensoverschrijdende samenwerking (A.1). Hieromtrent benadrukken wij 
echter dat de verscheidenheid van de situaties en ervaringen terzake in Europa groot 
is, en dat als gevolg daarvan de verwachtingen ten opzichte van de tenuitvoerlegging 
van deze Verordening verre van eenvormig zijn (B.1). 

Dat wil daarom niet zeggen dat deze Verordening geen voordeel haalt uit de 
mechanismen van gerechtelijke controle die de effectieve tenuitvoerlegging van de 
voorschriften ervan waarborgen, wat de toepassing ervan zou moeten verzekeren 
(A.1). Maar de mogelijkheid die de leden krijgen om een gedeelte van de modaliteiten 
van hun samenwerking te definiëren door middel van een Conventie en statuten, zou 
een uiteenlopende waaier aan samenwerkingsformules moeten mogelijk maken, 
overeenkomstig de verscheidenheid van de betrokken spelers en hun verwachtingen 
(A.3). 

De EGTS is voornamelijk bedoeld om de volgende drie functies te vervullen: de 
structuurfondsen beheren, een strategische samenwerking verwezenlijken en in 
voorkomend geval als hulpmiddel dienen voor de operationele tenuitvoerlegging van 
een samenwerkingsproject (A.4). Deze verschillende functies zijn bovendien niet 
beperkend. Het resultaat daarvan is waarschijnlijk een toename van de diversiteit van 
de modaliteiten voor de verwezenlijking van EGTS’en. 

De situatie van de lidstaten ten opzichte van de ontwikkeling van de EGTS’en lijkt 
bijzonder ingewikkeld omdat zij verscheidene functies tegelijk toegewezen krijgen. Zo 
zijn zij de onderhandelaars van de EGTS-Verordening (die vanaf 2011 op voorstel 
van de Commissie kan worden herzien), kunnen zij er een potentieel lid van zijn 
(artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1082/2006), hebben zij als wetgever de 
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verplichting om bepalingen goed te keuren met het oog op de daadwerkelijke 
toepassing van deze Verordening (artikel 16) en worden hen controlefuncties 
toegewezen (B.2). Het is raadzaam dat elke lidstaat een duidelijke visie heeft op de rol 
die hij van plan is te spelen in het kader van deze territoriale samenwerking, en zich 
ervan vergewist dat zijn acties in de verschillende opzichten van de Verordening 
samenhangend zijn, zo niet kunnen er ernstige problemen rijzen bij de 
tenuitvoerlegging van deze Verordening. De goedkeuring van een nationale strategie 
inzake territoriale samenwerking lijkt wenselijk (C.2). 

Als initiator van dit nieuwe samenwerkingsinstrument en als autoriteit belast met de 
uitvoering van de Gemeenschapsbegroting heeft de Commissie een belang, met name 
voor wat de verwezenlijking van de doelstelling "territoriale samenwerking" betreft. 
Maar ook omdat artikelen 16 en 17 van de Verordening haar verplichten om de 
tenuitvoerlegging te controleren en verantwoordelijk stellen om, in voorkomend 
geval, voorstellen tot wijziging van deze Verordening te formuleren. Om al deze 
redenen heeft zij er belang bij dat er een positieve dynamiek voor de 
tenuitvoerlegging van EGTS’en ontstaat (B.3). Toch lijkt het wenselijk, met name 
omwille van de talrijke juridische moeilijkheden die door onderhavige studie worden 
benadrukt, dat de Commissie een flexibele benadering toepast bij de 
tenuitvoerlegging van deze Verordening en van de prioritaire doelstelling nr. 3 van 
het structuurbeleid van de Gemeenschap (C.3.1), zo niet zullen de resultaten beperkt 
zijn. 

Het Comité van de Regio’s heeft dan weer een groot belang en mogelijk ook een rol te 
spelen bij de tenuitvoerlegging van deze Verordening die het Comité in artikel 5 
aanstelt als ontvanger van informatie van de leden over de oprichting van EGTS’en 
(overeenkomst en statuten). Als afsluiting van deze studie wordt een actiestrategie 
daaromtrent voorgesteld (C.3.3). 

In zijn advies van 13 maart 2002 bevestigt het Comité van de Regio’s ondubbelzinnig: 
"Grensoverschrijdende, interterritoriale en transnationale samenwerking zijn voor de Europese Unie 
een prioriteit van de eerste orde bij het streven naar integratie en het terugdringen van de economische 
en sociale versnippering als gevolg van nationale grenzen"435. Omwille van dit belang "[…] hecht het 
Comité van de Regio’s […] grote waarde aan een eenduidig gebruik van definities voor 
grensoverschrijdende, transnationale en interterritoriale samenwerking en beveelt Commissie, Raad en 
Parlement aan om de in dit advies gegeven definities als uitgangspunt te hanteren"436Het geheel van de 
samenwerkingsvormen "wordt trans-Europese samenwerking genoemd"437. Wij hebben het vanaf het 
eerste hoofdstuk gezien: de definitie en de benaming van deze activiteiten is een kwestie die al dertig 
jaar het voorwerp is van debatten. En het terminologische voorstel van het Comité van de Regio’s in 
2002 werd niet in aanmerking genomen; de nieuwe benaming is "territoriale samenwerking".  

En deze nieuwe benaming zelf is waarschijnlijk niet meer of niet minder gerechtvaardigd dan een 
andere. De geraadpleegde mensen uit de praktijk bleken niet enthousiaster te zijn over deze benaming 
dan over andere438. En trouwens, net als het voorstel tot trans-Europese samenwerking dat door het 
Comité van de Regio’s in aanmerking werd genomen, is het in de praktijk slechts een gezamenlijke 
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verpakking van drie soorten samenwerking die onder deze benaming vallen, namelijk een 
grensoverschrijdende samenwerking, een transnationale samenwerking en een interterritoriale 
samenwerking. De territoriale samenwerking is echter geen nieuwe semantische inval. Essentieel is 
dat zij overeenstemt met een substantiële en nieuwe realiteit die aangepast is aan de uitdagingen 
waarmee de grondgebieden van een uitgebreide Europese Unie momenteel worden geconfronteerd. 

Zo is territoriale samenwerking: 

1. Ten eerste een prioritaire doelstelling van het economisch en sociaal cohesiebeleid. D.w.z. een 
van de drie prioriteiten van het Gemeenschapsbeleid, het belangrijkste op het gebied van 
begrotingsmiddelen. Voor de periode 2007-2013 is het economisch cohesiebeleid goed voor 
bijna 36 % van de begroting van de Europese Unie, en overschrijdt het voor het eerst 
gedeeltelijk de begroting van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Deze is goed voor meer 
dan 308 miljard EUR439. Ook al mobiliseert deze derde prioritaire doelstelling minder 
middelen dan de twee andere – slechts 2,52 % van het totaalbedrag van het structuurbeleid 
wordt gewijd aan Europese territoriale samenwerking; wat toch goed is voor meer dan 7 
miljard, 750 miljoen EUR440 – ze is toch, door de 25 lidstaten van de Europese Unie – 
uiteraard op voorstel van de Europese Commissie en met de forse steun van het Comité van de 
Regio’s en het Europees Parlement – een prioritaire doelstelling geworden van een 
omvangrijk Gemeenschapsbeleid. Voor een activiteit die in het begin marginaal was en 
waarvoor de lidstaten weerstand boden om haar te ontwikkelen441, is het een verwezenlijking 
die niet mag worden onderschat.  

2. Ten tweede een hulpmiddel in de vorm van een rechtspersoon naar Gemeenschapsrecht – de 
Europese groepering voor territoriale samenwerking – waartoe alle lagere overheden, hun 
verenigingen, aan de kant van de lidstaten en andere overheden van de Europese Unie toegang 
hebben om hun samenwerkingen te ontwikkelen. De territoriale samenwerking moet niet 
alleen een doelstelling in een bepaald beleid bepalen, maar wordt ook opgeroepen om op te 
treden als nieuwe rechtspersonen naar Europees recht die de komende jaren een belangrijke 
rol zullen spelen bij de verwezenlijking van de Europese territoriale cohesie. Temeer daar, 
zoals artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende de EGTS preciseert, een 
EGTS haar actie ook kan inzetten buiten activiteiten die zijn ingeschreven in het kader van de 
prioritaire doelstelling nr. 3 van de coördinatie en programmering van de structuurfondsen 
voor de periode 2007-2013. 

Deze twee elementen hebben als gevolg dat de territoriale samenwerking, die voorzien is van 
middelen en van een specifiek juridisch hulpmiddel, zich de komende jaren nolens volens zal 
ontwikkelen en opdringen. 

De omvorming van het PCI Interreg naar Prioritaire doelstelling nr. 3, wat in het communautair 
jargon wordt aangeduid als mainstreaming van Interreg houdt, noch op het niveau van de beschikbare 
middelen442, noch op het niveau van de procedures – de acquis van Interreg worden grotendeels 
behouden door de EFRO-Verordening (weergegeven in bijlage 2 hierna), zoals bijvoorbeeld het 
principe van een unieke PO, het principe van de leider, enz. – geen grote vernieuwing in. Het belang is 
in essentie symbolisch. 
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De EGTS-Verordening vormt daarentegen een opmerkelijke en veelbelovende vernieuwing, zoals 
blijkt uit onderhavige studie. Ze is in staat veranderingen teweeg te brengen in de werkwijzen en de 
oriëntaties van de trans-Europese samenwerking tussen lagere overheden. Dit laatste hoofdstuk gaat 
over de voorstelling van deze nieuwigheden (A), het onderzoek van de verwachtingen van de 
verschillende betrokken actoren (B) en de formulering van voorstellen (C). 

 

A. DE POTENTIËLE NIEUWIGHEDEN VAN DE EGTS 

De EGTS vormt op juridisch gebied een belangrijke vooruitgang, en wel om twee belangrijke 
redenen. Ten eerste is de EGTS een rechtspersoon naar Gemeenschapsrecht, wat op zich belangrijke 
juridische gevolgen heeft (1). Ten tweede is er de mogelijke deelname van de lidstaten aan deze 
samenwerking. Deze "herintegratie" van de lidstaten in het proces van territoriale samenwerking 
omvat ook een potentieel voor belangrijke ontwikkelingen (2). Deze deelname van de staat, die een 
mogelijkheid maar geen verplichting is, maakt het mogelijk beter te reageren op de verscheidenheid 
van de institutionele situaties en de functionele behoeften in een uitgebreid Europa (3). Ten slotte, 
hoewel de theoretische oefening ietwat kunstmatig is, zal worden gestart met een evaluatie van de 
relevantie van dit hulpmiddel voor verschillende vormen van samenwerking (4). 

 

1. Een rechtspersoonlijkheid naar Gemeenschapsrecht 

Uit het lange hoofdstuk 4 hiervoor is gebleken dat de EGTS wel degelijk een nieuw soort 
rechtspersoonlijkheid is, opgericht en ingeschreven in het Gemeenschapsrecht, ook al zijn er talrijke 
interacties met het recht van het land waar ze gevestigd is. Zonder de omslachtige maar noodzakelijke 
juridische analyses van onze hoofdstukken 4 en 5 hiervoor over te doen, willen wij toch de drie 
belangrijkste elementen benadrukken die het communautaire karakter van de Verordening en van de 
rechtspersoonlijkheid die zij tot stand kan brengen, met zich meebrengt. 

Ten eerste, en ondanks de moeilijkheden die ter sprake zijn gekomen in het vorige hoofdstuk voor 
wat het uniforme effect van deze Verordening betreft, met name ten opzichte van de machtigings-
procedure vermeld in artikel 4, lid 3, van de EGTS-Verordening en het gebruik van het nationaal recht 
dat zij machtigt, voert deze Verordening regels in die reeds van toepassing zijn op heel het 
grondgebied van de Gemeenschap. Dit alleen al is een opmerkelijk en nooit gezien resultaat. Wij 
herhalen dat, ook al vermeldt deze Verordening in zijn overwegingen het bestaan van een "acquis van 
de Raad van Europa" inzake het juridisch kader van de samenwerking tussen lagere overheden, het 
Aanvullend protocol bij de raamovereenkomst (het gebied van juridische inhoud het belangrijkste 
instrument van dit recht van de Raad van Europa), slechts door 17 lidstaten van deze organisatie is 
bekrachtigd, waarvan er slechts 10 lid zijn van de EU443. De regels die vervat zijn in deze Verordening 
zijn dus, zonder voorbehoud of andere uitvluchten, van toepassing op en tussen de grondgebieden van 
de zevenentwintig Europese lidstaten. Als de uniformisering uiteraard geen doel op zich is, en de 
verscheidenheid en de eigenheden van de grondgebieden en hun institutionele organisatie in 
aanmerking moeten worden genomen en behouden444, verhindert dat niet dat de mogelijkheid voor alle 
samenwerkingen om te worden gekoppeld aan een uniek en overal toepasselijk juridisch instrument, 
op zich een eerste factor is die een grote uitbreiding van de werkwijzen van samenwerking tussen 
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lagere overheden in Europa zou moeten teweegbrengen. Zoals goed blijkt uit de studie over de trans-
Europese samenwerking tussen lagere overheden, die werd uitgevoerd voor rekening van het Comité 
van de Regio’s, kent het "model van de Euroregio's"445 een zeker succes, wat de aantrekkelijkheid 
voor de actoren van een gemeenschappelijke Europese oplossing aantoont. Het gevolg is dat de EGTS 
vanuit dit oogpunt een bepaalde aantrekkingskracht zou moeten uitoefenen. 

Ten tweede waarborgt de communautaire grondslag van de regels die van toepassing zijn op deze 
samenwerking dat deze regels een effectieve toepassing zullen hebben. De rechterlijke en niet-
rechterlijke mechanismen (een controle uitgeoefend door de Commissie, of het Europees Parlement, 
of, waarom niet, door het Comité van de Regio’s) waarborgen de daadwerkelijke toepassing van het 
Gemeenschapsrecht, terwijl de toepassing van het internationaal recht lijdt onder een tekort aan 
controlemechanismen. In de praktijk vindt de grensoverschrijdende, interregionale en transnationale 
samenwerking vaak plaats op de kruising tussen ondernemersgeest en de praktijk van juridisch 
knoeiwerk. De invoeging van regels met betrekking tot het juridische kader in een 
Gemeenschapsverordening garandeert dat de beginselen met betrekking tot de toepassing van het 
Gemeenschapsrecht, die goed gekend, goed ingereden en doeltreffend zijn, zullen worden 
gemobiliseerd om het welslagen van de samenwerking van de lagere overheden onderling mogelijk te 
maken, in voorkomend geval met hun lidstaten. 

Wat de derde inbreng betreft, die nauw verbonden is met de vorige, is het de mogelijkheid, die 
expliciet gecodificeerd is in artikel 15 van de EGTS-Verordening, voor de regels over samenwerking 
door gebruik van dit juridische hulpmiddel, om aan een rechterlijke controle te worden onderworpen. 
Vanuit het standpunt van de deskundigen is dit een belangrijke vooruitgang die het snel moet mogelijk 
maken voor de rechtszekerheid te zorgen die nodig is voor een genormaliseerde werking van deze 
territoriale samenwerking. Temeer daar een proces kan worden aangespannen door zowel de partners 
van een conventie tot oprichting van een EGTS als derden – als in het bijzonder de burgers aan wie de 
toegang tot hun "natuurlijke rechtbank" wordt gewaarborgd446 – die zich tot de nationale rechtbanken 
zullen wenden, via de lidstaten of de Commissie, die zich in voorkomend geval zullen kunnen wenden 
tot de Gemeenschapsrechtbank.  

De deskundigen die deze studie uitvoerden, waren in dit verband zeer verbaasd over de reactie van 
de mensen uit de praktijk tegenover deze bepalingen betreffende een rechterlijke bevoegdheid. Wat 
vanuit het standpunt van de juristen een aanzienlijke vooruitgang vormt, in staat om vernieuwende 
rechtsregels te consolideren binnen nationale rechtsordes en op Gemeenschapsniveau, werd door de 
mensen uit de praktijk gezien als een afwijking van de geest van de territoriale samenwerking, die een 
proces van samenwerking is en niet van geschillen, zo liet men ons opmerken. Na vele discussies 
analyseren wij deze reactie door een analogie met de situatie van de lidstaten die, voor de komst van 
de communautaire rechtsorde en het EHRM, van mening waren dat hun wederzijdse betrekkingen 
gebaseerd moesten zijn op regels, maar waarvan elkeen als enige garant stond voor de toepassing 
ervan. Dat is trouwens tot op vandaag in essentie nog steeds de situatie van de internationale 
rechtsorde. Daarentegen hebben enkele Europese landen, door ermee in te stemmen om het proces van 
Gemeenschapsintegratie te lanceren, aanvaard niet alleen de regels vast te leggen die hun betrekkingen 
moeten regelen, maar ook dat de eerbiediging van deze regels in voorkomend geval moet worden 
gecontroleerd door rechters. Daarom is het Gemeenschapsrecht, ook al vloeit het voort uit het 
internationaal recht, een eigen rechtsorde geworden. De verantwoordelijken van lagere overheden 
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moeten in staat zijn deze verandering in de relatie tot de rechtsregel tussen Europese landen te 
verwezenlijken ten opzichte van de regels van de grensoverschrijdende samenwerking. Er zijn regels, 
en in voorkomend geval zullen zij door een rechtspraak worden gewaarborgd. Het is weliswaar een 
verandering ten opzichte van de huidige werkwijzen, maar voor de deskundigen lijkt het dat deze 
toegeving destijds duurder was voor de Europese landen. Dat zou vandaag niet meer het geval mogen 
zijn voor de lagere overheden die bij de samenwerkingsprocessen betrokken zijn. 

 

2. De mogelijkheid voor lidstaten om actoren van de territoriale samenwerking te 
zijn 

Zoals wij in de eerste twee hoofdstukken van dit werk reeds hebben aangetoond, is het recht van 
de grensoverschrijdende samenwerking gebaseerd op het lange tijd onweerlegbare uitgangspunt dat 
een lidstaat niet kon deelnemen aan grensoverschrijdende samenwerking aangezien de betrekkingen 
tussen lagere overheden van een andere aard waren dan die tussen de lidstaten. Zo zou de 
mogelijkheid voor de lidstaten om, naast de lagere overheden (en in voorkomend geval andere 
actoren447) lid te zijn van een unieke samenwerkingsstructuur, korte tijd geleden nog hebben kunnen 
doorgegaan voor een juridische aberratie. Het is evenwel de oplossing die door de Verordening werd 
gekozen; en deze ingrijpende verandering van de spelregels voor grensoverschrijdende samenwerking, 
zoals die tot nog toe werden toegepast, namelijk dat ze niet alleen van naam verandert, maar ook van 
aard, biedt zeer interessante vooruitzichten. 

Ten eerste, met name met het vooruitzicht op een samenwerking van strategische, en niet 
uitsluitend operationele aard448, blijkt de aanwezigheid van de staat naast de overheden vaak 
noodzakelijk. Temeer aangezien territoriale samenwerking in Gemeenschapscontext allereerst het 
product is van een strategische visie, en niet alleen het antwoord op lokale operationele inzetten zoals 
er bestaan in grensoverschrijdende samenwerkingen die door lokale overheden zijn opgezet (zoals 
bijvoorbeeld het gezamenlijk beheer van een grensoverschrijdende openbare dienst). De Gemeenschap 
(aanvankelijk en in zeer grote mate nog steeds de Commissie) definieert en oriënteert door de 
prioriteiten die vastgelegd zijn in het kader van het Gemeenschapsinitiatief Interreg gedurende meer 
dan vijftien jaar, en nu door de prioritaire doelstelling nr. 3 van het cohesiebeleid. Concreet worden 
deze strategische richtsnoeren, naast het hiervoor vermelde document dat op 5 oktober 2006 door de 
Raad is goedgekeurd, duidelijk genoeg opgesomd in artikel 6 van de EFRO-Verordening 
(weergegeven in bijlage 2), die de afzonderlijke prioriteiten vastlegt voor elk van de drie types 
samenwerking – grensoverschrijdend, transnationaal en interregionaal. Deze strategische dimensie 
wordt eveneens benadrukt door het Comité van de Regio’s dat wenst dat de EU "op langere termijn en 
in brede zin streeft naar ontwikkeling van alle grensregio’s van de EU"449. Deze logica is eveneens die 
van het multilevel governance dat de Europese Commissie promoot450. Vanuit dit standpunt is het 
trouwens interessant te constateren dat het concept zelf van multilevel governance ontsproten is aan de 
waarneming van het partnerschapsbeginsel en de tenuitvoerlegging ervan in het structuurbeleid van de 
Gemeenschappen sinds 1988451. En dat alleen grensoverschrijdende samenwerking, omwille van de 
specifieke structuur van het recht dat de activiteiten ervan regelde, in het structuurbeleid van de EU 
ontsnapte aan de toepassing van dit beginsel. Vanuit dit standpunt is er ook een mainstreaming van de 
territoriale samenwerking, die zeer belangrijk is doordat de lidstaten opnieuw zijn opgenomen als 
actoren in deze belangrijke dimensie van de territoriale cohesie van de EU. 
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Vervolgens maakt deze eventuele deelname van lidstaten als leden van een EGTS het mogelijk 
rekening te houden met de verscheidenheid van de realiteiten van de lidstaten binnen de uitgebreide 
Europese Unie. De lidstaten verschillen onderling immers sterk, zowel qua omvang als qua 
institutionele structuur. Zes van de nieuwe lidstaten waren vijftien jaar voor hun toetreding nog 
subnationale entiteiten. Sommige namen actief deel aan processen van grensoverschrijdende 
samenwerking en wilden niet dat hun nieuwe statuut van lidstaat hen afsneed van oude en beproefde 
partnerschappen. Zo is er bijvoorbeeld Slovenië, een land dat vandaag een lidstaat is van de Europese 
Unie, maar sinds 1978 lid was van de Werkgemeenschap ALPEN-ADRIA, als Republiek van de 
Socialistische Federatie Joegoslavië, en dat na de uitroeping en erkenning van zijn onafhankelijkheid 
zijn deelname aan deze structuur, als land, wenste te behouden. Zo kan deze mogelijke heterogeniteit 
van de samenstelling van een EGTS bijvoorbeeld de samenwerking van grote regio's met kleine 
landen mogelijk maken, wat vanuit juridisch oogpunt complex kan lijken, maar vanuit het oogpunt van 
de economische en sociale realiteiten volstrekt logisch lijkt452. Naast de omvang hebben de verschillen 
op het gebied van interne verdeling van bevoegdheden – zelfs de structurele institutionele organisatie, 
aangezien bepaalde lidstaten bijvoorbeeld geen overheden op regionaal niveau hebben – eveneens als 
gevolg dat de weinig gedecentraliseerde lidstaten sneller geneigd zullen zijn om als rechtstreekse 
partners betrokken te zijn bij een territoriale samenwerking, omdat hun eigen bevoegdheden op het 
spel zullen komen te staan. Terwijl, om dezelfde doelstelling te behalen, binnen een sterk 
gedecentraliseerde, geregionaliseerde of federale staat, alleen de bevoegdheden die onder de 
interstatelijke overheden vallen, zouden moeten worden aangewend. 

Zo beantwoordt deze opname van de lidstaten bij de rechtstreekse actoren van deze samenwerking 
– en meer beperkt tot de omkaderingsrol die het recht van de Raad van Europa of de bilaterale 
overeenkomsten hen toekende – aan verscheidene noodzaken van vandaag. Om deze reden, en 
ondanks de juridische reserves die zij opwerpt, zou deze deelname eveneens aanleiding moeten geven 
tot belangrijke ontwikkelingen van de praktijk. 

 

3. Een grotere verscheidenheid van formules voor samenwerking 

Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende de EGTS maakt, door een beroep te doen op één 
enkel en zelfde instrument, de EGTS, het beheer van een grote verscheidenheid aan situaties mogelijk, 
of dat nu is voor wat de voorwerpen van de samenwerking betreft453 of de mogelijke verscheidenheid 
van de partners. Aan het eind van hoofdstuk 4 hiervoor hebben wij erop gewezen dat er diverse 
soorten EGTS’en zouden bestaan op basis van deze Verordening, en dat deze verschillende 
categorieën op juridisch gebied duidelijk afzonderlijke rechtsstelsels zouden inhouden. 

Deze juridische complexiteit, die niet uit het oog mag worden verloren, mag echter niet verhullen 
dat de mogelijkheid om een beroep te doen op samenwerkingen gestoeld op een heterogene, in 
voorkomend geval asymmetrische samenstelling van een EGTS, de mogelijkheden van deze 
territoriale samenwerking grotendeels zou moeten bestrijken en de kwantitatieve, en vermoedelijk 
kwalitatieve ontwikkeling van de samenwerkingen bevorderen. Het zal mogelijk zijn te besparen op 
de, soms absurde, zoektocht naar een ideaal institutioneel evenwicht aan de andere kant van de grens 
om het mogelijk te maken in het bestaand juridisch kader een actie op te nemen waarvan de realiteit 
van de behoeften niet overeenstemt met de verdeling van de bevoegdheden. 
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De prijs die wordt betaald voor deze complexiteit en verscheidenheid van situaties is uiteraard een 
relatieve onnauwkeurigheid van de juridische normen die in de Verordening staan, zoals wij duidelijk 
hebben gemaakt in onze hoofdstukken 4 en 5 hiervoor, en dus een gebrekkige rechtszekerheid. Men 
mag echter niet vergeten dat de partners, bij het samenstellen van een EGTS, zich niet tevreden 
moeten stellen met het zoeken, in de Verordening of in een nationale wetgeving, naar de regels die van 
toepassing zijn op de specifieke eigenschappen van hun relatie. Deze partners hebben de mogelijkheid 
een overeenkomst en statuten op te stellen met juridische regels die zullen worden opgelegd aan de 
partners, zelfs aan de nationale rechtsregels met het oog op de systematiek van artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1082/2006. In de logica van deze Verordening is er dus een "gedecentraliseerd 
beheer" van de juridische complexiteit, die verwijst naar de partners van elke EGTS om, in de 
juridische instrumenten die de EGTS zullen doen ontstaan, een juridisch kader goed te keuren en aan 
te nemen dat eigen is aan hun respectieve situaties en gemeenschappelijke behoeften. 

 

4. Relevantie van de EGTS voor verschillende samenwerkingsmodaliteiten 

De EGTS, zoals ontwikkeld in onderhavige Verordening, vervult tegelijkertijd drie afzonderlijke 
functies: 

Ten eerste zou ze het beheerinstrument bij uitstek moeten zijn van een programma voor territoriale 
samenwerking in de betekenis van prioritaire doelstelling nr. 3 van het structuurbeleid voor de jaren 
2007-2013. Ze maakt het mogelijk om alle actoren die betrokken zijn bij een gezamenlijke juridische 
structuur, naar Gemeenschapsrecht, te verenigen in een grensoverschrijdend kader, geschikt om op 
volledig geïntegreerde wijze de Gemeenschapsfondsen te beheren voor een operationeel programma 
dat is bedacht in het kader van de doelstelling van territoriale samenwerking, zoals gedefinieerd in 
artikel 12 van de EFRO-Verordening454. Helaas heeft de goedkeuring van de EGTS-Verordening 
tegelijkertijd met de verordeningen betreffende de structuurfondsen, het in geen enkel geval mogelijk 
gemaakt een EGTS te ontwerpen vóór of in de loop van het proces voor programmering van de 
structuurfondsen. De tijd die nodig is voor de voorbereiding van en onderhandeling over de juridische 
opbouw van een EGTS – temeer aangezien de relevante nationale bepalingen in de meeste gevallen 
nog onbestaande zijn – zal in elk geval aanzienlijk zijn. Zo is de EGTS perfect geschikt om een 
dergelijke functie te vervullen, maar helaas kon deze functie, omwille van het tijdschema, nog niet 
worden toegekend aan een EGTS voor de programmeringsperiode 2007-2013. 

Ten tweede zou een EGTS het kader kunnen zijn voor het beheer van een strategische territoriale 
samenwerking waarin de verschillende betrokken en bevoegde actoren worden verenigd. Helaas, 
omdat de bewoordingen van artikel 7, lid 2, uiterst restrictief zijn – ze eisen immers dat alle 
opdrachten die aan een EGTS worden toevertrouwd onder de bevoegdheid van alle leden vallen – lijkt 
deze opdracht niet te kunnen worden vervuld door een EGTS. Dat is te betreuren, maar niet rampzalig, 
voor zover er voor een dergelijke activiteit voor coördinatie van de standpunten en activiteiten, 
uitwisseling van informatie en werkwijzen, niet absoluut een structuur met een eigen 
rechtspersoonlijkheid nodig is (ook al vormt een EGTS, voor zover deze strategische activiteit was 
ondersteund door een Gemeenschapsprogramma, een goed hulpmiddel om een dergelijk 
gemeenschappelijk beheer te verzekeren).  
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Ten derde kan een EGTS, met name als het over grensoverschrijdende zaken gaat, een geschikt 
hulpmiddel zijn voor het gezamenlijk operationeel beheer van een programma of voor een 
infrastructuur waarbij meerdere partners betrokken zijn. Dankzij haar rechtspersoonlijkheid kan de 
EGTS dan handelen in naam en voor rekening van haar leden, en in eigen naam de rechten en plichten 
op zich nemen die bij deze activiteit horen. De doeltreffendheid van een dergelijk gebruik van de 
EGTS zal echter in grote mate afhangen van de rechtsregels van de lidstaat waar de zetel – en 
waarschijnlijk ook de hoofdactiviteit – van deze EGTS zich bevindt. Het is dus niet mogelijk zich in 
algemene bewoordingen uit te spreken over de relevantie van een dergelijke EGTS, die meer dan de 
andere afhankelijk is – met name omwille van het feit dat zij zelf publieke actie zal ondernemen voor 
rekening van haar leden, wat zal leiden tot een heel netwerk van nieuwe juridische relaties – van de 
plaatselijke juridische omstandigheden van hun vestiging. 

 

B. DE VERSCHILLEN TUSSEN DE ACTOREN EN HUN VERWACHTINGEN 

Tot nog toe hebben wij het juridische kader van de territoriale samenwerking en de mogelijkheden 
die zij biedt in algemene bewoordingen onderzocht. Nu is het echter tijd om er bij stil te staan dat niet 
alle actoren die mogelijk betrokken zijn bij deze nieuwe samenwerkingsmodaliteiten zich in een 
identieke situatie bevinden. Naast de vanzelfsprekende verscheidenheid van de actoren dient het ook 
opgemerkt dat in elke categorie van actoren de verwachtingen voornamelijk gedifferentieerd zijn ten 
opzichte van de ervaringen die zijn opgedaan op het gebied van samenwerking (die meestal 
grensoverschrijdend is). 

Hierna wordt een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën actoren. De potentiële leden van 
een EGTS (1), de staten – die uiteraard ook potentiële leden zijn van een EGTS; maar hun rol als 
lidstaat, en met name omwille van de talrijke verwijzingen die de Verordening maakt naar het 
nationaal recht, zou niet beperkt zijn tot die van potentieel lid van een EGTS, een reden waarom wij 
het een bijzondere behandeling geven (2). Ten slotte de communautaire instellingen (3), in de eerste 
plaats de Commissie – die met name de Gemeenschapsbegroting uitvoert en consequent belast is met 
de tenuitvoerlegging, in partnerschap met de staten, van het communautair cohesiebeleid – maar 
eveneens het Europees Parlement en, wat ons vooral interesseert, met name als opdrachtgever voor 
deze studie, het Comité van de Regio’s. 

 

1. De verscheidenheid van de partners die een EGTS kunnen oprichten 

Hoofdstuk 4, deel B hiervoor onderzoekt vrij uitgebreid de actoren die lid kunnen worden van een 
EGTS, in de betekenis van Verordening (EG) nr. 1082/2006 van 5 juli 2006. Wij verwijzen de lezer 
dus naar dit hoofdstuk voor de definitie van bovengenoemde leden. Bij de vertegenwoordigers van de 
lagere overheden en hun verenigingen is daarentegen al snel een grote verdeeldheid ontstaan. De 
actoren die ervaring hebben met territoriale samenwerking (of die nu grensoverschrijdend, 
transnationaal of interregionaal is), en in het bijzonder die waarvan de praktijk gestoeld is op een 
relatief operationele samenwerkingsstructuur, benadrukken de complexiteit van de tenuitvoerlegging 
van de Verordening. De onzekerheden over de juridische gevolgen van deze Verordening in hun eigen 
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nationale rechtsorde, de zwaarte van de controleprocedures die aan een deelname voorafgaan, het zijn 
allemaal elementen die doen twijfelen aan het belang, tenminste op korte termijn, van het structureren 
van hun samenwerking in het kader van een EGTS. Omgekeerd verwachten de vertegenwoordigers 
van overheden die geen of weinig ervaring hebben met dergelijke samenwerkingen veel van deze 
Verordening. Deze houdingen zijn waarschijnlijk allebei overdreven. Voor de eerste groep zouden de 
goedkeuring van nationale maatregelen in verband met de Verordening en een gepaste voorlichting 
deze vrees moeten kunnen wegnemen. De tweede groep daarentegen moet beseffen dat deze 
Verordening zelf geen rechtstreeks juridisch effect sorteert. Ze biedt de actoren van verschillende aard 
de mogelijkheid om een EGTS op te richten; maar zonder initiatief vanwege de actoren op het terrein 
(bottom-upoprichtingsproces, waarbij artikel 4, lid 1, van de Verordening duidelijk het recht en het 
initiatief voor de oprichting van een EGTS verleent aan de toekomstige leden). Er moet hen gepaste 
deskundigheid, met name in het kader van Europese verenigingen van territoriale bevoegdheden, 
kunnen worden verstrekt, voor zover hun nationaal institutioneel en juridisch kader hen voldoende 
concrete en substantiële bevoegdheden verstrekt om te kunnen samenwerken.  

In alle denkbeeldige situaties zouden de potentiële leden een kosten-batenanalyse moeten maken 
vooraleer ze zich wagen aan de ingewikkelde en tijdrovende procedure455 van de oprichting van een 
EGTS. De Verordening zegt het immers duidelijk, met name in haar overweging nr. 15: het is 
geenszins een verplichting om een beroep te doen op de EGTS. Zo moeten de belangrijkste redenen 
om een EGTS op te richten – toegang tot een juridische structuur naar Gemeenschapsrecht, en vooral 
verwerving van de juridische persoonlijkheid voor de samenwerkingsstructuur – tegemoetkomen aan 
een behoefte in het kader van de beoogde samenwerking. Het is mogelijk dat voor bepaalde 
samenwerkingsprojecten de relatief zware vorm van een EGTS niet noodzakelijk blijkt en dat het 
behoud, of de ontwikkeling in een eerste fase, van een minder formele en meer soepele samenwerking 
op juridisch gebied, beter beantwoordt aan de onmiddellijke behoeften van de partners. Omgekeerd 
benadrukken wij dat, in een institutionalistisch en functionalistisch perspectief, de oprichting van een 
sterke en duurzame juridische structuur zeker als gevolg zal hebben dat de duur van de samenwerking 
zal worden versterkt. Met deze factor moet eveneens rekening worden gehouden bij het afwegen van 
de belangen. 

 

2. De lidstaten 

Enerzijds, en dit werd reeds benadrukt door de mogelijkheden van deze territoriale samenwerking 
te onderzoeken, zijn de situaties van de lidstaten zeer uiteenlopend wat deze territoriale samenwerking 
betreft. Voor een kleine lidstaat zal het grootste gedeelte van zijn grondgebied in het "grensgebied" 
liggen. Zo kunnen de regionale partners van buurlanden geschikte potentiële partners lijken, en 
waarschijnlijk zal de institutionele en territoriale organisatie van de macht niet erg gedecentraliseerd 
zijn, omdat de bescheiden omvang een dergelijke decentralisatie niet noodzakelijk maakt. Omgekeerd 
zal een grote, zeer gedecentraliseerde lidstaat niet in een vergelijkbare situatie verkeren. Bovendien zal 
de factor van vroegere ervaring met samenwerking misschien reeds hebben geleid tot evoluties of 
aanpassingen van het nationaal wetgevend of administratief kader, dat in voorkomend geval moet 
worden aangepast aan de vereisten van de EGTS-Verordening. Integendeel, een staat waarvan de 
ervaring van zijn overheden op het gebied van buitenlandse betrekkingen weinig ontwikkeld is, zal 
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zich waarschijnlijk gedwongen zien een nieuw normatief kader te ontwikkelen om deze activiteiten te 
omkaderen. 

Anderzijds verkeren de lidstaten in een bijzonder ingewikkelde situatie wat de tenuitvoerlegging 
van deze Verordening betreft. Zij zijn immers op zeer uiteenlopende wijze betrokken bij de 
tenuitvoerlegging van deze Verordening en de moeilijkheid zal er voor hen in bestaan om een 
coherente houding aan te nemen in en tussen hun verschillende functies. Zo zijn de staten rechtstreeks 
betrokken als potentiële leden van een EGTS, wat mutatis mutandis verwijst naar de vorige alinea. 
Maar er zijn er ook die hebben onderhandeld, en dit vóór 2013 opnieuw zullen moeten doen, over het 
financieel pakket om een Gemeenschapsbegroting na 2013 te verzekeren; daarom zullen zij 
belangstelling hebben voor de globale resultaten van dit onderdeel van het structuurbeleid. Maar de 
staten zullen tegelijkertijd ook, en ten opzichte van deze Verordening in het bijzonder, de 
begunstigden zijn van welomschreven verplichtingen die de Gemeenschapswetgeving hen oplegt, en 
waaraan zij zullen moeten voldoen. De vereiste van artikel 16 van de Verordening om "de nodige 
maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat deze Verordening daadwerkelijk wordt toegepast", legt 
hen een last op. Tegelijkertijd staan zij, krachtens verplichtingen die voortvloeien uit het binnenlandse 
recht en uit het algemeen internationaal recht, eveneens garant voor een zekere samenhang van de 
binnenlandse en buitenlandse rechtsvordering van de staat in ruime zin456, d.w.z. met inbegrip van wat 
hun lagere overheden doen. De Verordening machtigt hen weliswaar om vooraf (artikel 4) of achteraf 
(voornamelijk artikelen 6, 13 en 14) toezicht uit te oefenen, maar volgens ons mag zij de beperkingen 
en doelstellingen die de staat uit hoofde van haar andere functies kan ontmoeten, niet negeren. Om 
deze redenen lijkt het ons dat elke staat, of de lidstaten gezamenlijk, de goedkeuring van een 
gedetailleerde strategie van hun rol in het kader van deze territoriale samenwerking zouden moeten 
beogen. Het kader van de OP kan weliswaar dienen om bepaalde prioritaire hoofdlijnen aan te geven, 
maar wij vinden dat wij verder moeten nadenken, misschien in samenwerking met de communautaire 
instellingen. 

Ten slotte moet de aandacht worden gevestigd op de specifieke situatie van de lidstaten waarvan 
de nationale grens eveneens een buitengrens van de Unie vormt. Hoewel de communautaire 
strategische richtsnoeren op het gebied van economische, sociale en territoriale cohesie, die op 5 
oktober 2006 werden goedgekeurd, het volgende bepaalt: "Bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan de problemen en mogelijkheden in verband met de veranderende buitengrenzen van de Unie na 
een uitbreiding. Hier moeten coherente grensoverschrijdende maatregelen worden bevorderd die de 
economische activiteit aan weerszijden van de grens stimuleren, en moeten belemmeringen voor de 
ontwikkeling uit de weg worden geruimd. Het cohesiebeleid, het nieuwe Europese nabuurschaps- en 
partnerinstrument en, waar nodig, het nieuwe pretoetredingsinstrument moeten een coherent kader 
voor dergelijke maatregelen creëren". Het dient benadrukt dat dit momenteel niet het geval is.  

Voor wat de vermelde juridische instrumenten betreft, verwijst geen enkel voor het ogenblik 
duidelijk naar de EGTS, die trouwens weinig aangepast blijkt aan grensoverschrijdende 
samenwerking. Zoals wij hebben gezien, moet de zetel van een EGTS immers gelegen zijn op het 
grondgebied van een lidstaat van de Gemeenschap (artikel 8, lid 2, onder a), maar deze moet 
samengesteld zijn uit leden "die gevestigd zijn op het grondgebied van ten minste twee lidstaten" 
(artikel 3, lid 2); in dat geval valt de deelname van een entiteit van een derde land te overwegen, 
wanneer de wetgeving van dat land dit mogelijk maakt of wanneer de akkoorden tussen een lidstaat en 



DE EUROPESE GROEPERING VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS) 

CDR117-2007_ETU  168 

een derde land dit mogelijk maken. Daaraan zijn heel wat voorwaarden verbonden. En als deze 
voorwaarden vervuld zijn, kan een bilaterale grensoverschrijdende samenwerking daarom nog niet 
worden overwogen. Artikel 3, lid 2, vereist immers de deelname aan de EGTS van leden die gevestigd 
zijn op het grondgebied van ten minste twee lidstaten. Deze grensoverschrijdende samenwerking – 
waarop de genoemde strategische richtsnoeren evenals het ontwerp van de Verordening over het 
Europees nabuurschapsbeleid 457 aandringen, terwijl de juridische moeilijkheden om actoren afkomstig 
van derde landen op te nemen in de huidige toestand van de EGTS-Verordening minder problematisch 
lijken – lijkt voor deze lidstaten des te meer prioritair, daar de "grenseffecten" zich zwaarder zullen 
laten voelen aan de buitengrenzen van de EU. Voor deze lidstaten is er dus een specifieke 
bekommernis die een bijzondere behandeling moet krijgen op Gemeenschapsniveau. 

 

3. De communautaire actoren 

De Commissie heeft groot belang bij het goede gebruik van dit instrument betreffende de EGTS. 
Enerzijds omdat de Commissie, zoals wij in het eerste hoofdstuk hebben gezien, sinds 1975 acties 
inzake grensoverschrijdende, en vervolgens transnationale en interterritoriale samenwerking heeft 
ondersteund, in de overtuiging dat zij politieke prioriteiten van het integratieproces vormen. 
Anderzijds heeft de Commissie, als autoriteit voor de uitvoering van de Gemeenschapsbegroting, 
onder haar eigen verantwoordelijkheid458, er belang bij te beschikken over een instrument voor het 
beheer van de Gemeenschapsfondsen in het kader van de prioritaire doelstelling van territoriale 
samenwerking die ingeschreven is in de verordeningen gepubliceerd in juli 2006459 teneinde geen 
risico te lopen te worden bekritiseerd door enerzijds de Rekenkamer460, en zich anderzijds de toorn van 
het Europees Parlement niet op de hals te halen in het kader van de kwijtingsprocedure over de 
uitvoering van de begroting. Vervolgens vormt deze EGTS-Verordening en de mogelijkheid die zij 
biedt om in een juridische structuur naar Gemeenschapsrecht in een grensoverschrijdend of 
transnationaal kader, lidstaten en lagere overheden samen te brengen, in het kader van programma’s 
gecofinancierd door middel van de Gemeenschapsbegroting, een voorbeeldige concretisering van de 
beginselen van het Europees bestuur die de Commissie heeft opgesomd in haar Witboek van 2001461. 
Vervolgens geeft deze Verordening de Commissie de verantwoordelijkheid om "uiterlijk op 1 
augustus 2011 […] een verslag over de toepassing van deze verordening [te zenden] en, in 
voorkomend geval, wijzigingen [voor te stellen]". Ten slotte heeft de Commissie, als behoedster van 
de verdragen, een algemene opdracht om de eerbiediging van het Gemeenschapsrecht als geheel te 
verzekeren, met inbegrip van de bepalingen over territoriale samenwerking. 

Het Europees Parlement ondersteunt sinds lange tijd de ontwikkeling van grensoverschrijdende 
samenwerking in het proces van Europese integratie462. Bovendien heeft het een actieve rol gespeeld 
bij de goedkeuring van deze Verordening. Van de 41 amendementen die het Parlement bij de eerste 
lezing heeft voorgesteld, heeft de Commissie er 34 opgenomen in haar herziene voorstel voor een 
verordening die voor het grootste gedeelte door de Raad werden goedgekeurd. Het Parlement heeft 
eveneens een zekere druk uitgeoefend op de lidstaten om de goedkeuring van deze Verordening aan te 
moedigen, tegelijkertijd met de verordeningen betreffende de structuurfondsen, wat een snelle 
goedkeuring van deze reglementen met vernieuwende inhoud mogelijk heeft gemaakt. Bovendien 
speelt het Parlement in het communautaire structuurbeleid slechts een beperkte rol, aangezien alleen 
de verordeningen betreffende het EFRO en het Europees Sociaal Fonds zijn onderworpen aan de 
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medebeslissingsprocedure, met dien verstande dat deze verordeningen onderworpen zijn aan de 
Verordening houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen463, waarvoor het Parlement 
alleen beschikt over de raadplegingsprocedure. Als gevolg daarvan heeft het Parlement er een 
uitgesproken belang bij om de toepassing van deze verordening te volgen. Het heeft immers in grote 
mate bijgedragen tot de goedkeuring ervan. 

Ten slotte is het Comité van de Regio’s zeker de communautaire actor die er het meeste belang bij 
heeft de goede toepassing van deze verordening te volgen en te bevorderen. Vanuit institutioneel 
oogpunt valt niet te ontkennen dat het Comité van de Regio’s slechts een raadgevende bevoegdheid 
heeft. Maar deze bevoegdheid heeft bijzonder belang op het gebied van grensoverschrijdende 
samenwerking; ze is immers het enige materiële domein dat uitdrukkelijk wordt vermeld als vallend 
onder de raadgevende bevoegdheid van het Comité van de Regio’s krachtens de artikelen die er in het 
Verdrag aan worden gewijd464. Nog beter, deze verwijzing naar grensoverschrijdende samenwerking is 
de enige verwijzing naar dit domein die in het Verdrag is opgenomen, waardoor aan dit domein, vanuit 
het standpunt van de verdragen, een specifieke en exclusieve band met het Comité van de Regio’s 
wordt toegekend. Anderzijds wordt het Comité van de Regio’s uitdrukkelijk vermeld in de EGTS-
Verordening. Artikel 5, lid 1, van deze laatste preciseert immers dat de leden, wanneer zij zijn 
overgegaan tot de registratie van een EGTS, "de betrokken lidstaten en het Comité van de Regio’s in 
kennis [stellen] van de overeenkomst en van de registratie en/of de bekendmaking van de statuten". 
Deze formulering is minder precies en ambitieus dan die van het Comité van de Regio’s in haar advies 
van 18 november 2004 over het ontwerp van de Commissie betreffende de EGTS. Dat bepaalde dat 
"de overeenkomst wordt bekendgemaakt aan al haar leden, aan de lidstaten en aan het Comité van de 
Regio’s". Het Comité van de Regio’s schrijft de overeenkomst in in een register dat toegankelijk is 
voor de bevolking en dat alle "trans-Europese samenwerkingsconventies" omvat465. Het EP neemt in 
zijn positie die het bij de eerste lezing heeft vastgelegd het idee over, maar voegt ook de Commissie 
toe als begunstigde en stelt: "De Commissie schrijft deze overeenkomst in in een openbaar register van 
alle EGTS-overeenkomsten"466. De Commissie zal in haar gewijzigde voorstel het idee van de 
kennisgeving aan het Comité van de Regio’s in aanmerking nemen, maar niet dat van het register. Het 
Comité van de Regio’s heeft er, in twee opzichten, een zeer bijzonder belang bij te handelen teneinde 
de ontwikkeling van de territoriale samenwerking te bevorderen, waarvan zij de idee van bij het begin 
verdedigt467. 

Om al deze redenen heeft de Commissie er ook een overheersend belang bij om te zorgen voor een 
specifieke follow-up van de ontwikkeling van deze territoriale samenwerking. 

 

C. VOORSTELLEN 

Gezien de elementen van onderhavig hoofdstuk, evenals de lessen van de gedetailleerde studie van 
de EGTS-Verordening en de juridische inzetten die gekoppeld zijn aan de tenuitvoerlegging ervan, 
lijkt het ons mogelijk de volgende voorstellen te formuleren teneinde, in het communautaire kader en 
dankzij de mogelijkheden die door dit nieuwe juridische instrument worden geboden, de voorwaarden 
voor een grondige verandering van de samenwerking tussen de overheden te verzekeren.  
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1. Voor de lagere overheden 

Met de huidige kennis die werd doorgegeven aan de lagere overheden, de verantwoordelijken met 
wie contact werd opgenomen in het kader van twee seminars die in mei en september 2006 in Brussel 
werden georganiseerd, en in het kader van een seminar van de Vergadering van de Regio's van Europa 
over dit thema en in het kader van discussies met territoriale actoren in de marge van de Open Days 
die begin oktober 2006 in Brussel werden georganiseerd, komen drie belangrijke elementen naar 
boven: 

1) ten eerste, een gebrek aan informatie over de belangrijkste elementen van de EGTS en de 
potentiële voordelen daarvan; 

2) ten tweede, een vrees over de rechtsonzekerheid omtrent de tenuitvoerlegging van deze 
verordening; 

3) ten derde, een wil om de inspanningen te concentreren op acties van concrete samenwerking, 
en niet op juridische studies en institutionele constructies. 

 

Daaruit blijkt dat het gepast zou zijn: 

− een zo ruim mogelijke informatiedoorstroming te verzekeren over de EGTS en haar 
eigenschappen, en over de juridische inzet en gevolgen; 

− een follow-up van de invoering van de nationale juridische kaders te verzekeren en, zodra 
deze beschikbaar en bruikbaar zijn, beknopte vademecums op te stellen over de procedures 
die moeten worden gevolgd voor oprichting van een EGTS. 

Deze gidsen moeten met name de kandidaten voor de oprichting van een EGTS de 
raad geven op de volgende manier tewerk te gaan: 

A - De behoeften en het voorwerp van de samenwerking analyseren. 

B - De bevoegdheden identificeren die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van de 
beoogde samenwerking. 

C - De partners identificeren die beschikken over de bevoegdheden op elk van de beoogde 
grondgebieden (het begrip grondgebied is niet relevant voor interregionale 
samenwerking). 

D - De verschillende nationale juridische kaders onderzoeken en dat kader/die kaders 
vaststellen dat/die het meest gepast zou(den) zijn om de structuur van de gezamenlijke 
samenwerking te regelen, zowel afhankelijk van het voorwerp van de samenwerking 
als van de aard van de partners (wat het mogelijk zou maken de plaats van de zetel te 
lokaliseren). 

E - Nagaan of de beoogde oplossing kan worden toegestaan door de respectieve nationale 
autoriteiten, in de betekenis van artikel 4, lid 3, van de communautaire EGTS-
Verordening. 
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F - Rekening houdend met de hiervoor opgesomde parameters, een kosten-batenanalyse 
uitvoeren van de oprichting van een EGTS ten opzichte van de verwezenlijking van 
dezelfde samenwerking (voor zover dit mogelijk is) volgens andere modaliteiten. 

G - Beginnen met onderhandelen over en de opstelling van de overeenkomst en de statuten 
met alle betrokken partners (en in voorkomend geval met de controleautoriteiten in de 
betekenis van artikel 4, lid 3, van de Verordening, teneinde elk probleem in de 
toekomst te vermijden). 

H - Eenmaal de inhoud van de overeenkomst en de statuten is overeengekomen tussen de 
benaderde leden, starten met de procedure voor de aanvraag van een machtiging in 
de betekenis van artikel 4, lid 3, van de EGTS-Verordening; 

− een mededeling voor te bereiden waaruit blijkt dat de oprichting van een EGTS volledig en als 
zodanig deelneemt aan de verwezenlijking van de doelstelling van territoriale samenwerking.  

 

2. Voor de lidstaten 

De lidstaten moeten de communautaire EGTS-Verordening eerbiedigen, en de nodige maatregelen 
treffen om ervoor te zorgen dat deze verordening daadwerkelijk wordt toegepast.  

Naast het wetgevend en/of regelgevend werk dat zij moeten verrichten468, lijkt het ons dat de 
goedkeuring van een nationale strategie over territoriale samenwerking in het communautaire kader 
(zelfs verder voor de staten die aan de buitengrenzen liggen) – zoals wij de contouren ervan hebben 
geschetst in punt B.2 van dit hoofdstuk – voor alle betrokken actoren een interessant en nuttig 
bestuursinstrument zou vormen. 

 

3. Voor de communautaire instellingen 

 

3.1. De Commissie 

Gezien de moeilijkheden, zowel op juridisch gebied als op het gebied van het tijdschema, om een 
daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de EGTS te verzekeren in het kader van de prioritaire 
doelstelling van territoriale samenwerking voor de periode 2007-2013, is het ons inziens wenselijk dat 
de Commissie het gebruik van dergelijke structuren aanmoedigt, in voorkomend geval door toe te 
laten pilotprojecten te ondersteunen waarvan het voornaamste voorwerp de oprichting van een EGTS 
zou zijn, teneinde ervaring op te doen die voor alle actoren nuttig is over de werking van deze 
gloednieuwe structuur. Bovendien zou het noodzakelijk kunnen blijken technische bijstand te 
verzekeren naargelang de behoeften, met name de juridische. 

Op basis van de informatie die haar zal worden meegedeeld krachtens artikel 16, lid 1, alinea 2, 
van de EGTS-Verordening, zou de Commissie trouwens de publiciteit van de 
tenuitvoerleggingsmaatregelen moeten verzekeren, tenminste in dezelfde mate als voor de 
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richtlijnen469. De Commissie zou dit voorlichtings- en follow-upwerk kunnen uitvoeren in 
samenwerking met het Comité van de Regio’s (zie hierna). 

 

3.2. Het Parlement 

Het Parlement zou, via haar Commissie voor regionale ontwikkeling, een jaarlijkse follow-up van 
onderhavige Verordening kunnen verzekeren, in voorkomend geval in samenwerking met het Comité 
van de Regio’s (zie hierna).  

 

3.3.  Het Comité van de Regio’s 

Gezien de specifieke legitimiteit die het over deze thematiek heeft (zoals wij hebben aangetoond 
in punt B.3 hiervoor) en de specifieke rol die artikel 5 van de EGTS-Verordening het toekent, en op 
basis van de vaststellingen van onderhavige studie, stellen wij het Comité van de Regio’s voor haar 
actie voor territoriale samenwerking volgens twee hoofdlijnen uit te werken: voorlichting en follow-
up. 

De complexiteit van de materie en de ontwikkelingen die zij bij haar tenuitvoerlegging teweeg zal 
brengen470 brengt ons ertoe om, naast de ruime verspreiding van onderhavige studie, het volgende voor 
te stellen: 

1) Het ontwerp door het Comité van de Regio’s van een specifiek hulpmiddel voor de follow-up 
van territoriale samenwerking door middel van de EGTS, door oprichting van een operationele 
en publieke databank over de EGTS in Europa. Deze databank zou de informatie over de 
bestaande EGTS bevatten. Ze zou eveneens, via een interinstitutioneel akkoord met de 
Commissie, de relevante nationale maatregelen voor de tenuitvoerlegging van Verordening nr. 
1082/2006 kunnen omvatten. 

Het zou gepast zijn om een uitvoeringsontwerp van deze databank te maken waarin zowel de 
structuur van de verzameling en het online zetten van de gegevens, als de informatica-
architectuur van een dergelijk instrument worden gecoördineerd. 

2) De uitvoering van een studie – ten vroegste op 1 augustus 2007, maar redelijkerwijze in 2008 
of zelfs 2009 – waarin de nationale juridische kaders worden vergeleken waarin de EGTS 
(zouden) worden ingeschreven. Op deze basis zouden bovengenoemde vademecums kunnen 
worden uitgevoerd. 

3) De benoeming van een rapporteur die aan het Comité een stand van zaken van de territoriale 
samenwerking zou voorstellen, eventueel elk jaar, en waarin hij de vorderingen en problemen 
bespreekt. Dat zou het mogelijk maken om voorstellen te doen met het oog op de goedkeuring 
van een advies van het Comité, voor zover de Commissie een verslag moet afgeven op basis 
van deze Verordening en eventuele wijzigingen voorstellen. Het Comité van de Regio’s zou 
zich opwerpen als gespecialiseerde instelling terzake, wat het communautaire Verdrag 
trouwens vermeldt in zijn artikel 265. Deze rapporteur zou met name werken vanuit de 
databank die als voorstel nr. 1 wordt beoogd. 
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4) De oprichting van een waarnemingscentrum voor territoriale samenwerking, hetzij onder de 
uitsluitende verantwoordelijkheid van het Comité, hetzij in partnerschap met andere 
instellingen (in dat geval zou de specifieke rol van het Comité van de Regio’s duidelijk 
moeten gewaarborgd zijn in een interinstitutionele overeenkomst).  

Dit waarnemingscentrum zou in voorkomend geval worden opgezet in partnerschap met één 
of meerdere verenigingen van betrokken lagere overheden of wetenschappelijke verenigingen. 

Het centrum zou in voorkomend geval belast zijn met het beheer van de databank vermeld in 
voorstel nr. 1. 

5) De oprichting van een netwerk van de bestaande EGTS aanmoedigen en ondersteunen. Dit 
netwerk zou bij overeenkomst worden aangehecht bij het Comité, of integendeel 
onafhankelijk zijn. In dat geval zou het zelf de rechtsvorm van een EGTS kunnen aannemen. 
Dit netwerk zou in voorkomend geval kunnen worden geleid door het waarnemingscentrum. 

6) Geïnspireerd door het mechanisme dat is opgezet door artikel 42 van de Verordening 
betreffende de oprichting van een EESV, de vorming voorstellen van een contactcomité 
waarin de betrokken communautaire instellingen en de lidstaten gegroepeerd zijn. De 
juridische basis van dit voorstel van het Comité van de Regio’s zou de specifieke rol zijn die 
artikel 265 VEG het toebedeelt op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. 

Dit contactcomité zou rond het waarnemingscentrum opgebouwd worden. 

Deze voorstellen voor het Comité van de Regio’s zijn niet noodzakelijk cumulatief. Het eerste 
voorstel lijkt ons een voorwaarde die de verwezenlijking van volgende voorstellen zou 
vergemakkelijken, maar die volgende zouden ook zonder deze databank kunnen worden 
verwezenlijkt. 

Wat voorstellen 2 tot en met 6 betreft, zij zijn gerangschikt in volgorde van intensiteit, met het oog 
op de investering, in middelen en in politiek kapitaal, die het Comité van de Regio’s wenst te doen in 
de follow-up van de grondige veranderingen binnen de territoriale samenwerking. De mogelijke 
koppelingen tussen verscheidene suggesties zijn slechts beoogde pistes. Elk daarvan kan onafhankelijk 
van de andere worden verwezenlijkt. 
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I. RÈGLEMENT (CE) N° 1082/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL DU 5 JUILLET 2006 RELATIF À UN GROUPEMENT 

EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE (GECT) 

(Journal officiel n° L 210 du 31/07/2006 p. 19 – 24) 

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 159, troisième alinéa, 

vu la proposition de la Commission, 

vu l'avis du Comité économique et social européen [1], 

vu l'avis du Comité des régions [2], 

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [3], 

considérant ce qui suit: 

(1) L'article 159, troisième alinéa, du traité prévoit que des actions spécifiques peuvent être 
arrêtées en dehors des fonds visés au premier alinéa dudit article, pour réaliser l'objectif de 
cohésion économique et sociale prévu par le traité. Le développement harmonieux de 
l'ensemble de la Communauté et le renforcement de la cohésion économique, sociale et 
territoriale impliquent le renforcement de la coopération territoriale. À cette fin, il 
convient d'adopter les mesures nécessaires à l'amélioration des conditions dans lesquelles 
sont mises en œuvre les actions de coopération territoriale. 

(2) Des mesures s'imposent pour réduire les difficultés significatives rencontrées par les États 
membres, en particulier par les régions et les collectivités locales, pour réaliser et gérer 
des actions de coopération territoriale dans le cadre des législations et des procédures 
nationales différentes. 

(3) Compte tenu, en particulier, de l'augmentation du nombre de frontières terrestres et 
maritimes de la Communauté à la suite de son élargissement, il est nécessaire de faciliter 
le renforcement de la coopération territoriale dans la Communauté. 

(4) Les instruments existants, tel que le groupement européen d'intérêt économique, se sont 
avérés peu adaptés pour organiser une coopération structurée au titre de l'initiative 
communautaire Interreg au cours de la période de programmation 2000-2006. 

(5) L'acquis du Conseil de l'Europe fournit différents cadres et possibilités permettant aux 
autorités régionales et locales d'assurer une coopération transfrontalière. Le présent 
instrument ne vise donc pas à contourner de tels cadres ni à fournir un ensemble de règles 
communes spécifiques qui régiraient de manière uniforme l'ensemble de ces dispositions 
dans toute la Communauté. 

(6) Le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions 
générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le 
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Fonds de cohésion [4] accroît les moyens en faveur de la coopération territoriale 
européenne. 

(7) Il est également nécessaire de faciliter et d'accompagner la réalisation d'actions de 
coopération territoriale, sans contribution financière de la Communauté. 

(8) Pour surmonter les obstacles entravant la coopération territoriale, il est nécessaire 
d'instituer un instrument de coopération au niveau communautaire permettant d'établir, sur 
le territoire de la Communauté, des groupements coopératifs dotés de la personnalité 
juridique, dénommés "groupements européens de coopération territoriale" (GECT). Le 
recours à un GECT devrait être facultatif. 

(9) Il convient que le GECT soit doté de la capacité d'agir au nom et pour le compte de ses 
membres et, notamment, des collectivités régionales et locales qui le composent. 

(10) Les tâches et compétences d'un GECT doivent être définies dans une convention. 

(11) Le GECT devrait pouvoir agir soit pour mettre en œuvre des programmes ou des projets 
de coopération territoriale cofinancés par la Communauté, notamment au titre des Fonds 
structurels conformément au Règlement (CE) n° 1083/2006 et au Règlement (CE) 
n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds 
européen de développement régional [5], soit pour réaliser des actions de coopération 
territoriale à la seule initiative des États membres et de leurs régions et collectivités 
locales, avec ou sans contribution financière de la Communauté. 

(12) Il convient de préciser que la responsabilité financière des collectivités régionales et 
locales ainsi que celle des États membres, en ce qui concerne la gestion des fonds, tant 
communautaires que nationaux, ne sont pas affectées par la formation des GECT. 

(13) Il convient de préciser que les pouvoirs qu'une collectivité régionale et locale exerce en 
tant que puissance publique, notamment les pouvoirs de police et de réglementation, ne 
peuvent faire l'objet d'une convention. 

(14) Il est nécessaire que le GECT établisse ses statuts et se dote de ses propres organes de 
direction, ainsi que de règles pour le budget et l'exercice de sa responsabilité financière. 

(15) Il convient de créer les conditions de la coopération territoriale, conformément au principe 
de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent Règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs, le recours au GECT étant facultatif, dans le respect 
de l'ordre constitutionnel de chaque État membre. 

(16) L'article 159, troisième alinéa, du traité ne permet pas d'étendre la législation fondée sur 
cette disposition aux entités de pays tiers. L'adoption d'une mesure communautaire 
permettant la création d'un GECT ne devrait cependant pas exclure la possibilité, pour les 
entités de pays tiers, de participer à un GECT constitué conformément au présent 
Règlement, lorsque la législation d'un pays tiers ou des accords entre États membres et 
pays tiers le permettent, 
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ONT ARRETE LE PRESENT REGLEMENT: 

 

Article premier: Nature du GECT 

(1) Le groupement européen de coopération territoriale, ci-après dénommé "GECT", 
peut être constitué sur le territoire de la Communauté, dans les conditions et selon les 
modalités prévues par le présent Règlement.  

(2) Le GECT a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière, 
transnationale et/ou interrégionale, ci-après dénommée "coopération territoriale", 
entre ses membres tels que visés à l'article 3, paragraphe 1, dans le but exclusif de 
renforcer la cohésion économique et sociale. 

(3) Le GECT a la personnalité juridique. 

(4) Le GECT possède dans chacun des États membres la capacité juridique la plus large 
reconnue aux personnes morales par la législation nationale de l'État membre. Il peut 
notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers, employer du 
personnel et ester en justice. 

 

Article 2: Droit applicable 

1. Le GECT est régi par ce qui suit: 

a) le présent Règlement; 

b) lorsque le présent Règlement l'autorise expressément, les dispositions de la convention et 
des statuts visés aux articles 8 et 9; 

c) pour les questions qui ne sont pas régies par le présent Règlement ou ne le sont qu'en 
partie, les lois de l'État membre où le GECT a son siège. 

Lorsqu'il est nécessaire, en vertu du droit communautaire ou du droit international privé, de 
définir le droit qui régit les actes d'un GECT, le GECT est traité comme une entité de l'État 
membre où il a son siège. 

2. Lorsqu'un État membre comprend plusieurs entités territoriales ayant leurs propres règles de 
droit applicable, le droit applicable au titre du paragraphe 1, point c), comprend le droit de 
ces entités, compte tenu de la structure constitutionnelle de l'État membre concerné.  

 

Article 3: Composition du GECT 

1. Le GECT est composé de membres, dans les limites de leurs compétences en vertu du droit 
national, appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes:  

− États membres; 
− collectivités régionales; 
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− collectivités locales; 
− organismes de droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la 

directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la 
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et 
de services [6]. 

Les associations composées d'organismes appartenant à une ou à plusieurs de ces catégories 
peuvent également être membres. 

2. Les membres d'un GECT sont situés sur le territoire d'au moins deux États membres.  

 

Article 4: Constitution du GECT 

1. La décision de constituer un GECT est prise à l'initiative de ses membres potentiels. 

2. Chaque membre potentiel: 

1. notifie à l'État membre selon le droit duquel il a été créé son intention de participer à un 
GECT; et 

2. transmet à cet État membre une copie du projet de convention et des statuts visés aux 
articles 8 et 9 du présent Règlement.  

3. À la suite de la notification par un membre potentiel, telle que prévue au paragraphe 2, l'État 
membre concerné marque son accord, en tenant compte de sa structure constitutionnelle, sur la 
participation du membre potentiel au GECT, sauf s'il considère qu'une telle participation ne 
respecte pas le présent Règlement ou le droit national, y compris les pouvoirs et les devoirs du 
membre potentiel, ou qu'elle n'est pas motivée ni par l'intérêt général ni au nom de l'ordre 
public de cet État membre. Dans ce cas, l'État membre expose les motifs de son refus. 

L'État membre statue, en règle générale, dans un délai de trois mois à compter de la date de 
réception d'une demande recevable conformément au paragraphe 2. 

Lorsqu'ils prennent une décision concernant la participation du membre potentiel au GECT, 
les États membres peuvent appliquer les règles nationales. 

4. Les États membres désignent les autorités compétentes pour la réception des notifications et 
des documents prévus au paragraphe 2. 

5. Les membres approuvent la convention visée à l'article 8 et les statuts visés à l'article 9, en 
veillant à la cohérence avec l'accord donné par les États membres conformément au 
paragraphe 3 du présent article. 

6. Toute modification de la convention et toute modification substantielle des statuts doivent être 
approuvées par les États membres conformément à la procédure prévue dans le présent article. 
Les modifications substantielles des statuts sont celles qui entraînent, directement ou 
indirectement, une modification de la convention. 
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Article 5: Acquisition de la personnalité juridique et publication au Journal officiel 

1. Les statuts visés à l'article 9 et toute modification ultérieure de ceux-ci sont enregistrés et/ou 
publiés conformément au droit national applicable dans l'État membre où le GECT a son 
siège. Le GECT acquiert la personnalité juridique le jour de l'enregistrement ou de la 
publication, selon ce qui se produit en premier. Les membres informent les États membres 
concernés et le Comité des régions de la convention ainsi que de l'enregistrement et/ou de la 
publication des statuts. 

2. Le GECT s'assure que, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'enregistrement 
et/ou de la publication des statuts, une demande de publication d'un avis au Journal officiel de 
l'Union européenne annonçant la constitution du GECT, et comportant son nom, ses objectifs 
et la liste de ses membres ainsi que le lieu de son siège, est transmise à l'Office des 
publications officielles des Communautés européennes. 

 

Article 6: Contrôle de la gestion des fonds publics 

1. Le contrôle de la gestion des fonds publics par un GECT est assuré par les autorités 
compétentes de l'État membre où le GECT a son siège. L'État membre où le GECT a son siège 
désigne l'autorité compétente pour cette tâche avant d'approuver la participation au GECT en 
vertu de l'article 4. 

2. Lorsque la législation nationale des autres États membres concernés le prévoit, les autorités de 
l'État membre où le GECT a son siège prennent des dispositions pour que les autorités 
compétentes dans les autres États membres concernés contrôlent sur leur territoire les actes 
exécutés par le GECT dans ces États membres et échangent toutes les informations 
appropriées. 

3. Tous les contrôles sont effectués conformément aux normes d'audit reconnues sur le plan 
international. 

4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, lorsque la mission d'un GECT visée à l'article 7, 
paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, couvre des actions cofinancées par la 
Communauté, la législation pertinente en matière de contrôle des fonds communautaires est 
applicable. 

5. L'État membre où le GECT a son siège informe les autres États membres concernés des 
difficultés éventuelles auxquelles il s'est heurté pendant les contrôles. 

 

Article 7: Missions 

1. Le GECT exécute les missions qui lui ont été confiées par ses membres conformément au 
présent Règlement.  Elles sont définies par la convention conclue par ses membres, 
conformément aux articles 4 et 8. 

2. Le GECT agit dans le cadre des missions qui lui sont confiées, qui se limitent à faciliter et à 
promouvoir la coopération territoriale afin de renforcer la cohésion économique et sociale, et 
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qui sont déterminées par ses membres, étant entendu qu'elles doivent toutes relever de la 
compétence de chacun d'entre eux en vertu de son droit national. 

3. Plus particulièrement, les missions du GECT se limitent principalement à la mise en œuvre 
des programmes ou des projets de coopération territoriale cofinancés par la Communauté, au 
titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et/ou du Fonds 
de cohésion. 

4. Les GECT peuvent réaliser d'autres actions spécifiques de coopération territoriale entre leurs 
membres et dans le cadre de l'objectif visé à l'article 1er, paragraphe 2, avec ou sans 
contribution financière communautaire. 

5. Les États membres peuvent limiter la mission que les GECT peuvent réaliser sans contribution 
financière communautaire. Toutefois, cette mission couvre au moins les actions de 
coopération énumérées à l'article 6 du Règlement (CE) n° 1080/2006. 

6. La mission confiée à un GECT par ses membres ne concerne pas l'exercice de pouvoirs 
conférés par le droit public ni de fonctions dont l'objet est la sauvegarde des intérêts généraux 
de l'État ou d'autres collectivités publiques, comme les pouvoirs de police et de 
réglementation, la justice et la politique étrangère. 

7. Les membres d'un GECT peuvent décider à l'unanimité de déléguer l'exécution de sa mission 
à l'un d'entre eux. 

 

Article 8: Convention 

1. Le GECT fait l'objet d'une convention conclue à l'unanimité par ses membres conformément à 
l'article 4. 

2. La convention précise: 

− le nom du GECT et le lieu de son siège, qui se trouve dans un État membre selon les lois 
duquel au moins un des membres est constitué; 

− l'étendue du territoire sur lequel le GECT peut exécuter sa mission; 
− l'objectif spécifique et la mission du GECT, sa durée et les conditions de sa dissolution; 
− la liste des membres du GECT; 
− le droit applicable à l'interprétation et à l'application de la convention, qui est le droit de 

l'État membre où le GECT a son siège; 
− les modalités appropriées pour la reconnaissance mutuelle, y compris en vue du contrôle 

financier; et 
− les procédures de modification de la convention, dans le respect des obligations énoncées 

aux articles 4 et 5. 

 

Article 9: Statuts 

1. Les statuts d'un GECT sont adoptés, sur la base de la convention, par ses membres statuant à 
l'unanimité. 
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2. Les statuts d'un GECT contiennent, au minimum, toutes les dispositions de la convention ainsi 
que les éléments suivants: 

− les modalités de fonctionnement des organes de direction du GECT et leurs compétences, 
ainsi que le nombre de représentants des membres dans les organes de direction 
concernés; 

− les procédures décisionnelles du GECT; 
− la ou les langue(s) de travail; 
− les modalités de son fonctionnement, notamment en ce qui concerne la gestion de son 

personnel, les procédures de recrutement, la nature des contrats du personnel; 
− les modalités de la contribution financière des membres et les règles budgétaires et 

comptables applicables, y compris les règles financières, de chacun des membres du 
GECT vis-à-vis de ce dernier; 

− les modalités en matière de responsabilité des membres conformément à l'article 12, 
paragraphe 2; 

− les autorités chargées de la désignation d'un organisme d'audit externe indépendant; 
− les procédures de modification des statuts, dans le respect des obligations énoncées aux 

articles 4 et 5. 

 

Article 10: Organisation du GECT 

1. Un GECT dispose au moins des organes suivants: 

− une assemblée constituée par les représentants de ses membres; 
− un directeur, qui représente le GECT et agit au nom et pour le compte de celui-ci. 

2. Les statuts peuvent prévoir des organes de direction supplémentaires dotés de pouvoirs 
clairement définis. 

3. Un GECT est responsable des actes de ses organes de direction vis-à-vis des tiers, même 
lorsque de tels actes ne relèvent pas des tâches du GECT. 

 

Article 11: Budget 

1. Un GECT établit un budget annuel, à adopter par l'assemblée, comportant en particulier un 
volet de fonctionnement et, le cas échéant, un volet opérationnel. 

2. L'établissement des comptes du GECT, et, le cas échéant, du rapport annuel les 
accompagnant, ainsi que le contrôle et la publication de ces comptes sont régis comme prévu à 
l'article 2, paragraphe 1, point c). 
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Article 12: Liquidation, insolvabilité, cessation de paiement et responsabilité 

1. En ce qui concerne la liquidation, l'insolvabilité, la cessation des paiements et autres 
procédures analogues, le GECT est soumis à la législation de l'État membre dans lequel il a 
son siège, sauf disposition contraire prévue aux paragraphes 2 et 3. 

2. Le GECT est responsable de ses dettes, de quelque nature qu'elles soient. 

Dans la mesure où les avoirs d'un GECT sont insuffisants pour honorer ses engagements, ses 
membres sont responsables des dettes de celui-ci, de quelque nature qu'elles soient, la part de 
chaque membre étant fixée proportionnellement à sa contribution, sauf si le droit national 
présidant à la constitution du membre exclut ou limite la responsabilité de celui-ci. Les 
modalités des contributions sont fixées dans les statuts. 

Si la responsabilité d'au moins un membre d'un GECT est limitée en raison du droit présidant 
à sa constitution, les autres membres peuvent aussi limiter la leur dans les statuts. 

Dans les statuts, les membres peuvent engager leur responsabilité après avoir cessé d'être 
membres de ce GECT pour des obligations découlant d'activités du CEGT réalisées alors 
qu'ils en étaient membres. 

Le nom d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée comprend le terme 
"limité". 

Les exigences de publicité de la convention, des statuts et des comptes d'un GECT dont les 
membres ont une responsabilité limitée, sont au moins égales à celles exigées de tout autre 
type d'entité juridique dont les membres ont une responsabilité limitée constituée en vertu des 
lois de l'État membre dans lequel ce GECT a son siège. 

Un État membre peut interdire l'enregistrement sur son territoire d'un GECT dont les membres 
ont une responsabilité limitée. 

3. Sans préjudice de la responsabilité financière des États membres à l'égard d'un éventuel 
financement des fonds structurels et/ou de cohésion confiés à un GECT, le présent Règlement 
ne saurait engager la responsabilité financière des États membres vis-à-vis d'un GECT dont ils 
ne sont pas membres. 

 

Article 13: Intérêt public 

Lorsqu'un GECT exerce une tâche contraire aux dispositions d'un État membre concernant l'ordre 
public, la sécurité publique, la santé publique ou la moralité publique ou contraire à l'intérêt public 
d'un État membre, un organisme compétent de cet État membre peut interdire l'activité sur son 
territoire ou exiger que les membres qui ont été constitués en vertu de son droit se retirent du GECT, à 
moins que ce dernier ne cesse l'activité en question. 

De telles interdictions ne constituent pas un moyen de restreindre de façon arbitraire ou déguisée 
la coopération territoriale entre les membres du GECT. Une autorité judiciaire peut réexaminer la 
décision de l'organisme compétent. 
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Article 14: Dissolution 

1. Nonobstant les dispositions sur la dissolution figurant dans la convention, sur demande d'une 
autorité compétente ayant un intérêt légitime, la juridiction ou l'autorité compétente de l'État 
membre où le GECT a son siège ordonne la dissolution du GECT lorsqu'elle constate que le 
GECT ne respecte plus les exigences prévues à l'article 1er, paragraphe 2, ou à l'article 7, ou, 
en particulier, que le GECT agit en dehors des tâches définies à l'article 7. La juridiction ou 
l'autorité compétente informe de toute demande de dissolution d'un GECT tous les États 
membres selon le droit desquels les membres ont été constitués. 

2. La juridiction ou l'autorité compétente peut accorder un délai au GECT pour rectifier la 
situation. Si le GECT échoue dans le délai imparti, la juridiction ou l'autorité compétente 
ordonne sa dissolution. 

 

Article 15: Compétence juridictionnelle 

1. Les tiers qui s'estiment lésés par les actes ou omissions d'un GECT peuvent faire valoir leurs 
droits par voie juridictionnelle. 

2. Sauf disposition contraire du présent Règlement, le droit communautaire concernant la 
compétence juridictionnelle s'applique aux différends auxquels est partie un GECT. Dans tous 
les cas qui ne sont pas prévus par ce droit communautaire, les juridictions compétentes pour le 
Règlement des différends sont les juridictions de l'État membre où le GECT a son siège. 

Les juridictions compétentes pour le Règlement des différends au titre de l'article 4, 
paragraphes 3 ou 6, ou de l'article 13, sont les juridictions de l'État membre dont la décision 
est contestée. 

3. Aucune disposition du présent Règlement ne prive les citoyens de l'exercice de leurs droits de 
recours constitutionnels nationaux contre les organismes publics qui sont membres d'un GECT 
en ce qui concerne: 

− des décisions administratives relatives aux activités qui sont menées par le GECT; 
− l'accès à des services dans leur propre langue; et 
− l'accès à l'information. 

Dans ces cas, les juridictions compétentes sont celles de l'État membre dont la constitution 
prévoit ledit droit de recours. 

 

Article 16: Dispositions finales 

1. Les États membres prennent les dispositions appropriées pour garantir l'application effective 
du présent Règlement.  

2. Lorsque son droit national le prévoit, un État membre peut établir une liste détaillée des 
missions que les membres d'un GECT, au sens de l'article 3, paragraphe 1, constitués en vertu 
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de sa législation, exécutent déjà, en ce qui concerne la coopération territoriale dans ledit État 
membre. 

L'État membre informe en conséquence la Commission et les autres États membres de toutes 
dispositions adoptées en vertu du présent article. 

3. Les États membres peuvent prévoir le paiement de redevances pour l'enregistrement de la 
convention et des statuts. Ces redevances ne peuvent, toutefois, pas être supérieures au coût 
administratif de ces documents. 

 

Article 17: Rapport et clause de réexamen 

Au plus tard le 1er août 2011, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l'application du présent Règlement et des propositions de modification, le cas échéant. 

 

Article 18: Entrée en vigueur 

Le présent Règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de 
l'Union européenne. 

Il est applicable au plus tard le 1er août 2007, à l'exception de l'article 16, qui est applicable à 
compter du 1er août 2006. 

Le présent Règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout 
État membre. 

 

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2006. 

Par le Parlement européen 

Le président, J. Borrell Fontelles 

 

Par le Conseil 

La présidente, P. Lehtomäki 

___________________________ 

[1] JO C 255 du 14.10.2005, p. 76. 

[2] JO C 71 du 22.3.2005, p. 46. 

[3] Avis du Parlement européen du 6 juillet 2005 (non encore paru au Journal officiel), position 
commune du Conseil du 12 juin 2006 (non encore parue au Journal officiel) et position du 
Parlement européen du 4 juillet 2006 (non encore parue au Journal officiel). 

[4] Voir page 25 du présent Journal officiel. 

[5] Voir page 1 du présent Journal officiel. 

[6] JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par le Règlement (CE) 
n° 2083/2005 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2005, p. 28). 
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II. RÈGLEMENT (CE) N° 1080/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL DU 5 JUILLET 2006 RELATIF AU FONDS 

EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL  
ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT (CE) N° 1783/1999 

(Journal officiel n° L 210 du 31/07/2006 p. 1 – 11) 
 
 
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 
 
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 162, paragraphe 1, et son 

article 299, paragraphe 2, deuxième alinéa, 
vu la proposition de la Commission, 
vu l'avis du Comité économique et social européen [1], 
vu l'avis du Comité des régions [2], 
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [3], 
 
considérant ce qui suit: 
 
(1) L'article 160 du traité prévoit que le Fonds européen de développement régional (FEDER) est 

destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans la 
Communauté. Ainsi, le FEDER contribue à réduire l'écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et à rattraper le retard des régions les moins favorisées, y 
compris les zones rurales et urbaines, les zones industrielles en déclin, ainsi que les régions 
affectées par un handicap géographique ou naturel, telles que les régions insulaires et les 
zones montagneuses, les zones à faible densité de population et les régions frontalières. 

(2) Les dispositions communes aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion sont établies par le 
Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales 
sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de 
cohésion [4]. Il y a lieu de définir les dispositions particulières concernant le type d'actions 
qui peuvent bénéficier d'un financement du FEDER au titre des objectifs définis dans ce 
Règlement.  

(3) Il convient que le FEDER fournisse une assistance dans le cadre d'une stratégie générale à 
l'égard de la politique de cohésion qui garantisse une plus grande concentration de 
l'intervention sur les priorités de la Communauté. 

(4) Le Règlement (CE) n° 1083/2006 prévoit que les règles d'éligibilité des dépenses doivent être 
établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de 
fixer des règles spécifiques. Des dispositions spécifiques devraient donc être prévues en ce 
qui concerne les exceptions relatives au FEDER. 

(5) Dans le cadre d'une opération intégrée de développement urbain, il est jugé nécessaire de 
soutenir des actions limitées visant à rénover les logements dans les zones affectées ou 
menacées par une détérioration physique et l'exclusion sociale dans les États membres qui ont 
adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date. 

(6) Il est nécessaire d'établir que la contribution du FEDER aux dépenses de logement devrait 
porter sur la fourniture de logements de qualité aux personnes à faible revenu, y compris le 
parc de logements récemment privatisé, ainsi que sur la fourniture de logements aux 
personnes de catégories sociales défavorisées. 
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(7) La mise en œuvre effective et efficace des actions soutenues par le FEDER dépend de la 
bonne gouvernance et du partenariat entre tous les partenaires territoriaux et socio-
économiques concernés, et en particulier les autorités régionales et locales, ainsi que tout 
autre organe concerné, lors des différentes étapes de la mise en œuvre des programmes 
opérationnels cofinancés par le FEDER. 

(8) Les États membres et la Commission devraient garantir l'absence de toute discrimination 
fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle, lors des différentes étapes de la mise en œuvre des programmes 
opérationnels cofinancés par le FEDER. 

(9) Si l'on se fonde sur l'expérience et les points forts de l'initiative communautaire URBAN, 
prévue à l'article 20, paragraphe 1, point b), du Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 
21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels [5], le développement 
urbain durable devrait être renforcé par l'intégration complète des actions menées dans ce 
domaine dans les programmes opérationnels cofinancés par le FEDER, une attention 
particulière étant accordée au développement local et aux actions en matière d'emploi, ainsi 
qu'à leur potentiel d'innovation. 

(10) Il y a lieu de veiller particulièrement à assurer la complémentarité et la cohérence avec 
d'autres politiques communautaires, notamment avec le septième programme-cadre pour les 
actions de recherche, de développement technologique et de démonstration et le programme-
cadre pour la compétitivité et l'innovation. Il conviendrait en outre de réaliser une synergie 
entre le soutien apporté par le FEDER, d'une part, et celui apporté par le Fonds social 
européen conformément au Règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen [6] et le Fonds de cohésion 
conformément au Règlement (CE) n° 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant un 
Fonds de cohésion [7], par le Fonds européen agricole pour le développement rural 
conformément au Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [8] et un Fonds européen pour la pêche, d'autre part. 

(11) Il est nécessaire de faire en sorte que les actions menées par le FEDER en faveur des petites 
et moyennes entreprises (PME) prennent en compte et soutiennent la mise en œuvre de la 
charte européenne des petites entreprises adoptée les 19 et 20 juin 2000 lors du Conseil 
européen de Santa Maria da Feira. 

(12) Une attention particulière devrait être réservée aux régions ultrapériphériques, notamment en 
étendant, à titre exceptionnel, le champ d'intervention du FEDER pour y englober le 
financement des aides au fonctionnement visant à compenser les surcoûts dus à leur situation 
particulière du point de vue économique et social, situation aggravée par l'isolement, 
l'insularité, la faible superficie, la topographie et le climat défavorables de ces régions, ainsi 
que par leur dépendance économique à l'égard d'un nombre réduit de produits, 
caractéristiques permanentes et combinées qui entravent sévèrement le développement de ces 
régions. De telles mesures spécifiques requièrent l'utilisation comme base juridique de 
l'article 299, paragraphe 2, du traité. 

(13) Le FEDER devrait traiter les problèmes d'accessibilité et d'éloignement des grands marchés, 
auxquels doivent faire face les régions à très faible densité de population, mentionnés au 
protocole no 6 relatif aux dispositions spéciales pour l'objectif no 6 dans le cadre des Fonds 
structurels en Finlande et en Suède annexé à l'acte d'adhésion de 1994. Le FEDER devrait 
aussi traiter les difficultés particulières rencontrées par certaines îles, zones montagneuses, 
régions frontalières et régions faiblement peuplées dont la situation géographique ralentit le 
développement, afin d'encourager le développement durable de ces zones et régions. 

(14) Il est nécessaire de fixer des dispositions particulières concernant la programmation, la 
gestion, le suivi et le contrôle des programmes opérationnels dans le cadre de l'objectif de 
coopération territoriale européenne. 
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(15) Il importe de favoriser une coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale 
efficace avec les pays voisins de la Communauté lorsque cela est nécessaire pour que les 
régions des États membres qui sont limitrophes de pays tiers puissent être efficacement 
aidées dans leur développement. Il convient donc d'autoriser, de manière exceptionnelle, 
l'intervention du FEDER pour le financement de projets situés sur le territoire des pays tiers 
lorsqu'ils bénéficient aux régions de la Communauté. 

(16) Dans un souci de clarté, il y a donc lieu d'abroger le Règlement (CE) n° 1783/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds européen de 
développement régional [9], 

 
 
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 
 
 
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Article premier: Objet 
1. Le présent Règlement établit les tâches du Fonds européen de développement régional 

(FEDER), l'étendue de son intervention en ce qui concerne les objectifs de convergence, de 
compétitivité régionale et d'emploi et de coopération territoriale européenne, tels que définis à 
l'article 3, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 1083/2006, ainsi que les règles d'éligibilité à 
cette intervention. 

2. Le FEDER est régi par le Règlement (CE) n° 1083/2006 et par le présent Règlement.  
 
Article 2: Objectif 
 Conformément à l'article 160 du traité et au Règlement (CE) n° 1083/2006, le FEDER contribue 

au financement de l'intervention visant à renforcer la cohésion économique et sociale en 
corrigeant les principaux déséquilibres régionaux par le biais d'un soutien au développement et à 
l'ajustement structurel des économies régionales, y compris la reconversion des régions 
industrielles en déclin et des régions en retard de développement, et en soutenant la coopération 
transfrontalière, transnationale et interrégionale. 

 Ce faisant, le FEDER donne effet aux priorités de la Communauté, et en particulier à la 
nécessité de renforcer la compétitivité et l'innovation, de créer et de sauvegarder des emplois 
durables et d'assurer un développement durable. 

 
Article 3: Champ d'application de l'intervention 
1. Le FEDER concentre son intervention sur des priorités thématiques. Le type et la gamme 

d'actions à financer au sein de chaque priorité reflètent la nature différente des objectifs de 
convergence, de compétitivité régionale et d'emploi, et de coopération territoriale européenne, 
conformément aux articles 4, 5 et 6. 

2. Le FEDER contribue au financement: 
a) des investissements productifs qui contribuent à créer et à sauvegarder des emplois durables, 

essentiellement par le biais d'aides directes aux investissements réalisés principalement dans 
les PME; 

b) des investissements dans les infrastructures; 
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c) du développement du potentiel endogène par des mesures de soutien au développement régional 
et local. Ces mesures comprennent l'assistance et les services aux entreprises, en particulier 
aux PME, la création et le développement d'instruments de financement tels que le capital-
risque, les fonds d'emprunt et de garantie, les fonds de développement local, les bonifications 
d'intérêts, la mise en réseau, la coopération et l'échange d'expérience entre les régions, les 
villes et les acteurs sociaux, économiques et environnementaux pertinents; 

d) de l'assistance technique visée aux articles 45 et 46 du Règlement (CE) n° 1083/2006. 
 Les divers investissements et mesures énumérés aux points a) à d) sont disponibles pour mettre 

en œuvre les priorités thématiques conformément aux articles 4, 5 et 6.  
 
Article 4: Convergence 
 Au titre de l'objectif "convergence", le FEDER concentre son intervention sur le soutien au 

développement économique durable intégré, aux niveaux régional et local, et à l'emploi, en 
mobilisant et en renforçant la capacité endogène au moyen de programmes opérationnels visant 
à moderniser et à diversifier les structures économiques et à créer et à sauvegarder des emplois 
durables. Cela est réalisé essentiellement par le biais des priorités suivantes, la combinaison 
précise des mesures à mettre en œuvre étant fonction des particularités de chaque État membre: 

a) la recherche et le développement technologique (RDT), l'innovation et l'esprit d'entreprise, y 
compris le renforcement des capacités de recherche et de développement technologique et leur 
intégration dans l'Espace européen de la recherche, y compris les infrastructures; l'aide à la 
RDT, notamment dans les PME, et au transfert de technologies; l'amélioration des liens entre les 
PME, d'une part, et l'enseignement supérieur, les établissements de recherche et les centres de 
recherche et de technologie, d'autre part; le développement des réseaux d'entreprises; les 
partenariats public-privé et les grappes d'entreprises; l'assistance à la fourniture de services 
commerciaux et technologiques aux groupes de PME; et la stimulation de l'esprit d'entreprise et 
du financement de l'innovation pour les PME au moyen d'instruments d'ingénierie financière; 

b) la société de l'information, y compris l'élaboration d'une infrastructure de communications 
électroniques, de contenu local, de services et d'applications, l'amélioration de l'accès sûr aux 
services publics en ligne et leur développement; et l'aide et les services aux PME pour 
l'adoption et l'utilisation efficace des technologies de l'information et de la communication 
(TIC) ou l'exploitation d'idées nouvelles; 

c) les initiatives locales en matière de développement et l'aide aux structures fournissant des 
services de proximité pour créer de nouveaux emplois, lorsque ces initiatives ne relèvent pas du 
champ d'application du Règlement (CE) n° 1081/2006; 

d) l'environnement, y compris les investissements liés à l'approvisionnement en eau ainsi qu'à la 
gestion des déchets et de l'eau; le traitement des eaux usées et la qualité de l'air; la prévention et 
le contrôle de la désertification ainsi que la lutte contre ce phénomène; la prévention et le 
contrôle intégrés de la pollution; les aides visant à atténuer les effets des changements 
climatiques; la réhabilitation de l'environnement physique, y compris des sites et des terrains 
contaminés et des friches; la promotion de la biodiversité et la protection de la nature, y compris 
des investissements dans les sites Natura 2000; l'aide aux PME dans le but de promouvoir des 
schémas de production durables par la mise en place de systèmes de gestion environnementale 
rentables et par l'adoption et l'utilisation de technologies de prévention de la pollution; 

e) la prévention des risques, y compris l'élaboration et la mise en œuvre de plans visant à prévenir 
et à gérer les risques naturels et technologiques; 

f) le tourisme, y compris la promotion des ressources naturelles en tant que potentiel pour le 
développement du tourisme durable; la protection et la valorisation du patrimoine naturel à 
l'appui du développement socio-économique; l'aide visant à améliorer l'offre de services 
touristiques par le biais de nouveaux services à plus forte valeur ajoutée et à faciliter le passage 
à de nouveaux modèles de tourisme plus durables; 
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g) les investissements culturels, y compris la protection, la promotion et la préservation du 
patrimoine culturel; le développement d'infrastructures culturelles à l'appui du développement 
socio-économique, du tourisme durable et du renforcement de l'attractivité régionale; et les 
aides visant à améliorer l'offre de services culturels par le biais de nouveaux services à plus 
forte valeur ajoutée; 

h) les investissements dans les transports, y compris l'amélioration des réseaux transeuropéens et 
des liaisons avec le réseau RTE-T; les stratégies intégrées de promotion des transports propres, 
qui contribuent à améliorer l'accès aux services de passagers et de marchandises ainsi que leur 
qualité, à réaliser une répartition modale plus équilibrée, à encourager les intermodalités et à 
réduire les incidences sur l'environnement; 

i) les investissements liés à l'énergie, y compris dans l'amélioration des réseaux transeuropéens qui 
contribuent à renforcer la sécurité de l'approvisionnement, l'intégration des considérations 
environnementales, l'amélioration de l'efficacité énergétique et le développement des énergies 
renouvelables; 

j) les investissements en faveur de l'éducation, notamment de la formation professionnelle, qui 
contribuent à accroître l'attractivité et la qualité de vie; 

k) les investissements dans les infrastructures sanitaires et sociales qui contribuent au 
développement régional et local et à accroître la qualité de la vie. 

 
Article 5: Compétitivité régionale et emploi 

Au titre de l'objectif de compétitivité régionale et d'emploi, le FEDER concentre son 
intervention, dans le cadre de stratégies de développement durable, tout en promouvant l'emploi, 
essentiellement sur les trois priorités suivantes: 
1) l'innovation et l'économie de la connaissance, notamment par la création et le renforcement 

d'économies régionales efficaces de l'innovation et de relations généralisées entre les secteurs 
privé et public, les universités et les centres technologiques, tenant compte des besoins locaux, et 
en particulier: 

− l'amélioration des capacités régionales de RDT et d'innovation, directement liées aux 
objectifs régionaux de développement économique, par un soutien en faveur de centres de 
compétence industriels ou axés sur une technologie spécifique; par la promotion de la 
RDT industrielle, des PME et du transfert de technologies; par le développement de la 
prévision technologique et de l'évaluation comparative au niveau international des 
politiques de promotion de l'innovation; et par un soutien en faveur de la collaboration 
entre entreprises et des politiques conjointes en matière de RDT et d'innovation; 

− la stimulation de l'innovation et de l'esprit d'entreprise dans tous les secteurs de l'économie 
régionale et locale par un soutien en faveur de la commercialisation de produits, de 
processus et de services nouveaux ou améliorés par les PME; par un soutien en faveur des 
réseaux et des grappes d'entreprises; par l'amélioration de l'accès des PME aux 
financements; par la promotion des réseaux de coopération entre les entreprises et les 
établissements d'enseignement supérieur et de recherche adéquats; et par un accès plus 
aisé pour les PME aux services d'appui aux entreprises, ainsi que par un soutien en faveur 
de l'intégration de technologies plus propres et innovantes dans les PME; 

− la promotion de l'esprit d'entreprise, notamment en facilitant l'exploitation économique 
des idées nouvelles et en encourageant la création de nouvelles entreprises par les 
établissements d'enseignement supérieur et de recherche concernés et les entreprises 
existantes; 

− la création d'instruments d'ingénierie financière et de pépinières propices à la capacité de 
développement technologique et de recherche des PME et à l'encouragement de l'esprit 
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d'entreprise et de la formation de nouvelles entreprises, en particulier des PME faisant une 
utilisation intensive de la connaissance; 

2) l'environnement et la prévention des risques, et en particulier: 
− l'encouragement des investissements pour la réhabilitation de l'environnement physique, y 

compris les sites et terrains contaminés, désertifiés et en friche; 
− la promotion du développement des infrastructures liées à la biodiversité et des 

investissements dans les sites Natura 2000, lorsque cette démarche contribue au 
développement économique durable et/ou à la diversification des zones rurales; 

− la stimulation de l'efficacité énergétique et de la production d'énergies renouvelables, et la 
mise au point de systèmes efficaces de gestion de l'énergie; 

− la promotion de transports publics propres et durables, en particulier dans les zones 
urbaines; 

− l'élaboration de plans et de mesures de prévention et de gestion des risques naturels (par 
exemple, la désertification, les sécheresses, les incendies et les inondations) et 
technologiques; 

− la protection et la valorisation du patrimoine naturel et culturel à l'appui du 
développement socio-économique et la promotion des ressources naturelles et culturelles 
en tant que potentiel pour le développement du tourisme durable; 

3) l'accès aux services de transport et de télécommunications d'intérêt économique général, et en 
particulier:  

− le renforcement des réseaux secondaires de transport par l'amélioration des liaisons avec 
les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T), avec les centres ferroviaires, aéroports et 
ports régionaux ou avec les plates-formes multimodales; par la mise en place de liaisons 
transversales avec les principales lignes ferroviaires; et par la promotion des voies 
navigables intérieures régionales et locales, ainsi que du transport maritime à courte 
distance; 

− l'encouragement de l'accès aux TIC par les PME, de leur adoption et de leur utilisation 
efficace, par le soutien de l'accès aux réseaux; de l'établissement de points d'accès publics 
à l'internet; de l'équipement et du développement de services et d'applications, avec 
notamment la mise en place de plans d'action pour les très petites entreprises et les 
entreprises artisanales. 

En outre, s'agissant des programmes opérationnels cofinancés par le FEDER dans les régions 
ayant droit au financement spécifique et transitoire visé à l'article 8, paragraphe 2, du Règlement (CE) 
n° 1083/2006, les États membres et la Commission peuvent décider d'étendre le soutien aux priorités 
visées à l'article 4 du présent Règlement.  
 
Article 6: Coopération territoriale européenne 

Au titre de l'objectif de coopération territoriale européenne, le FEDER concentre son aide sur 
les priorités suivantes:  

− le développement d'activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières 
au moyen de stratégies conjointes en faveur du développement territorial durable, 
essentiellement: 

− en encourageant l'esprit d'entreprise, notamment le développement des PME, du tourisme, 
de la culture et du commerce transfrontalier; 

− en encourageant et en améliorant la protection et la gestion conjointes des ressources 
naturelles et culturelles, ainsi que la prévention des risques environnementaux et 
technologiques; 

− en soutenant les liens entre les zones urbaines et les zones rurales; 
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− en réduisant l'isolement par un meilleur accès aux réseaux et aux services de transport, 
d'information et de communication et aux réseaux et aux installations transfrontaliers de 
distribution d'eau, de gestion des déchets et d'approvisionnement en énergie; 

− en développant la collaboration, les capacités et l'utilisation conjointe des infrastructures, 
en particulier dans des secteurs tels que la santé, la culture, le tourisme et l'éducation. 

Le FEDER peut en outre contribuer à encourager la coopération administrative et juridique, 
l'intégration des marchés du travail transfrontaliers, les initiatives locales pour l'emploi, l'égalité entre 
hommes et femmes et l'égalité des chances, la formation et l'insertion sociale, ainsi que le partage des 
ressources humaines et des infrastructures pour la RDT. 

En ce qui concerne le programme PEACE entre l'Irlande du Nord et les comtés limitrophes 
d'Irlande, tel que prévu au titre des dispositions du point 22 de l'annexe II du Règlement (CE) 
n° 1083/2006, le FEDER contribue, en plus des actions visées ci-dessus, à promouvoir la stabilité 
sociale et économique dans les régions concernées, notamment par des actions visant à promouvoir la 
cohésion entre les communautés; 
1) l'établissement et le développement de la coopération transnationale, y compris de la coopération 

bilatérale entre régions maritimes non couverte par le point 1), au moyen du financement de 
réseaux et d'actions propices au développement territorial intégré, centrées principalement sur les 
priorités suivantes: 

− l'innovation: la création et le développement de réseaux scientifiques et technologiques, et 
l'amélioration des capacités régionales en matière de RTD et d'innovation lorsqu'elles 
contribuent directement au développement économique harmonieux des zones 
transnationales. Les actions peuvent comprendre la mise en place de réseaux entre les 
établissements d'enseignement supérieur et de recherche concernés, d'une part, et les 
PME, d'autre part; des liaisons en vue de faciliter l'accès à la connaissance scientifique et 
le transfert technologique entre les infrastructures de RDT et les centres internationaux 
d'excellence en matière de RDT; le jumelage d'organismes de transfert de technologies, et 
l'élaboration d'instruments d'ingénierie financière conjoints axés sur le soutien de la RDT 
dans les PME; 

− l'environnement: la gestion de l'eau, de l'efficacité énergétique, de la prévention des 
risques et des activités liées à la protection de l'environnement dont la dimension 
transnationale est évidente. Ces actions peuvent comprendre: la protection et la gestion 
des bassins hydrographiques, des zones côtières, des ressources marines, des services des 
eaux et des zones humides; la prévention des incendies, de la sécheresse et des 
inondations; la promotion de la sécurité maritime et la protection contre les risques 
naturels et technologiques; la protection et la valorisation du patrimoine naturel à l'appui 
du développement socio-économique et du tourisme durable; 

− l'accessibilité: activités contribuant à faciliter l'accès aux services de transport et de 
télécommunications ainsi qu'à améliorer leur qualité, lorsque la dimension transnationale 
de ces services est évidente. Ces actions peuvent comprendre: la réalisation 
d'investissements dans les sections transfrontalières des réseaux transeuropéens; 
l'amélioration de l'accès local et régional aux réseaux nationaux et transnationaux; 
l'amélioration de l'interopérabilité des systèmes nationaux et régionaux; et la promotion de 
technologies de l'information et de la communication de pointe; 

− le développement urbain durable: le renforcement du développement polycentrique aux 
niveaux transnational, national et régional, dont l'impact transnational est évident. Ces 
actions peuvent comprendre: la création et l'amélioration de réseaux urbains et des 
relations entre zones urbaines et rurales; l'élaboration de stratégies pour prendre en compte 
les questions similaires concernant les dimensions urbaine et rurale; la préservation et la 
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promotion du patrimoine culturel et l'intégration stratégique des zones de développement 
dans une perspective transnationale. 

− L'assistance à la coopération bilatérale entre les régions maritimes peut être étendue aux 
priorités visées au point 1); 

2) le renforcement de l'efficacité de la politique régionale par la promotion: 
− de la coopération interrégionale axée sur l'innovation et l'économie de la connaissance 

ainsi que sur l'environnement et la prévention des risques au sens de l'article 5, points 1) et 
2); 

− des échanges d'expériences concernant l'identification, le transfert et la diffusion des 
meilleures pratiques, y compris en ce qui concerne le développement urbain durable visé à 
l'article 8; et 

− des actions liées aux études, à la collecte de données ainsi qu'à l'observation et à l'analyse 
des tendances de développement dans la Communauté. 

 
Article 7: Éligibilité des dépenses 
1) Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles à une contribution du FEDER: 

− les intérêts débiteurs; 
− l'achat de terrains pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de 

l'opération concernée. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus 
élevé peut être admis par l'autorité de gestion pour les opérations concernant la protection 
de l'environnement; 

− le démantèlement de centrales nucléaires; 
− la taxe sur la valeur ajoutée récupérable. 

2) Les dépenses de logement ne sont éligibles que pour les États membres qui ont adhéré à l'Union 
européenne le 1er mai 2004 ou après cette date uniquement et dans les conditions suivantes: 

− les dépenses sont programmées dans le cadre d'une opération intégrée de développement 
urbain ou d'un axe prioritaire pour les zones affectées ou menacées par une détérioration 
physique et l'exclusion sociale; 

− l'enveloppe financière attribuée aux dépenses de logement s'élève à un maximum de 3 % 
de la contribution du FEDER aux programmes opérationnels concernés ou à 2 % de la 
contribution totale du FEDER; 

− les dépenses sont limitées: 
− aux logements multifamiliaux, ou 
− aux immeubles appartenant aux autorités publiques ou à des exploitants sans but lucratif 

qui sont destinés à des ménages à faible revenu ou à des personnes ayant des besoins 
particuliers. 

La Commission arrête la liste des critères nécessaires pour déterminer les zones visées au point a) 
et la liste des interventions éligibles conformément à la procédure décrite à l'article 103, 
paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 1083/2006. 

3) Les règles d'éligibilité énoncées à l'article 11 du Règlement (CE) n° 1081/2006 sont applicables 
aux actions cofinancées par le FEDER qui relèvent de l'article 3 dudit Règlement.  
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CHAPITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE TRAITEMENT DES 
SPÉCIFICITÉS TERRITORIALES 

 
Article 8: Développement urbain durable 

Outre les actions énumérées aux articles 4 et 5 du présent Règlement, en cas d'action relative au 
développement urbain durable visé à l'article 37, paragraphe 4, point a), du Règlement (CE) 
n° 1083/2006, le FEDER peut, s'il y a lieu, soutenir le développement de stratégies participatives, 
intégrées et durables pour faire face à la forte concentration de problèmes économiques, 
environnementaux et sociaux dans les zones urbaines. 

Ces stratégies favorisent un développement urbain durable par le biais d'actions telles que le 
renforcement de la croissance économique; la réhabilitation de l'environnement physique, la 
reconversion des friches industrielles; la préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et 
culturel; les actions stimulant l'esprit d'entreprise, l'emploi local et le développement communautaire et 
la fourniture de services à la population, compte tenu de l'évolution des structures démographiques. 

Par dérogation à l'article 34, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 1083/2006 et lorsque ces 
actions sont mises en œuvre dans le cadre d'un programme opérationnel spécifique ou en vertu d'un 
axe prioritaire d'un programme opérationnel, le financement par le FEDER des actions relevant du 
Règlement (CE) n° 1081/2006 sur le Fonds social européen, au titre de l'objectif de compétitivité 
régionale et d'emploi, peut être porté à 15 % du programme ou de l'axe prioritaire concerné. 
 
Article 9: Coordination avec le Feader et le FEP 

Lorsqu'un programme opérationnel soutenu par le FEDER vise des opérations qui sont 
également susceptibles de bénéficier d'un financement par un autre instrument de soutien 
communautaire, y compris l'axe 3 du Feader et le développement durable des zones de pêche côtière 
dans le cadre du FEP, les États membres établissent, dans chaque programme opérationnel, les critères 
permettant de délimiter les opérations soutenues par le FEDER et celles financées par les autres 
instruments de soutien communautaires. 
 
Article 10: Zones à handicaps géographiques et naturels 

Les programmes régionaux cofinancés par le FEDER couvrant les zones à handicaps 
géographiques et naturels, visés à l'article 52, point f), du Règlement (CE) n° 1083/2006, accordent 
une attention particulière au traitement des difficultés spécifiques de ces zones. 

Sans préjudice des articles 4 et 5, le FEDER peut contribuer en particulier au financement 
d'investissements destinés à améliorer l'accessibilité, à promouvoir et à développer les activités 
économiques liées au patrimoine culturel et naturel, à encourager l'utilisation durable des ressources 
naturelles et à favoriser le tourisme durable. 
 
Article 11: Régions ultrapériphériques 
1) L'allocation additionnelle spécifique visée au paragraphe 20 de l'annexe II du Règlement (CE) 

n° 1083/2006 est utilisée, dans les régions ultrapériphériques, pour compenser les surcoûts liés aux 
handicaps visés à l'article 299, paragraphe 2, du traité et induits par le soutien: 

− aux priorités visées à l'article 4 et/ou, le cas échéant, à l'article 5; 
− au transport de marchandises et à l'aide au démarrage de services de transport; 
− aux opérations liées aux contraintes de stockage, au surdimensionnement et à l'entretien 

des outils de production ainsi qu'au manque de capital humain sur le marché local. 
2) Dans le champ d'application de l'article 3, l'allocation additionnelle spécifique peut financer des 

coûts d'investissement. En outre, l'allocation additionnelle spécifique est utilisée, pour un 
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minimum de 50 %, pour contribuer au financement des aides au fonctionnement et des dépenses 
couvrant des obligations et des contrats de service public dans les régions ultrapériphériques. 

3) Le montant auquel s'applique le taux de cofinancement est proportionnel aux surcoûts visés au 
paragraphe 1 supportés par le bénéficiaire dans le cas des aides au fonctionnement et des dépenses 
couvrant des obligations et des contrats de service public uniquement et il peut couvrir le total des 
coûts éligibles dans le cas des dépenses pour investissement. 

4) Le financement au titre du présent article ne peut être utilisé en faveur: 
− d'opérations liées aux produits relevant de l'annexe I du traité; 
− d'aides au transport de personnes autorisées en vertu de l'article 87, paragraphe 2, point a), 

du traité; 
− d'exonérations fiscales et de charges sociales. 

 
 
CHAPITRE III – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'OBJECTIF DE 
COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE 
 
 
SECTION 1 – Programmes opérationnels 
 
Article 12: Contenu 

Chaque programme opérationnel relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne 
contient les informations suivantes: 
1) une analyse de la situation dans la zone de coopération en termes de forces et de faiblesses et la 

stratégie retenue pour y répondre; 
2) une liste des zones éligibles se trouvant sur le territoire couvert par le programme, y compris, pour 

ce qui concerne les programmes de coopération transfrontalière, les zones de flexibilité visées à 
l'article 21, paragraphe 1; 

3) une justification des priorités retenues au regard des orientations stratégiques communautaires sur 
la cohésion, le cadre de référence stratégique national dans lequel l'État membre a décidé d'inscrire 
les actions financées au titre de l'objectif de coopération territoriale européenne, ainsi que les 
résultats de l'évaluation ex ante visée à l'article 48, paragraphe 2, du Règlement (CE) 
n° 1083/2006; 

4) des informations sur les axes prioritaires et leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs sont 
quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs de résultats et d'impact compte tenu du principe 
de proportionnalité. Ces indicateurs permettent de mesurer les progrès par rapport à la situation de 
départ et la réalisation des objectifs mettant en œuvre ces axes prioritaires; 

5) à titre purement informatif, une ventilation indicative, par catégorie, de l'utilisation programmée 
de la contribution du FEDER au programme opérationnel, en conformité avec les règles 
d'application adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, 
paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 1083/2006; 

6) un plan de financement unique, sans répartition par État membre, comprenant deux tableaux: 
− un tableau ventilant, conformément aux articles 52, 53 et 54 du Règlement (CE) 

n° 1083/2006, pour chaque année, le montant de l'enveloppe financière totale envisagée 
pour la contribution du FEDER. La contribution totale du FEDER prévue annuellement 
est compatible avec le cadre financier applicable; 

− un tableau précisant, pour l'ensemble de la période de programmation, pour le programme 
opérationnel et pour chaque axe prioritaire, le montant de l'enveloppe financière totale de 
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la contribution communautaire et des contreparties nationales et le taux de contribution du 
FEDER. Lorsque, conformément à l'article 53 du Règlement (CE) n° 1083/2006, la 
contrepartie nationale est constituée de dépenses publiques et de dépenses privées, le 
tableau présente la ventilation indicative entre les parts publique et privée; lorsque, 
conformément à cet article, la contrepartie nationale est constituée de dépenses publiques, 
le tableau indique le montant de la contribution publique nationale; 

7) des informations relatives à la complémentarité avec les actions financées par le FEADER et le 
FEP, le cas échéant; 

8) les dispositions d'exécution du programme opérationnel, y compris: 
− la désignation par les États membres de l'ensemble des autorités visées à l'article 14; 
− une description des systèmes de suivi et d'évaluation; 
− des informations concernant l'organisme compétent pour recevoir les paiements versés par 

la Commission et l'organisme ou les organismes responsables de l'exécution des 
paiements aux bénéficiaires; 

− une définition des procédures concernant la mobilisation et la circulation des flux 
financiers afin d'en assurer la transparence; 

− les éléments visant à assurer la publicité du programme opérationnel et des informations y 
afférentes visés à l'article 69 du Règlement (CE) n° 1083/2006; 

− une description des modalités convenues entre la Commission et les États membres pour 
l'échange de données informatisées permettant de répondre aux exigences en matière de 
paiement, de suivi et d'évaluation prévues par le Règlement (CE) n° 1083/2006; 

9) une liste indicative de grands projets au sens de l'article 39 du Règlement (CE) n° 1083/2006, qui 
doit être soumise à l'agrément de la Commission durant la période de programmation. 

 
 
SECTION 2 – Eligibilité 
 
Article 13: Règles d'éligibilité des dépenses 

Les règles nationales pertinentes approuvées par les États membres participant à un programme 
opérationnel au titre de l'objectif de coopération territoriale européenne s'appliquent pour déterminer 
l'éligibilité des dépenses, sauf si des règles communautaires sont fixées. 

La Commission fixe, conformément à l'article 56, paragraphe 4, du Règlement (CE) 
n° 1083/2006 et sans préjudice de l'article 7 du présent Règlement, des règles communes d'éligibilité 
des dépenses conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3, du Règlement (CE) 
n° 1083/2006. 

Dans les cas où l'article 7 prévoit des règles d'éligibilité des dépenses différentes selon les États 
membres participant à un programme opérationnel au titre de l'objectif de coopération territoriale 
européenne, les règles d'éligibilité les plus larges sont applicables sur l'ensemble du territoire couvert 
par le programme. 
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SECTION 3 – Gestion, suivi et contrôle 
 
Article 14: Désignation des autorités 
1) Les États membres participant à un programme opérationnel désignent une autorité de gestion 

unique, une autorité de certification unique et une autorité d'audit unique, cette dernière étant 
située dans l'État membre de l'autorité de gestion. L'autorité de certification reçoit les paiements 
effectués par la Commission et procède, en règle générale, aux paiements au bénéficiaire chef 
de file. 
Après consultation des États membres représentés sur le territoire couvert par le programme, 
l'autorité de gestion établit un secrétariat technique conjoint. Celui-ci assiste l'autorité de 
gestion, le comité de suivi et, le cas échéant, l'autorité d'audit, dans l'exercice de leurs tâches 
respectives. 

2) L'autorité d'audit du programme opérationnel est assistée par un groupe de commissaires aux 
comptes composé d'un représentant de chaque État membre participant au programme 
opérationnel, qui assume les fonctions visées à l'article 62 du Règlement (CE) n° 1083/2006. Le 
groupe de commissaires aux comptes est constitué dans un délai maximal de trois mois après la 
décision approuvant le programme opérationnel. Il établit son Règlement intérieur. Il est présidé 
par l'autorité d'audit du programme opérationnel.  
Les États membres participants peuvent décider à l'unanimité que l'autorité d'audit est autorisée 
à accomplir elle-même les missions prévues à l'article 62 du Règlement (CE) n° 1083/2006 sur 
l'ensemble du territoire couvert par le programme, sans qu'un groupe de commissaires aux 
comptes, tel que visé au premier alinéa, soit nécessaire.  
Les commissaires aux comptes sont indépendants du système de contrôle visé à l'article 16, 
paragraphe 1.  

3) Chaque État membre participant au programme opérationnel désigne ses représentants au 
comité de suivi visé à l'article 63 du Règlement (CE) n° 1083/2006.  

 
Article 15: Fonction de l'autorité de gestion 
1) L'autorité de gestion assume les fonctions visées à l'article 60 du Règlement (CE) n° 1083/2006, 

à l'exception de celles concernant la régularité des opérations et des dépenses au regard des 
règles nationales et communautaires, conformément au point b) de ce même article. À cet égard, 
elle s'assure que les dépenses de chaque bénéficiaire participant à une opération ont été validées 
par le contrôleur visé à l'article 16, paragraphe 1, du présent Règlement.  

2) L'autorité de gestion fixe, le cas échéant en accord avec le premier bénéficiaire, les modalités de 
mise en œuvre de chaque opération. 

 
Article 16: Système de contrôle 
1) Afin d'assurer la validation des dépenses, chaque État membre met en place un système de 

contrôle permettant de vérifier la fourniture des produits et des services faisant l'objet du 
cofinancement, la validité des dépenses déclarées pour les opérations ou parties d'opérations 
mises en œuvre sur son territoire et la conformité de ces dépenses et des opérations ou parties 
d'opérations s'y rapportant avec les règles communautaires et ses règles nationales.  
À cette fin, chaque État membre désigne les contrôleurs chargés de vérifier la légalité et la 
régularité des dépenses déclarées par chaque bénéficiaire participant à l'opération. Les États 
membres peuvent décider de désigner un contrôleur unique pour l'ensemble du territoire couvert 
par le programme. 
Dans le cas où la vérification de la fourniture des produits et des services faisant l'objet du 
cofinancement ne pourrait se faire que pour l'ensemble de l'opération, cette vérification est 
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réalisée par le contrôleur de l'État membre où est établi le premier bénéficiaire ou par l'autorité 
de gestion. 

2) Chaque État membre veille à ce que les dépenses puissent être validées par les contrôleurs dans 
un délai de trois mois.  

 
Article 17: Gestion financière 
1) La contribution du FEDER est versée sur un compte unique sans sous-comptes nationaux. 
2) Sans préjudice de la responsabilité des États membres en matière de détection et de correction 

des irrégularités ainsi que de recouvrement des sommes indûment versées, l'autorité de 
certification veille à ce que toute somme versée à la suite d'une irrégularité soit récupérée auprès 
du premier bénéficiaire. Les bénéficiaires remboursent au premier bénéficiaire les sommes 
indûment versées conformément à l'accord qui les lie. 

3) Si le premier bénéficiaire ne parvient pas à se faire rembourser par un bénéficiaire, l'État 
membre sur le territoire duquel est établi le bénéficiaire concerné rembourse à l'autorité de 
certification la somme indûment versée audit bénéficiaire. 

 
Article 18: Groupement européen de coopération territoriale 

Les États membres participant à un programme opérationnel au titre de l'objectif de coopération 
territoriale européenne peuvent recourir à un groupement européen de coopération territoriale dans le 
cadre du Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à 
un groupement européen de coopération territoriale (GECT) [10], afin de lui confier la gestion du 
programme opérationnel en lui conférant les responsabilités de l'autorité de gestion et du secrétariat 
technique conjoint. Dans ce cadre, chaque État membre continue à assumer une responsabilité 
financière. 
 
 
SECTION 4 – Opérations 
 
Article 19: Sélection des opérations 
1) Les opérations sélectionnées pour les programmes opérationnels destinés à développer les 

activités transfrontalières visées à l'article 6, point 1), et destinés à établir et à développer la 
coopération transnationale visée à l'article 6, point 2), comprennent des bénéficiaires d'au moins 
deux pays, dont un État membre au moins, qui, pour chaque opération, coopèrent d'au moins 
deux des façons suivantes: développement conjoint, mise en œuvre conjointe, dotation conjointe 
en effectifs et financement conjoint. 
Les opérations sélectionnées remplissant les conditions susmentionnées peuvent être mises en 
œuvre dans un seul pays à condition d'avoir été présentées par des entités appartenant au moins 
à deux pays. 
Les conditions susmentionnées ne s'appliquent pas aux actions relevant du programme PEACE 
visé à l'article 6, point 1), troisième alinéa. 

2) Les opérations sélectionnées pour les programmes opérationnels concernant la coopération 
interrégionale visés à l'article 6, point 3) a), comprennent des bénéficiaires, au niveau régional 
ou local, d'au moins: 
− trois États membres; ou 
− trois pays, dont deux au moins doivent être des États membres, lorsqu'un bénéficiaire d'un 

pays tiers y participe. 
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3) Les opérations sélectionnées pour les programmes opérationnels visés à l'article 6, point 3) b), 
appliquent les conditions prévues au premier alinéa du présent paragraphe, si possible selon le 
type d'opération. 

4) Les bénéficiaires coopèrent, pour chaque opération, des façons suivantes: développement 
conjoint, mise en œuvre conjointe, dotation conjointe en effectifs et financement conjoint. 

5) Outre les tâches visées à l'article 65 du Règlement (CE) n° 1083/2006, le comité de suivi ou un 
comité directeur relevant de ce comité est chargé de la sélection des opérations. 

 
Article 20: Responsabilités du premier bénéficiaire et des autres bénéficiaires 
1) Pour chaque opération, un premier bénéficiaire est désigné par les bénéficiaires en leur sein. Il 

assume les responsabilités suivantes: 
− il fixe les modalités de ses relations avec les bénéficiaires participant à l'opération dans un 

accord comprenant notamment des dispositions garantissant la bonne gestion financière 
des fonds alloués à l'opération, y compris les modalités de recouvrement des sommes 
indûment versées; 

− il est chargé de veiller à la mise en œuvre de l'ensemble de l'opération; 
− il s'assure que les dépenses présentées par les bénéficiaires participant à l'opération ont été 

payées dans le but de mettre en œuvre l'opération et correspondent aux activités arrêtées 
par lesdits bénéficiaires; 

− il vérifie que les dépenses présentées par les bénéficiaires participant à l'opération ont été 
validées par les contrôleurs; 

− il est chargé de transférer la contribution du FEDER aux bénéficiaires participant à 
l'opération. 

2) Chaque bénéficiaire participant à l'opération: 
− assume la responsabilité en cas d'irrégularité des dépenses qu'il a déclarées; 
− informe l'État membre sur le territoire duquel il se trouve de sa participation à une 

opération au cas où cet État membre ne participe pas, en tant que tel, au programme 
concerné. 

 
Article 21: Conditions particulières régissant la localisation des opérations 
1) Dans le cadre de la coopération transfrontalière, le FEDER peut financer, dans des cas dûment 

justifiés et jusqu'à concurrence de 20 % du montant de sa contribution au programme 
opérationnel concerné, des dépenses encourues pour la mise en œuvre d'opérations ou de parties 
d'opérations dans des zones de niveau NUTS 3 jouxtant les zones éligibles pour ce programme 
qui sont visées à l'article 7, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 1083/2006 ou entourées par de 
telles zones. Dans des cas exceptionnels convenus entre la Commission et les États membres, 
cette flexibilité peut être étendue aux zones de niveau NUTS 2 dans lesquelles se situent les 
zones visées à l'article 7, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 1083/2006. 

Au niveau des projets, les dépenses encourues par des partenaires situés à l'extérieur de la 
zone concernée par le programme, telle que définie au premier alinéa, peuvent être 
éligibles, s'il est difficile d'atteindre les objectifs d'un projet sans la participation de ces 
partenaires. 

 
2) Dans le cadre de la coopération transnationale, le FEDER peut financer, dans des cas dûment 

justifiés et jusqu'à concurrence de 20 % du montant de sa contribution au programme 
opérationnel concerné, des dépenses encourues par des partenaires situés à l'extérieur de la zone 
participant aux opérations, lorsque ces dépenses bénéficient aux régions situées à l'intérieur du 
territoire couvert par l'objectif de coopération. 
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3) Dans le cadre de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale, le FEDER peut 

financer, jusqu'à concurrence de 10 % du montant de sa contribution au programme 
opérationnel concerné, des dépenses encourues pour la mise en œuvre d'opérations ou de parties 
d'opérations sur le territoire de pays situés en dehors de la Communauté européenne, à condition 
qu'elles bénéficient aux régions de la Communauté.  

 
4) Les États membres veillent à la légalité et à la régularité de ces dépenses. L'autorité de gestion 

confirme la sélection des opérations en dehors des zones éligibles visées aux paragraphes 1, 2 et 
3.  

 
 
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 22: Dispositions transitoires 
1) Le présent Règlement n'affecte ni la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale 

ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission sur la base du Règlement (CE) 
n° 1783/1999, ou de tout autre instrument législatif applicable à cette intervention au 31 
décembre 2006, et applicable en conséquence à partir de cette date à cette intervention ou aux 
projets concernés, jusqu'à leur clôture. 

2) Les demandes présentées dans le cadre du Règlement (CE) n° 1783/1999 restent valables. 
 
Article 23: Abrogation 
1) Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22 du présent Règlement, le Règlement (CE) 

n° 1783/1999 est abrogé avec effet au 1er janvier 2007. 
2) Les références faites au Règlement abrogé s'entendent comme faites au présent Règlement.  
 
Article 24: Clause de réexamen 

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent Règlement, au plus tard le 
31 décembre 2013, conformément à la procédure prévue à l'article 162 du traité. 
 
Article 25: Entrée en vigueur 

Le présent Règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel 
de l'Union européenne.  

Le présent Règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout 
État membre.  
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Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2006. 
 
Par le Parlement européen 
Le président, J. Borrell fontelles 
 
Par le Conseil 
La présidente, P. Lehtomäki 
 
___________________________ 
[1] JO C 255 du 14.10.2005, p. 91. 
[2] JO C 231 du 20.9.2005, p. 19. 
[3] Avis du Parlement européen du 6 juillet 2005 (non encore paru au Journal officiel), position 

commune du Conseil du 12 juin 2006 (non encore parue au Journal officiel) et position du 
Parlement européen du 4 juillet 2006 (non encore parue au Journal officiel). 

[4] Voir page 25 du présent Journal officiel. 
[5] JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) 

n° 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3). 
[6] Voir page 12 du présent Journal officiel. 
[7] Voir page 79 du présent Journal officiel. 
[8] JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. 
[9] JO L 213 du 13.8.1999, p. 1. 
[10] Voir page 19 du présent Journal officiel. 
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III. LIJST VAN PUBLIEKRECHTELIJKE INSTELLINGEN ZOALS 
BEDOELD IN ARTIKEL 3, LID 1, ONDER D, VAN VERORDENING 

(EG) NR. 1082/2006 (ARTIKEL 9, LID 1, ONDER D, VAN 
RICHTLIJN 2004/18/EG VAN 31 MAART 2004 BETREFFENDE DE 
COÖRDINATIE VAN DE PROCEDURES VOOR HET PLAATSEN 

VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN 
EN DIENSTEN, 

EN BIJLAGE III BIJ DEZE RICHTLIJN) 

(PB nr. L 134 van 30 april 2004, blz. 114) 

 

Onder "publiekrechtelijke instelling" wordt iedere instelling verstaan 

a) die is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet 
van industriële of commerciële aard zijn, 

b) die rechtspersoonlijkheid bezit, en 

c) waarvan ofwel de activiteiten in hoofdzaak door de staat, de territoriale lichamen of andere 
publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd, ofwel het beheer onderworpen is aan 
toezicht door deze laatste, ofwel de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend of het 
toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, de territoriale lichamen of 
andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen. 

De niet-limitatieve lijsten van de publiekrechtelijke instellingen en van de categorieën 
publiekrechtelijke instellingen die aan de in de tweede alinea onder a), b) en c), genoemde criteria 
voldoen, zijn in bijlage III opgenomen. Daartoe stellen de lidstaten de Commissie op gezette tijden in 
kennis van de in hun lijsten opgetreden wijzigingen. 
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V. VRAGENLIJSTEN VERSTUURD NAAR DE MENSEN UIT DE 
PRAKTIJK VOOR DE WORKSHOPS VAN DE WERKGROEP OVER 
DE TOEKOMSTFASEN VAN HET JURIDISCHE KADER VAN DE 

TERRITORIALE SAMENWERKING IN EUROPA 

 

Vragenlijst nr. 1: 
(verstuurd ter voorbereiding van de workshop van 18-19 mei 2006) 
 
I.  Bekendheid van het voorstel voor een EGTS-Verordening 
1. Had u vóór u werd gecontacteerd in het kader van onderhavige studie al gehoord over de 

Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (oorspronkelijke benaming) 
of van de Europese groepering voor territoriale samenwerking (nieuw voorstel)? 

1.1. In het geval van een positief antwoord op de eerste vraag, in welk verband en/of via welk 
kanaal hebt u erover gehoord? (bijv. informatievergadering over de ontwikkeling van de 
structuurfondsen, via een lid van het Comité van de Regio’s, via een vereniging van lokale of 
regionale bevoegdheden, via uw nationale regering, via de pers, …) 

1.2. In voorkomend geval, waren de geuite meningen over dit project in het kader van deze 
informatie: 

− positief? 
− twijfelachtig? 
− negatief? 
− anders? 

1.3. In voorkomend geval, welke eerste indruk hebt u van deze informatie gekregen: 
− positief? 
− twijfelachtig? 
− onduidelijk? 
− negatief? 
− anders? 

 
II. Verwachtingen 
2. Wat verwacht u als belangrijkste bijdrage van een dergelijke verordening voor de uitvoering 

van uw grensoverschrijdende projecten? 
 (antwoorden ten opzichte van uw verwachtingen als mensen uit de praktijk, en niet ten 

opzichte van de ontwerpverordening zoals die momenteel in bespreking is) 
3. Denkt u dat een verordening, aangenomen door het Parlement en de Raad een geschikt 

middel zal zijn om te beantwoorden aan deze verwachting? 
3.1. Als u NEEN hebt geantwoord op de vorige vraag, welk soort actie of instrument zou u in de 

eerste plaats gewild hebben? 
3.2. Als u JA hebt geantwoord op vraag 3, denkt u dat een dergelijke verordening zal volstaan om 

de situatie te verbeteren, of vindt u dat er daarnaast andere communautaire acties nodig zijn? 
(in voorkomend geval, welke?) 

4. Het recht van de grensoverschrijdende samenwerking is uiterst complex, in constante 
ontwikkeling en verschillend naargelang de landen. Denkt u dat de EGTS-Verordening een 
Europese standaardisatie inzake regelgeving van grensoverschrijdende samenwerking 
mogelijk zal maken? (geef indien mogelijk uitleg bij uw antwoord) 
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III. Inhoud van het voorstel voor een EGTS-Verordening 
5. Het voorstel voor de communautaire Verordening tot oprichting van de EGTS streeft ernaar 

de vorming van een grensoverschrijdende juridische structuur mogelijk te maken, met name 
om de Gemeenschapsmiddelen te beheren. Beantwoordt een dergelijke juridische structuur 
om de Gemeenschapsmiddelen te beheren (type Interreg) volgens u aan een behoefte? 

6. Neemt u al deel aan een dergelijke structuur van grensoverschrijdende, transnationale, 
interterritoriale of andere juridische samenwerking? (Als u deelneemt aan meerdere 
structuren, gelieve dat aan te duiden en in dat geval gedifferentieerd te antwoorden). 

 Indien JA: 
6.1. In welke hoedanigheid? 
6.2. Wie zijn de leden van deze structuur? 
6.3. Vormt deze structuur een geschikt middel om uw grensoverschrijdende projecten uit te 

voeren? 
6.4. Heeft deze structuur een eigen juridisch statuut? 
6.5. Welk juridisch statuut heeft ze? 
6.6. Is dit juridische statuut soms een beperking voor de uitvoering van projecten? 
 
7. Het voorstel voor een Verordening tot oprichting van de EGTS bepaalt dat deze ofwel wordt 

opgericht door de lidstaten, ofwel door de regionale of lokale overheden (of een combinatie 
van de drie). 

 Hebt u in uw praktijk te maken met de structuren die landen en lagere overheden 
combineren?  

 Indien NEEN, zou de realisatie van dergelijke gemengde structuren (landen en lagere 
overheden in een grensoverschrijdend kader) u problemen opleveren? 
− juridische? 
− politieke? 
− praktische? 
− andere? 

 
8. Het voorstel voor een Verordening tot oprichting van de EGTS verwijst naar "de 

toepasselijke wetgeving ten aanzien van nationale groeperingen van vergelijkbare aard en 
met een vergelijkbaar doel in de lidstaat waar de EGTS haar zetel heeft". 

8.1. Is er in uw nationale regelgeving een dergelijke wetgeving? 
 - In voorkomend geval, welke? 
8.2. Zou een dergelijke wetgeving volgens u ook van toepassing kunnen zijn op een structuur die 

een vreemd land zou omvatten? 
 
9. Is het voor u om het even of de nationale regelgeving die bij wijze van ondersteuning van 

toepassing zal zijn (volgens het criterium van de zetel van de EGTS) uw nationale 
regelgeving is of die van een buurland? 

 Indien NIET, waarom? 
9.1. Sluit de structuur van de grensoverschrijdende samenwerking waaraan u deelneemt aan bij: 

− uw nationale regelgeving? 
− de regelgeving van een buurland? 
− beide rechtsstelsels? 
− ze heeft geen juridische basis in een nationale regelgeving. 

 
10. Artikel 3, lid 3, van het voorstel voor een Verordening tot oprichting van de EGTS bepaalt: 

"de financiële aansprakelijkheid van de leden en van de lidstaten voor de communautaire 
middelen of de nationale middelen wordt door de oprichting van een EGTS niet beïnvloed". 

10.1. Is een dergelijke regel momenteel van toepassing op de structuur van grensoverschrijdende 
samenwerking waaraan u deelneemt? 



V. VRAGENLIJSTEN VERSTUURD NAAR DE MENSEN UIT DE PRAKTIJK VOOR DE WORKSHOPS VAN DE 
WERKGROEP OVER DE TOEKOMSTFASEN VAN HET JURIDISCHE KADER VAN DE TERRITORIALE 

SAMENWERKING IN EUROPA 

209 

10.2. Lijkt deze regel u coherent met het principe waarbij de EGTS "de ruimste 
handelingsbekwaamheid geniet die in de nationale wetgeving van de lidstaten aan 
rechtspersonen wordt toegekend " (artikel 1, lid 3 van de EGTS-Verordening)? 

10.3. Kan de bovengenoemde regel volgens u rijmen met de vereiste dat de statuten een bepaling 
omvatten over "de financiële aansprakelijkheden van alle leden van de EGTS ten aanzien 
van deze groepering, evenals de verdeling van de aansprakelijkheden van de leden ten 
aanzien van besluiten die tot de EGTS terug te voeren zijn" (artikel 5, lid 2, onder e van de 
EGTS-Verordening)? 

 
11. In de Verordening tot oprichting van de EGTS wordt nergens vermeld dat de beslissingen 

van de EGTS bindend zijn ten opzichte van haar leden.  
 Lijkt u dat een probleem te geven? 
11.1. Zijn er een of meerdere bepalingen van toepassing op deze vraag voor de 

samenwerkingsstructuur waartoe u behoort? 
 
12. Artikel 3, lid 3 (herzien), beperkt de bevoegdheid van toekomstige EGTS’en tot het 

economische en sociale domein. Zou het voor u een probleem opleveren gebruik te maken 
van een EGTS voor uw samenwerkingsprojecten? 

12.1. Kan de werking van uw huidige samenwerkingsstructuur passen in het kader van deze twee 
domeinen (economisch en sociaal)? 

 
IV. Haalbaarheid 
 
13. Zou u overwegen uw huidige grensoverschrijdende samenwerkingsstructuur te wijzigen om 

ze om te vormen tot een EGTS?  
13.1. Indien JA, waarom? 
13.2. Indien NEEN, waarom? 
 
14. Denkt u dat het bestaan van dit nieuwe juridische instrument u (of sommige van uw partners 

met wie u grensoverschrijdende projecten hebt) zal aanzetten om een of meerdere nieuwe 
grensoverschrijdende samenwerkingsstructuren te creëren in de vorm van een EGTS? 

 Indien JA, hoe stelt u zich de taakverdeling voor tussen een eventuele nieuwe structuur en de 
bestaande samenwerkingsstructuur (of -structuren) (verdeling van taken, coördinatie, EGTS 
die de bestaande geleidelijk vervangt, …)?  
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Vragenlijst nr. 2 
(verstuurd ter voorbereiding van de workshop van 21-22 september 2006) 
 
I. Verordening (EG) nr. 1082/2006 en de uitvoering ervan 
 
1. Vindt u de definitieve versie beter (of minder goed) dan de versie die we hebben bekeken in 

de maand mei? 
Geef in dat geval uitleg bij uw antwoord. 

 
2. Indien u één grote bijdrage aan de territoriale samenwerking van deze verordening in zijn 

definitieve vorm moest noemen, welke zou dat zijn? 
 
3. Indien u de grootste moeilijkheid moest noemen die u ziet om gebruik te maken van deze 

verordening in uw samenwerkingsactiviteiten, welke zou dat zijn? 
 
4. Volgens artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1082/2006 moeten de lidstaten de nodige 

maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de Verordening daadwerkelijk wordt toegepast.  
4.1. Denkt u, in de situatie die u kent, dat het zal moeten gaan om: 

− maatregelen van administratieve aard? 
− maatregelen van wetgevende aard? 
− een combinatie van wetgevende en administratieve maatregelen 
− dat er geen nood meer is aan specifieke maatregelen, aangezien de Verordening direct 

toepasbaar is 
4.2. Als u JA hebt geantwoord op A, B of C, hoeveel tijd denkt u dat er nodig zal zijn om 

dergelijke maatregelen te treffen? 
4.3. Bestaat er een institutioneel kader of een adviesmechanisme dat u toestaat, eventueel samen 

met andere betrokken territoriale spelers, het goedkeuringsproces van deze maatregelen te 
beïnvloeden – of er tenminste in gehoord te worden? 

 Indien JA, gelieve kort te beschrijven. 
 
5. "Het Comité van de Regio’s hecht veel belang aan het gebruik van eenduidige definities met 

betrekking tot de grensoverschrijdende, transnationale en interterritoriale samenwerking, [_]" 
(Advies 181/2000, lid 18). De prioritaire doelstelling nr. 3 van de Verordening betreffende 
de coördinatie van structuurfondsen en artikel 2, lid 2, van de EGTS-Verordening groeperen 
de drie hierboven genoemde vormen van samenwerking onder de ene benaming "territoriale 
samenwerking". 

5.1. Het Comité van de Regio’s streeft hiermee naar verduidelijking. Vindt u zijn opzet geslaagd? 
5.2.1. Vindt u deze nieuwe benaming passend? 
5.2.2. Denkt u dat u gebruik zal maken van deze nieuwe benaming in uw relaties met uw huidige 

partners? 
5.3. Denkt u dat deze groepering onder één benaming de uitwisseling van ervaringen en 

handelswijzen tussen het grensoverschrijdende, het transnationale en het interregionale zal 
bevorderen? 

5.4. Denkt u dat deze groepering onder één benaming zal leiden tot een vermindering van het 
onderscheid tussen deze verschillende vormen van samenwerking? 

 Indien JA, ten opzichte van welke kenmerkende elementen? 
 
6. In zijn Advies 181/2000, aangenomen op 14 maart 2002, over de "Strategieën ter 

bevordering van de grensoverschrijdende en interregionale samenwerking in een grotere 
Europese Unie – een document met richtsnoeren voor de toekomst", vindt het CvdR dat "de 
Europese Unie [_] anderzijds een rol van katalysator moet spelen in het kader van de 
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goedkeuring van de nationale wetgeving [voor de vereisten van territoriale samenwerking]". 
Vindt u dat deze EGTS-Verordening een dergelijke rol zal spelen? 

 Indien JA, waarom? 
 Indien NEEN, waarom? 
 
II. De mogelijkheden van de EGTS om territoriale samenwerking te ontwikkelen 
 
7. Wilt u in het kader van de prioritaire doelstelling nr. 3 van de structurele middelen 

(territoriale samenwerking) dat er prioriteit wordt gegeven in de periode 2007-2013 aan het 
bevorderen van de vorming van de EGTS, of vindt u dat de nadruk vooral moet liggen op 
concrete realisaties? 
Geef in dat geval uitleg bij uw antwoord. 

 
8. De EGTS zal een rechtspersoonlijkheid hebben, die zowel voortvloeit uit het communautaire 

rechtstelsel als uit de nationale regelgevingen. 
 Zou het gebruik van een dergelijke structuur, met een rechtspersoonlijkheid, concrete 

gevolgen hebben voor de samenwerking(en) waarin uw betrokken bent? 
 Indien JA, welke? 
 
9. In zijn Advies 181/2000, aangenomen op 14 maart 2002, over de "Strategieën ter 

bevordering van de grensoverschrijdende en interregionale samenwerking in een grotere 
Europese Unie – document met richtsnoeren voor de toekomst", benadrukt het Comité van 
de Regio’s "de toenemende noodzaak voor de regio’s en de territoriale overheden om 
nieuwe, uitgebreide en gestructureerde samenwerkingsvormen aan te nemen, in het bijzonder 
met het oog op de uitbreiding". 

 Vindt u dat de Verordening betreffende de EGTS en de nieuwe Doelstelling 3 het mogelijk 
zullen maken om deze doestelling te bereiken? 

 
10. In zijn Advies 181/2000 aangenomen op 14 maart 2002 over de "Strategieën ter bevordering 

van de grensoverschrijdende en interregionale samenwerking in een grotere Europese Unie - 
document met richtsnoeren voor de toekomst", bevestigt het Comité van de Regio’s: "een 
duurzame samenwerking zal pas vruchtbaar blijken als ze een onderbouw bij de bevolking 
en deelname van alle partijen geniet." 

10.1. Vindt u dat de structuur van de EGTS een betere medewerking van alle partijen en van de 
bevolking mogelijk zal maken? 

10.2. Betreft uw antwoord op 11.1. ook alle vormen van samenwerking (grensoverschrijdende, 
transnationale of interterritoriale)? 

 Indien JA, waarom? 
 Indien NEEN, waarom? 
 
11. Zou de structuur van de EGTS volgens u geschikt zijn om een beheersautoriteit te vormen? 
 In dat geval, met welke samenstelling (lidstaten, overheden, andere?) 
 
12. Zou de structuur van de EGTS volgens u geschikt zijn om een gezamenlijk technisch 

secretariaat te vormen? 
 In dat geval, met welke samenstelling (lidstaten, overheden, andere?) 
 
13. Zou een EGTS volgens u kunnen worden aangeduid tot "leider"? 
 In dat geval, met welke samenstelling (lidstaten, overheden, andere?) 
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14. Zou de structuur van een EGTS volgens u tegelijk meerdere van deze functies kunnen 
vervullen? 

 Indien JA, welke? 
 Zou dat een invloed hebben op de samenstelling van de EGTS? 
 In dat geval, welke? 
 
 Voor wat de interterritoriale samenwerking betreft 
 
15. In zijn Advies 181/2000, aangenomen op 14 maart 2002, over de "Strategieën ter 

bevordering van de grensoverschrijdende en interregionale samenwerking in een grotere 
Europese Unie – document met richtsnoeren voor de toekomst", vindt het CvdR dat "het 
ontbreken van een algemeen juridisch instrument" een van de factoren is die de 
interterritoriale samenwerking belemmeren. 

 Zou de EGTS dit tekort volgens u kunnen verhelpen en een dergelijk algemeen juridisch 
instrument kunnen vormen?  

 
 Voor wat de transnationale samenwerking betreft 
 
16. In zijn Advies 181/2000, aangenomen op 14 maart 2002, over de "Strategieën ter 

bevordering van de grensoverschrijdende en interregionale samenwerking in een grotere 
Europese Unie – document met richtsnoeren voor de toekomst", voor wat de transnationale 
samenwerking betreft, vindt het CvdR dat "een samenwerking in een gezamenlijke 
operationele structuur op strategisch niveau" een van de factoren zou zijn die de 
samenwerking zou bevorderen.  

 
 Vindt u dat een dergelijke gezamenlijke operationele structuur nuttig gebruik zou kunnen 

maken van de structuur van de EGTS?  
 
17. In zijn Advies 181/2000, aangenomen op 14 maart 2002, over de "Strategieën ter 

bevordering van de grensoverschrijdende en interregionale samenwerking in een grotere 
Europese Unie – document met richtsnoeren voor de toekomst", voor wat de transnationale 
samenwerking betreft, vindt het CvdR dat "een geringe medewerking van de lokale en 
regionale overheden in deze samenwerkingsvorm" een van de factoren is die de 
samenwerking belemmeren. 

 Vindt u dat de juridische vorm van de EGTS een grotere betrokkenheid van de territoriale 
overheden in de transnationale samenwerking mogelijk zal maken? 

 
18. In zijn Advies 181/2000, aangenomen op 14 maart 2002, over de "Strategieën ter 

bevordering van de grensoverschrijdende en interregionale samenwerking in een grotere 
Europese Unie – document met richtsnoeren voor de toekomst",voor wat de transnationale 
samenwerking betreft, vindt het CvdR dat "de afwezigheid van solide, transnationale 
partnerschappen op het vlak van programma’s en projecten" een van de factoren is die de 
samenwerking belemmeren. 

 Vindt u dat de juridische vorm van de EGTS gebruikt zou kunnen worden om dergelijke 
transnationale partnerschappen te ontwikkelen?  

 
19. In zijn Advies 181/2000, aangenomen op 14 maart 2002, over de "Strategieën ter 

bevordering van de grensoverschrijdende en interregionale samenwerking in een grotere 
Europese Unie – document met richtsnoeren voor de toekomst", voor wat de transnationale 
samenwerking betreft, vindt het CvdR "tegenstrijdige of te complexe administratieve 
vereisten van de EU" een van de factoren die de samenwerking belemmeren.  

19.1. Zou de nieuwe Verordening betreffende de structuurfondsen (en in het bijzonder voor wat de 
nieuwe doelstelling nr. 3 betreft) de situatie volgens u verbeteren?  
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19.2. Draagt de EGTS bij aan deze verbetering? (geef uitleg bij uw antwoord) 
 
 
III. Modaliteiten voor de uitvoering van een EGTS 
 
20. In het geheel van de programmering met het oog op de nieuwe doelstelling nr. 3, hebt u al 

gesprekken gehad of ideeën uitgewisseld met partners over de mogelijke oprichting van een 
EGTS in uw samenwerkingsgebied?  

 Indien JA, wat was het resultaat van deze gesprekken en overweegt u verdere stappen (in 
voorkomend geval, welke)?  

 
21. Indien u een EGTS zou willen opzetten, met wie zou u als eerste onderhandelingen 

beginnen:  
21.1. In het grensoverschrijdende kader: 

− lagere overheden aan de andere kant van de grens? 
− territoriale medespelers/overheden in hetzelfde land als u? 
− de potentieel geïnteresseerde diensten van uw land? 
− de Europese Commissie? 
− het Comité van de Regio’s? 
− een expertise van buitenaf (in dat geval welke: ARE, ARFE, privéadviseurs, CCRE, 

andere organisatie van lagere overheden (opgeven welke); 
− meerdere van deze spelers tegelijk (gelieve op te geven welke). 

21.2. In het transnationale of interterritoriale kader: 
− territoriale medespelers/overheden in hetzelfde land als u? 
− de potentieel geïnteresseerde diensten van uw land? 
− de Europese Commissie? 
− het Comité van de Regio’s? 
− een expertise van buitenaf (in dat geval welke: ARE, ARFE, privéadviseurs, CCRE, 

andere organisatie van lagere overheden (opgeven welke); 
− meerdere van deze spelers tegelijk (gelieve op te geven welke). 

22. Artikel 3, lid 1, onder d, van Verordening (EG) nr. 1082/2006 bepaalt dat "andere 
publiekrechtelijke instellingen" eventueel meewerken aan een EGTS. In het gebied waarin u 
samenwerkt, bestaan er dergelijke organismes die hun wens kenbaar hebben gemaakt of die 
initiatieven hebben genomen met het oog op een medewerking aan een EGTS?  

 Indien JA, leg uit.  
 
23. De EGTS kan ook worden gebruikt voor samenwerking die niet wordt gefinancierd in het 

kader van het communautaire structuurbeleid. Kent u in uw samenwerkingsgebied dergelijke 
projecten waarvoor het gebruik van een EGTS wordt overwogen?  

23.1. Indien JA, gaat het om projecten of programma’s gefinancierd door andere communautaire 
bronnen (bijv. in het domein van milieu, opleiding)? (gelieve te preciseren)  

23.2. Indien JA, gaat het om programma’s of projecten medegefinancierd door nationale 
instellingen (of eventueel regionale)? (gelieve te preciseren)  

23.3. Indien JA, gaat het om projecten die uitsluitend zullen worden gefinancierd door de 
deelnemende overheden? (gelieve te preciseren)  

 
24. De structuur, de organisatie, het beheer en de controle van de financieringen zullen een grote 

uitdaging vormen in de oprichting en de werking van een EGTS. Wat zijn volgens u de 
belangrijkste uitdagingen op dit gebied?  
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− Moeilijkheden om een gezamenlijk fonds voor de leden van de EGTS te vormen en te 
beheren?  

− Een akkoord vinden over financiële procedures dat alle leden tevreden stelt, rekening 
houdend met de regels van het land voor het grondgebied waar de EGTS haar zetel zal 
hebben?  

− Lacunes of weinig duidelijke bepalingen in de toepasselijke regels op de financiering 
van de EGTS?  

− Het gevaar van financiële problemen voor de EGTS bij zwakke uitgangsverbintenissen?  
− Andere moeilijkheden (preciseer in dat geval welke)?  

 
25. Wat verwacht u van de overheden van uw lidstaat in het kader van de uitvoering van 

Verordening (EG) nr. 1082/2006?  
− Dat ze "de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat deze verordening (artikel 

16, lid 1, van Verordening nr. 1082/2006) daadwerkelijk wordt toegepast" en dat ze het 
daarbij laten?  

− Dat ze zich met u verenigen om een OP op te stellen in het kader van de derde 
prioritaire doelstelling (zonder verband met de vorming van een EGTS)?  

− Dat ze zich met u en de buitenlandse partners verenigen in het kader van een EGTS?  
− Dat ze uw deelname bekrachtigen aan een EGTS waarvan uw land geen deel zou 

uitmaken?  
 
26. Verwacht u een specifieke ondersteuning van de communautaire instellingen om een EGTS 

te kunnen oprichten (of eraan mee te werken)?  
26.1. Indien JA, vanwege welke instelling? (meerdere antwoorden mogelijk)  
26.2. Indien JA, welke vorm van ondersteuning? (meerdere antwoorden mogelijk)  
 
27. Krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1082/2006 zal het Comité van de Regio’s in 

kennis worden gesteld van de invoering van statuten en nationale registratieprocedures van 
EGTS’en. Vindt u, op basis van deze kennisgevingen, dat het Comité van de Regio’s extra 
diensten moet leveren?  

 Indien JA, moeten die betrekking hebben op:  
− de modaliteiten inzake registratie bij het CvdR van statutaire gegevens met betrekking 

tot de EGTS?  
− de vorming en eventueel de bezieling van een Europees netwerk van EGTS’en?  
− de vorming van een open databank, toegankelijk voor het uitwisselen van ervaringen en 

analyses met betrekking tot de oprichting en de werking van EGTS’en? (in dat geval, 
leg uit).  

 



 

215 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

 

I. HANDELINGEN VAN DE COMMUNAUTAIRE INSTELLINGEN 

Gezamenlijke handelingen van de instellingen 
 
• Verordening (EEG) nr. 724/75 van de Raad van 18 maart 1975, houdende oprichting van een 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, PBEG nr. L 73/1 van 21 maart 1975. 
• Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van Europese 

economische samenwerkingsverbanden (EESV), PBEG nr. L 199/1 van 31 juli 1985. 
• Verordening (EG) nr. 2052/88 van de Raad van 30 juni 1988 met betrekking tot de coördinatie 

van de Structuurfondsen, PBEG nr. L 185/1 van 15 juli 1988. 
• Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake de 

Structuurfondsen, PBEG nr. L 161/20 van 26 mei 1999. 
• Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van 

de Europese vennootschap (SE), PB nr. L 294/1 van 10 november 2001. 
• Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003, 

betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek PBEU nr. L 154/1 van 21 juni 2003. 

• Verordening (EG) nr. 1435/2003 van 22 juli 2003 betreffende het statuut van de Europese 
vennootschap (SEC), PB nr. L 207/1 van 18 augustus 2003. 

• Richtlijn (EG) nr. 18/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor 
werken, leveringen en diensten, PBEU nr. L 134/114 van 30 april 2004. 

• Verordening (EG) nr. 1080/2006 van de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling, PBEU nr. L 210/1 van 31 juli 2006 

• Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Parlement en de Raad, van 5 juli 2006, betreffende 
een Europese groepering van territoriale samenwerking (EGTS), PBEU nr. L 210/19 van 31 
juli 2006. 

• Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, Het Europees sociaal 
Fonds en het cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999, PBEU nr. L 
210/25 van 31 juli 2006. 

• Strategische richtsnoeren van de Gemeenschap op het gebied van economische, sociale en 
territoriale cohesie, aangenomen door de Raad op 5 oktober 2006 (nog niet bekendgemaakt). 

 

Handelingen van de Europese Raad  
 

• Akkoord bereikt op 12 februari 1988 op de Europese Raad van Brussel over de hervorming 
van de financiering van de Gemeenschap, Bull. EG, 3-1988. 
 



DE EUROPESE GROEPERING VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS) 

CDR117-2007_ETU  216 

Resoluties van het Europees Parlement  
 
• Resolutie over het voorstel voor Verordening over het regionaal beleid van de Gemeenschap 

ten aanzien van aan de binnengrenzen van de EG gelegen regio’s, PBEG nr. C 293/37 van 13 
december 1976. 

• Standpunt ingenomen in eerste lezing op 6 juli 2005, Verslag Olbrycht, PBEU nr. C 157 
E/309 van 6 juli 2007 

• PB nr. C 157 E/310 van 6 juli 2006 
 

Mededelingen van de Commissie 
 
• Mededeling C(90) 1562/3 aan de lidstaten tot vaststelling van de richtsnoeren voor de 

operationele programma’s van de lidstaten in het kader van een initiatief van de Gemeenschap 
betreffende de grenszones (Interreg), PBEG, nr. C 215/4 van 30 augustus 1990. 

• Mededeling (94/C 180/13) aan de lidstaten tot vaststelling van de richtsnoeren voor 
operationele programma's van de Lidstaten in het kader van een initiatief van de Gemeenschap 
betreffende de ontwikkeling van grensgebieden, grensoverschrijdende samenwerking en 
geselecteerde energienetten (InterregII), PBEG, nr. C 180/60 van 1 juli 1994. 

• Mededeling (96/C 200/07) aan de lidstaten tot vaststelling van de richtsnoeren voor 
operationele programma's van de lidstaten in het kader van het communautair initiatief 
Interreg betreffende transnationale samenwerking op het gebied van ruimtelijke ordening, 
PBEG, nr. C 200/23 van 10 juli 1996. 

• Mededeling aan de lidstaten van de Commissie van 28 april 2000, PB.EG nr. C 143/6 van 23 
mei 2000. 

• "Witboek over Europese governance" (COM(2001) 428 definitief) van 25 juli 2001, PBEG 
nr. C 287/1 van 12 oktober 2001. 

• Derde verslag over de economische en sociale cohesie – een nieuw partnerschap voor cohesie: 
convergentie, concurrentievermogen, samenwerking, Luxemburg, Bureau voor Officiële 
Publicaties van de Europese Gemeenschappen, 2004. 

• Strategiedocument van 12 mei 2004 over het Europees nabuurschapsbeleid (COM(2004) 373 
definitief). 

• Voorstel voor een Verordening houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen 
(COM(2004) 492 definitief) van 14 juli 2004. 

• Voorstel voor een Verordening van het Parlement en de Raad betreffende de oprichting van 
een Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (COM (2004) 496 
definitief van 14 juli 2004). 

• Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende algemene 
bepalingen tot invoering van een Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument 
(COM(2004) 628 definitief van 29 september 2004). 

• "Derde voortgangsverslag over de cohesie" van 17 mei 2005 (COM (2005) 192 definitief). 
• "Gewijzigd voorstel van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 

de oprichting van een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)", COM 
(2006) 94 definitief van 7 maart 2006. 

 

Advies van het Comité van de Regio’s 
 

• Advies 136/95 van 21 april 1995 "over de herziening van het "Verdrag van de Europese 
Unie"PBEG nr. 100/1 van 2 april 1996. 

• Advies 145/98 van 19 november 1998 over "grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking van lokale overheden", PBEU nr. C 51/21 van 22 februari 1999. 



BIBLIOGRAFIE 

217 

• Advies 181/2000 van 13 maart 2002 over de "Strategieën ter bevordering van de 
grensoverschrijdende en interregionale samenwerking in een grotere Europese Unie – 
document met richtsnoeren voor de toekomst", PBEU nr. C 192/37 van 12 augustus 2002 

• Advies 388/2002 van 10 april 2003 over "de territoriale samenhang", PBEU nr. C 244/23 van 
10 oktober 2003. 

• Advies 62/2004 van 18 november 2004 "over het voorstel voor Verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de oprichting van een EGTS", PBEU nr. C 71/46 van 22 
maart 2005. 

 

Verslagen van het Rekenhof 
 
• Jaarverslag 1994, PBEG nr. C 303 van 14 november 1995. 
• Speciaal verslag nr. 4/2004 betreffende de programmering van het initiatief Interreg III, PBEU 

nr. C 303/1 van 7 december 2004. 
 
 

II. INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN 

 
• Europese kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale 

gemeenschappen of autoriteiten, ter ondertekening opengesteld op 20 mei 1980 in Madrid, 
STE nr. 106 (zie http://conventions.coe.int/Treaty/FR/v3DefaultFRE.asp). 

• Europees charter van de lokale autonomie, ter ondertekening opengesteld op 15 oktober 1985 
in Straatsburg, STE nr. 122. 

• Benelux-overeenkomst betreffende grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale 
gemeenschappen of autoriteiten, aangenomen in Brussel op 12 september 1986 (weergegeven 
in Levrat (1994), blz. 427 en volgende.). 

• Overeenkomst over de grensoverschrijdende samenwerking van territoriale gemeenschappen 
of autoriteiten en andere openbare instellingen, gesloten tussen de Federale Republiek 
Duitsland, Nedersaksen, Rijnland-Westfalen en het Koninkrijk Nederland, gesloten in 
Isselburg-Anholt op 25 juni 1991 (weergegeven in Levrat (1994), blz. 434 e.v..). 

• Verdrag tussen de Franse Republiek en het Koninkrijk Spanje betreffende de 
grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen, gesloten in 
Bayonne op 10 maart 1995 (weergegeven in het "Revue critique de droit international privé", 
nr. 86, 1997, blz. 440 e.v.). 

• Aanvullend Protocol op de Europese kaderovereenkomst over de grensoverschrijdende 
samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, ter ondertekening 
opengesteld op 9 november 1995 in Straatsburg, STE nr. 159. 

• Akkoord tussen de regering van de Franse Republiek, de regering van de Federale Republiek 
Duitsland, de regering van het Groothertogdom Luxemburg en de Zwitserse Federale Raad 
handelend in naam van de kantons Soleure, Bazel-Stad, Bazel-Platteland, Argovie en de Jura 
over de samenwerking tussen de territoriale gemeenschappen en lokale openbare instellingen, 
opgemaakt in Karlsruhe op 23 januari 1996 (weergegeven met name in het "Recueil 
systématique de la législation genevoise", RSGE A 1 11; zie 
http://www.geneve.ch/legislation/welcome.html). 

• Protocol nr. 2 bij de Europese kaderovereenkomst over de grensoverschrijdende 
samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten betreffende de 
interterritoriale samenwerking, opengesteld op 5 mei 1998 in Straatsburg, STE nr. 169. 

• Frans/Belgisch akkoord over de grensoverschrijdende samenwerking, ondertekend in Brussel 
op 16 september 2002. 

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/v3DefaultFRE.asp
http://www.geneve.ch/legislation/welcome.html


DE EUROPESE GROEPERING VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS) 

CDR117-2007_ETU  218 

• Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek betreffende de 
grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en autoriteiten, 
ondertekend in Valencia, op 3 oktober 2002. 

• Verdrag tot oprichting van een Grondwet voor Europa, PBEU nr. C 310/1 van 16 december 
2004. 

 
 

III. HANDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN VAN DE RAAD VAN EUROPA 

 
• Richtlijn nr. 227 (1964) van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa, die zijn 

Commissie van lokale bevoegdheden belast met een onderzoek naar de mogelijkheid en de 
modaliteiten van samenwerking tussen lokale overheden van de verschillende lidstaten van de 
Raad van Europa, in het bijzonder tussen buurlanden gelegen aan de grenzen van de lidstaten 
(zie http://assembly.coe.int/ASP/Doc/ATListing_F.asp) 

• Advies van de parlementaire vergadering nr. 96 (1979) betreffende het ontwerp van Europese 
kaderovereenkomst over de grensoverschrijdende samenwerking van territoriale 
gemeenschappen of autoriteiten (zie 
http://assembly.coe.int/mainf.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta79/fopi96.htm)  

• Verklarend rapport inzake de Europese kaderovereenkomst over de grensoverschrijdende 
samenwerking van territoriale gemeenschappen of autoriteiten in Straatsburg, 1980 (zie 
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Reports/Html/106.htm) 

• Studie over de uitvoering de kaderovereenkomst over de grensoverschrijdende samenwerking, 
Doc. LR-R-CT (90) 6, voorgesteld door het Secretariaat van de Raad van Europa aan de groep 
intergouvernementele experts over de grensoverschrijdende samenwerking. 

• "Voorstel van Protocolontwerp nr. 3 betreffende de instelling van euroregionale 
samenwerkingsverbanden", doc LR-CT (2004) 15 van 12 juli 2004. 

• "Voorontwerp van de Europese Overeenkomst houdende eenvormige regels betreffende 
territoriale samenwerkingsverbanden (GCT)", DOC CDLR (2006) 17. 

 
 

IV. RECHTSPRAAK 

Rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG en van de Rechtbank van eerste aanleg  
 

• Arrest van 5 februari 1963, Van Gend & Loos vs. de Nederlandse belastingadministratie, zaak 
26/62, Jurispr. 1963, blz. 23. 

• Arrest van 15 juli 1964, Costa vs. ENEL, zaak 6/64, Jurispr. 1964, blz. 1143. 
• Ordonnantie van het Hof van 22 juni 1965, Acciaierie San michele vs. Haute Autorité CECA, 

zaak 9/65 en 58/65, Jurispr 1967, blz. 35 
• Arrest van 6 oktober 1970, Franz Grad vs. Finanzamt Traunstein. zaak 9/70, Jurispr 1970, blz. 

825. 
• Arrest van 17 december 1970, Internationale Handelgesellschaft, zaak 11/70, Jurispr . 1970, 

blz. 1125. 
• Arrest van 7 februari 1973, Commissie vs. Italië, zaak 39/72, Jurispr. 1973, blz. 101. 
• Arrest van 12 juli 1973, Hauptzollamt Bremenhaven vs. Massey-Fergusson, zaak 8/73, 

Jurispr. 1973, blz. 897. 
• Arrest van 9 maart 1978, Administratie van Financiën van de Staat vs. Simmenthal, zaak 

106/77, Jurispr. 1978, blz. 629. 

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/ATListing_F.asp
http://assembly.coe.int/mainf.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta79/fopi96.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Reports/Html/106.htm


BIBLIOGRAFIE 

219 

• Arrest van 30 november 1978, Francesco Bussone vs. Ministro dell'agricoltura e foreste, 
31/78, Jurispr. 1978, blz. 2429. 

• Arrest van 27 september 1979, SpA Eridania - Zuccherifici nazionali en SpA Società italiana 
per l'industria degli zuccheri tegen minister van Land- en bosbouw, minister van Industrie, 
Handel en Ambacht en SpA Zuccherifici meridionali, 230/78, Jurispr. 1979, blz. 2749. 

• Arrest van 6 mei 1980, Commissie tegen België, zaak 102/79, Jurispr. 1980, blz. 1473 
• Arrest van 29 oktober 1980, Roquette Frères vs. Raad, zaak 138/79, Jurispr. 1980, blz. 3333. 
• Arrest van 11 juli 1984, Commune de Differdange en al. vs. Commissie, zaak 222/83, Jurispr. 

1984, blz. 2889. 
• Arrest van 22 juni 1989, Fratelli Costanzo vs. Gemeente Milaan, zaak 103/88, Jurispr. 1989, 

blz. 1870. 
• Arrest van 12 juni 1990, Duitsland vs. Commissie, zaak C-8/88, Jurispr. 1990, blz. 2323. 
• Ordonnantie van het Hof van 21 maart 1997 in de zaak Waalse Gewest vs. Commissie, C-

95/95, Jurispr. 1997, blz. I-1787. 
• Arrest van TPI van 15 juni 1999, Regione autonoma Friuli-Venzia Giulia vs. Commissie, zaak 

T-288/97, Jurispr. 1999, blz. II-1871. 
• Besluiten ingediend door de algemeen advocaat op 12 juli 2005 in het kader van de zaak 

Parlement vs. Raad, C-436/03 (nog niet bekendgemaakt). 
• Arrest van 2 mei 2006, Parlement vs. Raad, C-436/03 (nog niet bekendgemaakt). 
• Arrest van het Hof van 2 mei 2006 in het beroep, aangetekend door de Regio Sicilië vs. 

Commissie, zaak C-417/04 P (nog niet bekendgemaakt). 
 

Andere rechtspraken 
 

• Grondwettelijk Hof van Italië, Beslissing nr. 258/2004 van 8 juli 2004, bekendgemaakt in de 
Gazzetta Ufficiale van 22 juli 2004. 

 
 

V. WETENSCHAPPELIJKE LITTERATUUR 

 
• ARFE, La gestion financière transfrontalière (werkdocument), 2001, 64 blz. (beschikbaar op 

de website van ARFE, http://www.aebr.net/). 

• ARFE/Comité van de Regio’s, La coopération transeuropéenne entre collectivités territoriale, 
Studie CvdR, Luxemburg, Bureau van officiële publicaties van de EG, 2002. 

• Bernad y Alvarez de Eulate M., "De regionale en lokale grensoverschrijdende samenwerking", 
RCADI t. 243, 1993. 

• Beyerlin U., Rechtsprobleme des lokales Grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, Berlijn, 
Springer Verlag, 1988.  

• Bourrinet J., Le Comité des régions de l’Union européenne, Parijs, Economica, 1997. 

• Decaux E., "La Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des 
collectivités ou des autorités locales", in het Revue générale de droit international public, t. 
88/3, 1984, blz. 538-620. 

• Duchacek, I., "Perforated Sovereignties: towards a Typology of New Actors in International 
Relations", in Michelman & Soldatos (eds), Federalism and International Relations – the Role 
of Subnational Units, Oxford, Clarendon Press, 1990, blz. 1-33. 

http://www.aebr.net/


DE EUROPESE GROEPERING VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS) 

CDR117-2007_ETU  220 

• Dunford M. en Kafkalas G., Cities and Regions in the new Europe: Global-Local Interplay 
and Spatial Developement Strategies, Londen, Behaven Press, 1992. 

• Dupuy, "La coopération régionale transfrontalière et le droit international", Annuaire français 
de droit international 1977, blz. 837-860. 

• Galette A., "The draft European Charter of Local Self-government submitted by the 
Conference of Local and Regional Authorities of Europe", German Yearbook of International 
Law, 1982, blz. 309-345. 

• Guillermin G., La Cohésion économique et sociale. Une finalité de l’Union européenne, 
Parijs, La Documentation française, 2001. 

• Hooghe L. en Marks G., Multi-level Governance and European Integration, Lanham (MD), 
Rowman & Littlefield, 2001. 

• Labayle H., Vers un droit commun de la coopération transfrontalière, Brussel, Bruylant, 
2006. 

• Leclerc S., L’Europe et les régions: quinze ans de cohésion économique et sociale, Brussel, 
Bruylant, 2003. 

• Levrat N., Le droit applicable aux accords de coopération transfrontière entre collectivités 
publiques infra-étatiques, Parijs, PUF, 1994. 

• Levrat N, Public actors and the mechanisms of transfrontier cooperation in Europe, Genève, 
Euryopa – IEUG, 1997. 

• Levrat N., "Het belang van het Europese Charter van de lokale autonomie in Europa", in 
L’avenir des communes et provinces dans la Belgique fédérale, Brussel, Editions Bruylant, 
1997, blz. 107-136. 

• Levrat N., "De quelques particularités du mode d’élaboration des normes conventionnelles, et 
de leur influence sur la nature des Traités conclu au sein du Conseil de l’Europe", Revue de 
droit de l’ULB, vol. 22, 2000-2, Brussel, Bruylant, blz. 19-58. 

• Levrat N., L’Europe et ses collectivités territoriales. Réflexions sur l’organisation et 
l’exercice du pouvoir territorial dans un monde globalisé, Brussel, PIE – P. Lang, 2005. 

• Levrat N., "Commentaire de la proposition de Règlement communautaire relatif à l’institution 
d’un groupement européen de coopération territoriale dans la perspective de l’émergence d’un 
droit commun", in H. Labalye (2006) citaat, blz. 147-178. 

• Loughlin J., Subnational Democracy in the European Union. Challenges and Opportunities, 
Oxford University Press, 2001. 

• Marks G., "Structural Policy in the European Community", in A. Sbragia, Euro-Politics: 
Institutions and Poilicymaking in the ‘New’ European Community, Washington, The 
Brookings Institutions, 1992. 

• Paquin S., Paradiplomatie et relations internationales, Brussel, PIE – P . Lang, 2004. 

• Polakiewicz J., Treaty making in the Council of Europe, Strasbourg, Editions du Conseil de 
l’Europe, 1999. 

• Rideau J., Droit institutionnel de l’Union et des communautés européennes, Parijs, LGDJ, 
1999 (3e ed.). 

• de Rougemont, D. "Rapport à la première confrontation des régions frontalières de l’Europe", 
Straatsburg, 29 juni – 1 juli 1972, Straatsburg, Archieven van de Raad van Europa. 



BIBLIOGRAFIE 

221 

• Sapir A. & al., An agenda for a Growing Europe – The Sapir Report, Oxford University Press, 
2004. 

• Smith A., "La Commission européenne et les fonds structurels : vers un nouveau modèle 
d’action", Revue française de science politique, vol. 46 (1996), nr. 3, blz. 474-495. 





 

223 

 

INHOUDSTAFEL 

 

 

VOORWOORD............................................................................................................ I 

KORT OVERZICHT................................................................................................... III 

LIJST VAN AFKORTINGEN...................................................................................... V 

SAMENVATTING VAN DE STUDIE .......................................................................... 1 

INLEIDING ................................................................................................................. 7 
1. De omstandigheden waaronder de studie werd uitgevoerd ................................................................... 8 
2. Indeling van de studie............................................................................................................................ 9 

EERSTE DEEL:   OORSPRONG EN UITDAGINGEN VAN HET WETTELIJKE 
KADER VAN DE EUROPESE SAMENWERKING TUSSEN LAGERE OVERHEDEN 
VÓÓR DE EGTS ...................................................................................................... 11 

HOOFDSTUK 1:  VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE TOT TERRITORIALE 
SAMENWERKING ................................................................................................... 13 

A.  De oorsprong van grensoverschrijdende samenwerking......................................................................... 15 
B. De fundamentele rechtsbeginselen van grensoverschrijdende samenwerking......................................... 17 
C. De financiering door de Gemeenschap, vereisten en uitbreiding naar via Interreg (delen B en C) 
verbonden domeinen......................................................................................................................................... 19 
D. De uitbreiding van de regels voor grensoverschrijdende samenwerking naar andere 
samenwerkingsvormen (interterritoriaal of transnationaal) .............................................................................. 21 
E. De hervorming van de structuurfondsen en het ontstaan van een nieuwe prioritaire doelstelling voor 
territoriale samenwerking ................................................................................................................................. 22 

HOOFDSTUK 2:  BESTAANDE RECHTSOPLOSSINGEN IN EUROPA................ 25 
A. Op Europees niveau (multilateraal) ......................................................................................................... 28 

1. De wetgeving van de Raad van Europa ............................................................................................... 28 
1.1. De problemen bij het opstellen van rechtsregels......................................................................... 29 
1.2. De erkenning van het recht van lagere overheden op samenwerking en de regel van verwijzing 
naar hun eigen bevoegdheden .................................................................................................................. 32 
1.3. De regel inzake verwijzing naar de nationale wetgeving voor de tenuitvoerlegging.................. 33 
1.4. De mogelijkheid om een gemeenschappelijke wettelijke structuur op te richten ....................... 34 
1.5. De uitbreiding naar regels voor samenwerking die verder reikt dan de nabuurschap................. 35 
1.6. Het ontwerp van een overeenkomst over een eenvormige wet ................................................... 36 

2. Het Gemeenschapsrecht ...................................................................................................................... 39 
2.1. Grensoverschrijdende samenwerking door middel van economische en sociale samenhang: 
vereisten gesteld door de Verordeningen inzake financiële instrumenten ............................................... 40 



DE EUROPESE GROEPERING VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS) 

CDR117-2007_ETU  224 

2.2. Aanwending van een Gemeenschaprechtelijk instrument met een andere doelstelling: het EESV
 41 

B. Op bilateraal (of multilateraal) niveau ..................................................................................................... 43 
1. Ad-hocoplossingen .............................................................................................................................. 43 
2. Kaderovereenkomsten ......................................................................................................................... 45 

2.1. De mogelijkheid van een overeenkomst voor grensoverschrijdende samenwerking zonder 
permanente structuur (overeenkomst)...................................................................................................... 46 
2.2. Samenwerkingsovereenkomst waarin een taak van gemeenschappelijk belang mag worden 
toevertrouwd aan een van de partners...................................................................................................... 48 
2.3. Mogelijke oprichting door de partners van een grensoverschrijdend samenwerkingsverband ... 48 

C. Op nationaal niveau ................................................................................................................................. 54 

HOOFDSTUK 3: DE UITDAGINGEN BIJ HET OPSTELLEN EN AANNEMEN VAN 
VERORDENING (EG) NR. 1082/2006 ..................................................................... 57 

A. De uitdagingen van territoriale samenwerking in het kader van het cohesiebeleid van de Gemeenschap59 
1. Het belang van territoriale samenwerking vanuit communautair oogpunt .......................................... 60 
2. De ontoereikendheden van een financieel stimuleringsinstrument...................................................... 61 
3. De juridische uitdagingen van de financiering van grensoverschrijdende projecten in Europa .......... 63 

B. Het aannemingsproces van verordening (EG) nr. 1082/2006 .................................................................. 64 
1. Het fundament van de Verordening: de kwestie van de communautaire basis van bevoegdheid........ 65 

1.1. De grensoverschrijdende samenwerking in het Verdrag............................................................. 65 
1.2. Welke rechtsgrondslag voor een verordening inzake territoriale samenwerking?...................... 66 

2. De aanneming van de Verordening ..................................................................................................... 68 
3. Verordening (EG) 1082/2006 en andere verordeningen betreffende de structuurfondsen voor de 
periode 2007-2013........................................................................................................................................ 70 

TWEEDE DEEL: DE MOGELIJKHEDEN VOOR TERRITORIALE 
SAMENWERKING NA 2007 .................................................................................... 73 

HOOFDSTUK 4: HET JURIDISCH KADER VAN DE EGTS EN ZIJN 
MOGELIJKHEDEN .................................................................................................. 75 

A. Systematiek en inhoud van Verordening (EG) nr. 1082/2006 ................................................................. 80 
B. De constitutieve kenmerken van de EGTS .............................................................................................. 82 

1. Het grensoverschrijdende karakter ...................................................................................................... 83 
2. Met een rechtspersoonlijkheid............................................................................................................. 84 

2.1. Rechtspersoonlijkheid volgens het Gemeenschapsrecht............................................................. 84 
2.2. Een rechtspersoonlijkheid volgens publiekrecht of privaatrecht?............................................... 87 

3. Met een grote handelingsbekwaamheid, maar beperkt tot specifieke taken ........................................ 89 
4. Ingesteld door een overeenkomst en voorzien van statuten................................................................. 89 
5. Eén statutaire zetel op het grondgebied van de EU ............................................................................. 96 
6. Organen om als rechtspersoon te kunnen optreden ............................................................................. 97 
7. Met een begroting................................................................................................................................ 98 

C. De partners die een EGTS kunnen vormen.............................................................................................. 99 
1. De lidstaten........................................................................................................................................ 101 
2. Regionale overheden ......................................................................................................................... 102 
3. Lokale overheden .............................................................................................................................. 103 
4. De publiekrechtelijke instellingen bedoeld in artikel 3, lid 1, onder d, van de Verordening............. 103 
5. Verenigingen bestaande uit instellingen die behoren tot een of meerdere categorieën ..................... 103 
6. Partners van buiten de Gemeenschap ................................................................................................ 104 

D. de mogelijke taken van de EGTS........................................................................................................... 106 
1. De verwezenlijking van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking"................................ 108 
2. Andere acties in het kader van het communautaire beleid................................................................. 111 
3. Acties zonder cofinanciering van de Gemeenschap .......................................................................... 112 
4. De overdreven beperking van artikel 7, lid 4..................................................................................... 112 

E. Op de EGTS en haar handelingen toepasselijk recht ............................................................................. 113 



INHOUDSTAFEL 

225 

1. Het op de oprichting van de EGTS toepasselijke recht ..................................................................... 114 
2. Het voor de uitlegging van de overeenkomst en de statuten voor de oprichting van een EGTS 
toepasselijke recht ...................................................................................................................................... 117 
3. Het op een EGTS toepasselijke recht volgens artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1082/2006 ......... 117 
4. Het op de controle van de activiteiten van de EGTS toepasselijke recht........................................... 118 

4.1. Het op de financiële controle van de EGTS toepasselijke recht ............................................... 118 
4.2. Bijzondere controle met name ter bescherming van het algemeen belang ............................... 119 

5. Het op de betrekkingen tussen de leden toepasselijke recht .............................................................. 120 
6. Het op de betrekkingen tussen de EGTS en derden toepasselijke recht ............................................ 120 
7. Aansprakelijkheid van de leden van een EGTS................................................................................. 121 
8. De aansprakelijkheid van de lidstaten ............................................................................................... 123 
9. Het op de ontbinding van de EGTS toepasselijke recht..................................................................... 124 

F. Typologie van de verschillende EGTS’en ............................................................................................. 124 
G. Continuïteitselementen en innovaties van de EGTS .............................................................................. 126 

1. Continuïteitselementen ...................................................................................................................... 127 
1.1. Overname van het "Interreg-acquis"......................................................................................... 127 
1.2. De verwijzing naar het nationale recht blijft grotendeels behouden ......................................... 127 

2. Innovaties .......................................................................................................................................... 127 
2.1. Mogelijke oprichting van een grensoverschrijdende of transnationale overheidsinstantie volgens 
het Gemeenschapsrecht.......................................................................................................................... 127 
2.2. Mogelijke deelname van lidstaten, samen met lagere overheden, aan groeperingen voor 
territoriale samenwerking met een eigen rechtspersoonlijkheid ............................................................ 127 

HOOFDSTUK 5: JURIDISCHE VRAAGSTUKKEN BIJ DE INVOERING VAN DE 
EGTS-VERORDENING.......................................................................................... 129 

A. De EGTS-verordening in de communautaire rechtsorde ....................................................................... 132 
B. De EGTS-Verordening en de nationale rechtsorden: te verwachten moeilijkheden.............................. 135 

1. De beginselen van de betrekkingen tussen het Gemeenschapsrecht en het nationale recht............... 136 
1.1. De regels van rechtstreekse toepassing..................................................................................... 137 
1.2. De regels van verwijzing naar nationale regelgeving ............................................................... 138 

2. De betrekkingen tussen de EGTS-Verordening en de bestaande nationale maatregelen................... 146 
2.1. Mogelijke verschillen tussen situaties en het nationaal recht.................................................... 147 
2.2. Relatie van Verordening (EG) nr. 1082/2006 met de vroegere, onverenigbare nationale 
maatregelen............................................................................................................................................ 149 
2.3. Het naast elkaar bestaan van bestaande instanties en EGTS..................................................... 151 

3. Mogelijke evoluties van de nationale rechtsstelsels .......................................................................... 151 
3.1. Het belang voor de landen om een aantrekkelijk juridisch kader te ontwikkelen..................... 151 
3.2. De vereiste van artikel 16 van de EGTS-Verordening.............................................................. 152 
3.3. De follow-up van de evoluties van de nationale juridische kaders ........................................... 153 

D. De eenvoudige relaties tussen de EGTS-verordening en de internationale juridische instrumenten 
betreffende territoriale samenwerking ............................................................................................................ 154 

HOOFDSTUK 6: DE POSITIONERING VAN DE ACTOREN TEN OPZICHTE VAN 
DE NIEUWE EUROPESE TERRITORIALE SAMENWERKING............................ 157 

A. De potentiële nieuwigheden van de EGTS ............................................................................................ 160 
1. Een rechtspersoonlijkheid naar Gemeenschapsrecht ......................................................................... 160 
2. De mogelijkheid voor lidstaten om actoren van de territoriale samenwerking te zijn....................... 162 
3. Een grotere verscheidenheid van formules voor samenwerking........................................................ 163 
4. Relevantie van de EGTS voor verschillende samenwerkingsmodaliteiten........................................ 164 

B. De verschillen tussen de actoren en hun verwachtingen........................................................................ 165 
1. De verscheidenheid van de partners die een EGTS kunnen oprichten .............................................. 165 
2. De lidstaten........................................................................................................................................ 166 
3. De communautaire actoren................................................................................................................ 168 

C. Voorstellen............................................................................................................................................. 169 
1. Voor de lagere overheden.................................................................................................................. 170 
2. Voor de lidstaten................................................................................................................................ 171 



DE EUROPESE GROEPERING VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS) 

CDR117-2007_ETU  226 

3. Voor de communautaire instellingen................................................................................................. 171 
3.1. De Commissie........................................................................................................................... 171 
3.2. Het Parlement ........................................................................................................................... 172 
3.3.  Het Comité van de Regio’s ....................................................................................................... 172 

BIJLAGEN ............................................................................................................. 175 
I. Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un 
groupement européen de coopération territoriale (GECT) ............................................................................. 177 
II. Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds 
européen de développement régional  et abrogeant le Règlement (CE) n° 1783/1999................................... 187 
III. Lijst van publiekrechtelijke instellingen zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, onder d, van Verordening 
(EG) nr. 1082/2006 (Artikel 9, Lid 1, onder d, van Richtlijn 2004/18/EG van 31 maart 2004 betreffende de 
coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en 
diensten, en bijlage III bij deze richtlijn) ........................................................................................................ 203 
IV. Lijst van personen die hebben bijgedragen aan de uitvoering van onderhavige studie ..................... 205 
V. Vragenlijsten verstuurd naar de mensen uit de praktijk voor de workshops van de werkgroep over de 
toekomstfasen van het juridische kader van de territoriale samenwerking in Europa .................................... 207 

BIBLIOGRAFIE...................................................................................................... 215 
I. Handelingen van de communautaire instellingen .................................................................................. 215 
II. Internationale overeenkomsten .............................................................................................................. 217 
III. Handelingen van de instellingen van de raad van Europa ................................................................. 218 
IV. Rechtspraak ....................................................................................................................................... 218 
V. Wetenschappelijke litteratuur ................................................................................................................ 219 

INHOUDSTAFEL ................................................................................................... 223 

REFERENTIES: ..................................................................................................... 227 

EINDNOTEN .......................................................................................................... 227 
 
 



 

227 

 

REFERENTIES: 

EINDNOTEN 

 

 

                                                      
 
 

Noten in verband met de inleiding 

 
1  Zie PB L 210 van 31 juli 2006, blz. 19. 
2  Artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1082/2006, PB L 210 van 31 juli 2006, blz. 20. 
3  Dat dit principe opnam in artikel III-220. Voor een beschrijving van de rol van het Comité van de Regio's bij 

de bevordering van dit principe, zie N. Levrat, L’Europe et ses collectivités territoriales. Réflexions sur 
l’organisation et l’exercice du pouvoir territorial dans un monde globalisé, Brussel, 2005, vooral blz. 285-
288. Zie ook Advies 388/2002 van het Comité van de Regio's van 10 april 2003 "over de territoriale 
samenhang" (PB C 244 van 10 april 2003, blz. 23). 

4  "Europese governance. Een witboek" (COM(2001)428 def.) van 25 juli 2001, PB C 287 van 12 oktober 
2001, blz. 1. 

5 Zie Advies 62/2004 van het Comité van de Regio's van 18 november 2004 "over het Voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van een Europese groepering 
voor grensoverschrijdende samenwerking (EGGS)", PB C 71 van 22 maart 2005, blz. 46. 

6  Het eerste voorstel van de Commissie dateert van 14 juli 2004 (COM(2004)496 def.). Het 
onderzoeksprogramma voor deze studie is op basis daarvan ontwikkeld. Het Comité van de Regio's en het 
Europees Parlement hebben tal van belangrijke amendementen voorgesteld, waarmee de Commissie en de 
Raad rekening hebben gehouden in hun "Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de oprichting van een Europese groepering voor territoriale samenwerking 
(EGTS)" (COM(2006)94 def. van 7 maart 2006). Bijgevolg verschilt de Verordening die op 5 juli 2006 werd 
goedgekeurd op bepaalde punten wezenlijk van het eerste voorstel van de Commissie. 

7  De Verordening is dan wel in werking getreden op 1 augustus 2006, maar artikel 18, lid 2, bepaalt dat zij 
uiterlijk op 1 augustus 2007 van toepassing is, met uitzondering van artikel 16 dat van toepassing is met 
ingang van 1 augustus 2006 (PB L 210 van 31 juli 2006, blz. 24). 

8  Bijlage IV bij deze studie is een lijst van geraadpleegde deskundigen en mensen uit de praktijk. 
9  Verordening (EG) nr. 1082/2006, artikel 16, lid 1, PB L 210 van 31 juli 2006, blz. 24. 
10  De aanneming mag dan al laattijdig geacht worden vanuit het standpunt van de belanghebbenden bij 

territoriale projecten, toch vond zij plaats zonder grote vertragingen, omdat zij tegelijkertijd gebeurde met de 
goedkeuring van de andere verordeningen betreffende de structuurfondsen voor de periode 2007-2013 (zie 
hoofdstuk 4). Tijdens de onderhandelingen in de Raad wilden verschillende lidstaten echter de goedkeuring 
van deze Verordening losmaken van die van andere verordeningen, waarvan de aanneming absoluut op tijd 
moest gebeuren opdat de toekenningsvoorwaarden voor Gemeenschapsfinanciering werden vastgelegd vanaf 
1 januari 2007. Het "laattijdige" karakter van deze aanneming moet dus sterk worden gerelativeerd. 



DE EUROPESE GROEPERING VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS) 

CDR117-2007_ETU  228 

                                                                                                                                                        
 
11  PB L 210 van 31 juli 2006, blz. 20. Dit facultatieve karakter van de aanwending van een EGTS als 

rechtspersoon wordt onder andere gerechtvaardigd door de verwijzing naar het subsidiariteitsbeginsel 
(artikel 5 VEG), dat bepaalt dat het optreden van de Gemeenschap niet verder mag gaan dan wat 
noodzakelijk is om de doelstellingen (van deze Verordening) te behalen. De verplichte aanwending van een 
EGTS zou duidelijk een inbreuk vormen op deze vereiste die aan het optreden van de Gemeenschap wordt 
opgelegd. 

12  Overweging 5, PB L 210 van 31 juli 2006, blz. 19. 
13  Volgens artikel 18, paragraaf 2, van dezelfde Verordening. Ibid. 
14  Artikel 16, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende een EGTS, PB L 210 van 31 

juli 2006, blz. 24. 

 

Noten in verband met hoofdstuk 1 

 
15  Sinds 1975 bestaat er, in artikel 5 van de Verordening tot oprichting van het EFRO, een verwijzing naar "het 

grenskarakter van de investering" als criterium voor de prioriteit voor financiële ondersteuning uit dit fonds 
voor regionale ontwikkeling. Maar deze en alle volgende verordeningen, vooral die welke werden 
aangenomen in het kader van de coördinatie van de structuurfondsen ten opzichte van het PGB Interreg (PB 
C 215 van 30 augustus 1990, blz. 4) sinds 1990, betreffen de voorwaarden voor een 
gemeenschapsfinanciering van samenwerkingsinitiatieven. Tot Verordening (EG) nr. 1082/2006 streeft geen 
enkele daarvan naar het vaststellen van een wettelijk kader voor de samenwerkingsactiviteiten zelf. 

16  Het eerste geregistreerde moderne voorbeeld (historici hebben het belang van samenwerking in de Pyreneeën 
sinds de zeventiende eeuw aangetoond; zie in dat verband Bernad y Alvarez de Eulate "La coopération 
transfrontalière régionale et locale", RCADI vol. 243, 1993, blz. 293 e.v.) blijkt de Gemeenschap voor 
economische belangen van midden-Elzas – Breisgau te zijn geweest, die actief was sinds 1956, maar pas een 
rechtsvorm kreeg in 1965. Voor een presentatie van deze vroege ontwikkelingen, zie P.-M. Dupuy, "La 
coopération régionale transfrontalière et le droit international", Annuaire français de droit international 
1977, blz. 837-860); U. Beyerlin, Rechtsprobleme der lokalen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit,  
Berlin, Springer Verlag, 1988 en N. Levrat, Le droit applicable aux accords de coopération transfrontière 
entre collectivités publiques infra-étatiques, Parijs, PUF, 1994. 

17  Verordening (EEG) nr. 724/75 van de Raad van 18 maart 1975 houdende oprichting van een Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling, PB L 73 van 21 maart 1975, blz. 1. 

18  Oprichting door de Commissie van Interreg II C "betreffende transnationale samenwerking op het gebied van 
ruimtelijke ordening". Mededeling van de Commissie aan de lidstaten, PB C 200 van 10 juli 1996, blz. 23. 

19  Advies 388/2002 van het Comité van de Regio's over de territoriale samenhang, goedgekeurd op 10 april 
2003, PB C 244 van 10 oktober 2003, blz. 23. 

20  Het eerste voorstel van de Commissie (zie COM(2004) def. van 14 juli 2004) betrof een instrument dat 
uitsluitend bedoeld was voor grensoverschrijdende samenwerking. Op verzoek van het Comité van de 
Regio's en het Europees Parlement werd 'grensoverschrijdend' uitgebreid tot 'territoriaal'. 

21  Overweging 5 van Verordening (EG) nr. 1082/2006 stelt: "Het acquis van de Raad van Europa voorziet in 
verschillende mogelijkheden en regelingen waarbinnen regionale en lokale overheden grensoverschrijdend 
kunnen samenwerken. Het onderhavige instrument is niet bedoeld om deze regelingen te omzeilen […]" (PB 
L 210 van 31 juli 2006, blz. 19). 

22  Opengesteld voor ondertekening in Madrid op 21 mei 1980, SVRE nr. 106. 
23  Opengesteld voor ondertekening in Straatsburg op 9 november 1995, SVRE nr. 159. 
24  PB C 215 van 30 augustus 1990, blz. 4. 
25  PB C 180 van 1 juli 1994, blz. 60. 
26  PB C 143 van 23 mei 2000, blz. 6. 
27  Opengesteld voor ondertekening in Straatsburg op 5 november 1998, SVRE nr. 169. 
28  PB C 200 van 10 juli 1996, blz. 23.  
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29  PB C 143 van 23 mei 2000, blz. 9.  
30  PB C 143 van 23 mei 2000, blz. 10.  
31  PB L 210 van 31 juli 2006, blz. 20.  
32  Volgens de specificaties die door het Comité van de Regio's werden opgelegd voor de realisatie van deze 

studie, werd er een representatieve groep van mensen uit de praktijk geraadpleegd. De leden van deze groep 
worden vermeld in bijlage IV bij deze publicatie. Deze groep vergaderde op 18 en 19 mei 2006 en op 21 en 
22 september 2006 in Brussel, op de zetel van het Comité van de Regio's. De toelichtingen en antwoorden op 
concrete vragen die door de deskundigen werden gegeven in de loop van hun studie waren uiterst nuttig bij 
het opstellen van deze tekst. Ook al werd besloten om geen namen te zetten bij de opmerkingen van de 
groepsleden, toch zouden de auteurs hen hierbij willen bedanken voor hun opbouwende en toegewijde 
bijdragen. 

33  Verslag van Denis de Rougemont op de eerste conferentie van grensgebieden in Europa, Straatsburg, 29 
juni-1 juli 1972.  

34  Dit wordt uitdrukkelijk erkend in overweging 3 van de EGTS-Verordening: "Met name rekening houdend 
met de toename van het aantal land- en zeegrenzen in de Gemeenschap ten gevolge van de uitbreiding, moet 
de versterking van de territoriale samenwerking in de Gemeenschap worden bevorderd." (PB L 210 van 31 
juli 2006, blz. 19).  

35  Voor zover de bevoegdheden die dergelijke gemeenschappelijke antwoorden mogelijk maken, werden 
goedgekeurd in de Gemeenschap; maar dat is een debat dat veel verder gaat dan de reikwijdte van deze 
studie. 

36  Voor een volledige studie van deze situatie en de uitdagingen die worden gesteld door de verschillende 
keuzes, zie N. Levrat, Le droit applicable aux accords de coopération transfrontière entre collectivités 
publiques infra-étatiques, Parijs, PUF, 1994. 

37  Dat is de oplossing van het Aanvullend protocol van de Raad van Europa en een aantal bilaterale 
instrumenten. Anderzijds kunnen deze rechten en plichten afhankelijk zijn van een nationale rechtsorde, 
volgens de keuze van de partijen (bijv. artikel 4, lid 6, van de Overeenkomst van Karlsruhe), ofwel volgens 
een speciaal daartoe bestemde regel (bijv. artikel 8, lid 2, onder e, van de EGTS-Verordening). 

38  Arrest van het Europees Hof van Justitie van 5 februari 1963, Van Gend & Loos tegen Nederlandse 
administratie der belastingen, zaak 26/62, Jurispr. 1963, blz. 23. 

39  Voor een uitvoerige analyse van deze situatie, zie N. Levrat, L’Europe et ses collectivités territoriales. 
Réflexions sur l’organisation et l’exercice du pouvoir territorial dans un monde globalisé, Brussel, PIE – P.  
Lang, 2005, in het bijzonder blz. 109-171. 

40  Wij herinneren eraan dat het optreden van de Gemeenschap onderworpen is aan het legaliteitsbeginsel (van 
meet af aan opgenomen in het VEG, momenteel in artikel 220) en aan het toewijzingsbeginsel, geformuleerd 
in Maastricht in artikel 3B VEG (momenteel artikel 5 VEG), wat slechts een herinnering is en overeenstemt 
met het specialiteitsbeginsel dat van toepassing is op internationale organisaties (zie de uitspraak van het 
Internationaal Gerechtshof van 8 juli 1996 in de zaak "Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in 
Armed Conflicts",  IGH Reports, 1996, blz. 66. 

41  Vanzelfsprekend houden de meeste projecten van de Gemeenschap verband met een grensoverschrijdend 
gebied in de ruime zin van het woord; we verwijzen hier naar de grensoverschrijdende dimensie die met 
name wordt bepaald door de Kaderovereenkomst van Madrid, namelijk de relaties tussen de lagere 
overheden van verschillende lidstaten. 

42  Dit Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werd opgericht door Verordening (EEG) nr. 
724/75 van de Raad van 18 maart 1975, PB L 73 van 21 maart 1975, blz. 1.  

43  PB  L 73 van 21 maart 1975, blz. 2.  
44  Zie bijvoorbeeld het artikel van A. Smith, "La Commission européenne et les fonds structurels: vers un 

nouveau modèle d’action", Revue française de science politique, vol. 46 (1996), nr. 3, blz. 474-495, of de 
studie geleid door G. Guillermin, La Cohésion économique et sociale. Une finalité de l’Union européenne, 
Parijs, La Documentation française, 2001, of L’Europe et les régions: quinze ans de cohésion économique et 
sociale van S. Leclerc (red.), Brussel, Bruylant, 2003.  

45  Mededeling C(90) 1562/3, PB C 215 van 30 augustus 1990, blz. 4.  
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46  Verordening (EEG) 2052/88 van de Raad van 30 juni 1988, PB L 185 van 15 juli 1988. 
47  C(90) 1562/3 van 25 juli 1990. 
48  Ibid. 
49  "Bij de toewijzing van grensbijstand in het kader van het huidige initiatief zal de Commissie prioriteit 

verlenen aan voorstellen […] die de totstandbrenging of ontwikkeling omvatten van gedeelde institutionele 
of administratieve structuren die bedoeld zijn om de samenwerking tussen openbare instellingen, 
privéorganisaties en vrijwilligersinstanties te verbreden en te verdiepen." (PB C 180 van 1 juli 1994, blz. 61).  

50  Ook REGEN genoemd (zie PB C 200 van 10 juli 1996, blz. 23).  
51  PB C 200 van 10 juli 1996, blz. 23.  
52  Ibid. 
53  Ibid., § 11, blz. 24. 
54  Transnationale groepen betroffen echter niet langer "minstens drie landen", maar wel "grote groepen van 

Europese regio's" (Mededeling van de Commissie aan de lidstaten tot vaststelling van de richtsnoeren voor 
Interreg III, PB C 143 van 23 mei 2000, blz. 9). 

55  PB C 143 van 23 mei 2000, blz. 10, § 17. 
56  Ibid., § 19. Deze aspecten werden vervolgens gepreciseerd door een Mededeling van de Commissie van 7 

mei 2001, gepubliceerd in PB C 141 van 15 mei 2001, blz. 2. 
57  In de politieke wetenschap wordt naar dit soort relaties verwezen als "para-diplomacy" (deze uitdrukking 

werd bedacht door I. Duchacek in zijn bijdrage "Perforated Sovereignties: towards a Typology of New 
Actors in International Relations", in Federalism and International Relations – the Role of Subnational Units, 
Michelman & Soldatos (red.), Oxford, Clarendon Press, 1990, blz. 1-33. Voor een recente studie van dit 
paradigma, zie Paradiplomatie et relations internationales, S. Paquin, Brussel, PIE – P. Lang, 2004. 

58  N. Levrat, Le droit applicable aux accords de coopération transfrontière entre collectivités publiques infra-
étatiques, Parijs, PUF, 1994. 

59  Momenteel hebben vijftien Europese landen dit Protocol geratificeerd. Voor een uitvoeriger bespreking van 
dit Protocol en de ratificaties ervan, zie punt 1.5 van deel A van hoofdstuk 2. 

60  Artikel 1 van Protocol nr. 2 bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking 
tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, betreffende interterritoriale samenwerking, SVRE nr. 169. 

61  Momenteel artikel 158, lid 2, VEG; de verwijzing naar eilanden werd toegevoegd door het Verdrag van 
Amsterdam. 

62  Artikel 161, lid 1 in fine, VEG. 
63  Werkwijze vastgesteld na het akkoord dat op 12 februari 1988 werd bereikt tijdens de Brusselse Raad van 

Europa over de hervorming van de communautaire financiering. Deze terminologie is opgenomen in VVGE, 
artikel I-55. 

64  Deze aanval op het structuurbeleid van de Gemeenschap werd geleid door een groep economisch adviseurs 
werkzaam voor de voorzitter van de Europese Commissie, geleid door prof. André Sapir. Dit document, dat 
bekend staat als het Sapir-rapport (An agenda for a Growing Europe –The Sapir Report, Oxford University 
Press, 2004), stelde niets minder voor dan de afschaffing van het structuurbeleid zoals de Gemeenschap dat 
sinds 1988 gevoerd had. 

65  Zie in dit verband het Derde voortgangsverslag van de Commissie over cohesie van 17 mei 2005 
(COM(2005)192 def.). 

66  Het toepassingsgebied van de projecten van nationaal belang was tot dan toe beperkt tot één enkele lidstaat. 
De regels voor toewijzing van middelen aan PNB's zoals deze worden bepaald in Verordening (EG) nr. 
1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen (PB L 210 van 31 juli 
2006, blz. 25) zijn niet van toepassing op prioritaire doelstelling 3, die omwille van haar aard niet nationaal 
kan zijn (en het zijn dus de regels van de EFRO-Verordening, die u in bijlage II vindt, die van toepassing 
zijn op deze welbepaalde doelstelling. 
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67  Zie artikel 3 van het voorstel van de Commissie tot een Verordening houdende algemene bepalingen inzake 

de structuurfondsen (COM(2004)492 def. van 14 juli 2004) dat de prioritaire doelstellingen voor 
tussenkomst van de structuurfondsen beperkt tot drie (doelstelling 1 = convergentie, doelstelling 2 = 
regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid, doelstelling 3 = Europese territoriale samenwerking).  

68  VVGE, artikel III-220. 
69  Strategiedocument van de Commissie van 12 mei 2004 (COM(2004)373 def.). 
70  Zoals uitdrukkelijk vermeld in artikel 2 van de Kaderovereenkomst van Madrid (1980) of zoals geëist door 

bepaalde auteurs van rechtsleer (bijv. Maximiliano Bernad y Alvarez de Eulate, "La coopération 
transfrontalière régionale et locale", RCADI vol. 243, 1993, blz. 293 e.v.). 

71  Derde verslag over de economische en sociale cohesie – Een nieuw partnerschap voor cohesie: convergentie 
concurrentievermogen, samenwerking, Luxemburg, Bureau voor officiële publicaties der Europese 
Gemeenschappen, 2004, blz. 77. 

 

Noten in verband met hoofdstuk 2 

 
72  Zie het werk gepubliceerd onder redactie van H. Labayle, Vers un droit commun de la coopération 

transfrontalière, Brussel, Bruylant, 2006. 
73  De Benelux-overeenkomst van 12 september 1986 te Brussel voorziet, indien nodig, in een politiek 

mechanisme (een speciale commissie) verantwoordelijk voor "een onderzoek [...] naar onenigheden en 
geschillen die [...] zijn gerezen, ten einde deze via een verzoeningsprocedure op te lossen of aan het Comité 
van Ministers voor te leggen" (artikel 6, lid 2, onder c). 

74  SVRE nr. 106. Voor de volledige tekst, voorbehoud en voortgang van de ratificaties, zie de website van het 
Bureau van verdragen van de Raad van Europa, waar alle verdragen uit de Serie Verdragen van de Raad van 
Europa worden bewaard en informatie over deze verdragen wordt bijgewerkt. Het internetadres is: 
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/v3DefaultFRE.asp. 

75  Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, Richtlijn nr. 227, 1964. 
76  Zie in het bijzonder Richtlijn nr. 288 van 1970 aangenomen door de Parlementaire vergadering van de Raad 

van Europa, die een bijzonder scherpe toon heeft (http://assembly.coe.int/ASP/Doc/ATListing_F.asp). 
77  Voor een uitvoerige beschrijving van dit proces en de problemen zoals die op dat ogenblik werden bekeken, 

zie het uitstekende artikel van Emmanuel Decaux, "La Convention-cadre européenne sur la coopération 
transfrontalière des collectivités ou des autorités locales", in de Revue générale de droit international public, 
vol. 88/3, 1984, blz. 538-620. 

78  Advies van de Parlementaire vergadering nr. 96 (1979). Zie http://assembly.coe.int/ASP/Doc/ATListing_F.asp. 
79  Maar in paragraaf 2 wijst de toelichting erop dat "de tekst van de toelichting, voorbereid op basis van de 

discussies van het comité en voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa, geen 
instrument vormt dat een gezaghebbende interpretatie biedt van de tekst van de Overeenkomst, ook al kan zij 
het begrip van de bepalingen van de Overeenkomst vergemakkelijken". 

80  Toelichting bij de Europese Kaderovereenkomst inzake de grensoverschrijdende samenwerking tussen 
territoriale gemeenschappen of autoriteiten" (http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Reports/Html/106.htm), § 
15. 

81  Op het ogenblik waarop Italië zijn ratificatie-instrument van deze Overeenkomst neerlegde preciseerde dat 
land zelfs dat dit nabuurschap zich voor zijn grondgebied beperkte tot een strook van 25 kilometer breedte. 
Zie 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=106&CM=8&DF=10/3/2006&CL=FR
E&VL=0. 

82  Deze modellen en ontwerpen zijn: 

1 Modelovereenkomsten tussen landen 
 1.1 Modelovereenkomst tussen landen inzake de bevordering van grensoverschrijdende samenwerking;  
 1.2 Modelovereenkomst tussen landen inzake grensoverschrijdend regionaal overleg; 

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/v3DefaultFRE.asp
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/ATListing_F.asp
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/ATListing_F.asp
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Reports/Html/106.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=106&CM=8&DF=10/3/2006&CL=FR
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 1.3 Modelovereenkomst tussen landen inzake grensoverschrijdend lokaal overleg; 
 1.4 Modelovereenkomst tussen landen inzake de contractuele grensoverschrijdende samenwerking van 

lokale overheden; 
 1.5 Modelovereenkomst tussen landen inzake de grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen 

lokale overheden; 
 1.6 Modelovereenkomst tussen landen inzake de interregionale en/of intercommunale economische en 

sociale samenwerking; 
 1.7 Modelovereenkomst inzake de intergouvernementele samenwerking op het gebied van de ruimtelijke 

ordening; 
 1.8 Modelovereenkomst inzake de interregionale en/of intercommunale grensoverschrijdende samenwerking 

op het vlak van de ruimtelijke ordening; 
 1.9 Modelovereenkomst inzake de totstandbrenging van grensoverschrijdende parken; 
 1.10 Modelovereenkomst inzake de totstandbrenging en het beheer van grensoverschrijdende 

landschapsparken; 
 1.11 Modelovereenkomst tussen landen inzake de grensoverschrijdende samenwerking bij levenslang leren, 

informatie, tewerkstellings- en arbeidsvoorwaarden; 
 1.12 Modelovereenkomst tussen landen inzake de bevordering van grensoverschrijdende of transnationale 

samenwerking tussen scholen; 
 1.13 Modelovereenkomst inzake het gebruik van land langs grensoverschrijdende waterlopen;  
 1.14 (Bilaterale of multilaterale) modelovereenkomst tussen landen inzake groeperingen van 

grensoverschrijdende samenwerking met een rechtspersoonlijkheid. 

2.  Ontwerpovereenkomsten, statuten en contracten tussen lokale overheden 
 2.1 Ontwerpovereenkomst inzake de oprichting van een overleggroep tussen lokale overheden; 
 2.2 Ontwerpovereenkomst inzake de coördinatie van het grensoverschrijdende lokale openbaar bestuur; 
 2.3 Ontwerpovereenkomst voor de oprichting van privaatrechtelijke grensoverschrijdende verenigingen; 
 2.4 Ontwerpcontract voor de levering van goederen of de verstrekking van diensten tussen lokale overheden 

in grensgebieden (van het type "privaatrechtelijk"); 
 2.5  Ontwerpcontract voor de levering van goederen of de verstrekking van diensten tussen lokale overheden 

in grensgebieden (van het type "publiekrechtelijk"); 
 2.6 Ontwerpakkoord voor de oprichting van intercommunale grensoverschrijdende 

samenwerkingsverbanden; 
 2.7 Modelovereenkomst inzake de interregionale en/of intercommunale economische en sociale 

samenwerking; 
 2.8 Modelovereenkomst inzake de interregionale en/of intercommunale grensoverschrijdende samenwerking 

op het gebied van de ruimtelijke ordening; 
 2.9 Modelovereenkomst inzake de totstandbrenging van grensoverschrijdende parken; 
 2.10 Modelovereenkomst inzake de totstandbrenging en het beheer van grensoverschrijdende 

landschapsparken; 
 2.11  Modelovereenkomst inzake de totstandbrenging en het beheer van grensoverschrijdende parken tussen 

privaatrechtelijke verenigingen; 
 2.12 Modelovereenkomst tussen lokale en regionale overheden inzake de ontwikkeling van de 

grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van burgerbescherming en wederzijdse bijstand in geval 
van rampen die zich voordoen in grensgebieden; 

 2.13 Modelovereenkomst inzake transnationale samenwerking tussen scholen en lokale gemeenschappen; 
 2.14 Modelovereenkomst inzake de instelling van een grensoverschrijdend schoolleerplan; 
 2.15 Modelovereenkomst inzake het gebruik van land langs grensoverschrijdende waterlopen;  
 2.16 Modelovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tot vaststelling van de statuten van 

een groepering van grensoverschrijdende samenwerking met rechtspersoonlijkheid. 
Voor de volledige teksten van al deze modellen en ontwerpen, zie 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=106&CM=8&DF=10/3/2006&CL=FRE  
83  Toelichting, bovenvermeld, § 12. 
84  Ibid., § 32. 
85  Decaux schrijft in nog explicietere bewoordingen dan die van ons dat gezien de opeenstapeling van 

wettelijke en praktische beperkingen die we hierboven hebben uiteengezet, de rol van de Kaderovereenkomst 
zich lijkt te beperken tot een loutere intentieverklaring. loc. cit., blz. 597). 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=106&CM=8&DF=10/3/2006&CL=FRE
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86  De belangrijkste daarvan zijn de Benelux-overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking, 

afgesloten op 12 september 1986 in Brussel, en de overeenkomst tussen Duitsland en Nederland, afgesloten 
op 25 juni 1991 in Isselburg-Anholt. De andere bilaterale overeenkomsten waarnaar we eerder verwezen, 
werden alle afgesloten na de aanneming van het Aanvullende protocol op de Kaderovereenkomst. 

87  Voor een algemeen oordeel over de draagwijdte van deze tekst, zie A. Galette, "The draft European Charter 
of Local Self-government submitted by the Conference of Local and Regional Authorities of Europe", 
German Yearbook of International Law, 1982, blz. 309-345, of N. Levrat, "L’importance de la Charte 
européenne de l’autonomie locale en Europe" in L’avenir des communes et provinces dans la Belgique 
fédérale, Brussel, Editions Bruylant, 1997, blz. 107-136. 

88  Dit blijkt duidelijk als we deze formulering vergelijken met de eerste alinea van dit artikel, dat luidt: "Lokale 
overheden hebben het recht om, tijdens de uitoefening van hun bevoegdheden, samen te werken en, in het 
kader van de wet, consortia te vormen met andere lokale overheden teneinde opdrachten van 
gemeenschappelijk belang te verwezenlijken" of alinea 2: "Het recht van lokale overheden om zich aan te 
sluiten bij een vereniging ter bescherming en bevordering van hun gemeenschappelijke belangen en het recht 
om te behoren tot een internationale vereniging van lokale overheden moeten worden erkend in elk land" of 
de formulering van artikel 1 van het Aanvullende protocol bij de Kaderovereenkomst (dat verderop in deze 
paragraaf uitvoeriger wordt besproken). 

89  Toelichting bij het Europees Handvest voor lokaal zelfbestuur (SVRE nr. 122), 
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Reports/Html/122.htm. 

90  Ibid. 
91  Deze studie was gebaseerd op een vragenlijst die is verstuurd naar de lidstaten die de Kaderovereenkomst 

geratificeerd hadden. De vragenlijst en de antwoorden van elf landen staan in document LR-R-CT (90) 6, dat 
het secretariaat van de Raad van Europa heeft voorgelegd aan de groep van  intergouvernementele 
deskundigen inzake grensoverschrijdende samenwerking. 

92  SVRE nr.° 159. Zie http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous. 
asp?NT=159&CM=8&DF=10/3/2006&CL=FRE. 

93  Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Letland, Litouwen, Luxemburg, Moldavië, 
Nederland, Oekraïne, Oostenrijk, Slowakije, Slovenië, Zweden, Zwitserland. 

94  België, Bosnië-Herzegovina, Georgië, IJsland, Italië, Portugal, Roemenië. 
95  Het idee om te verwijzen naar de eigen beleidsterreinen van de overheden om hun handelingscapaciteit te 

bepalen was niet helemaal nieuw, omdat de Kaderovereenkomst van 1980 in artikel 2 vermeldt dat 
grensoverschrijdende samenwerking zal plaatsvinden in het kader van de beleidsterreinen van de territoriale 
gemeenschappen of autoriteiten zoals deze bepaald worden in de nationale wetgeving. De draagwijdte en de 
aard van deze beleidsterreinen worden niet gewijzigd door onderhavige Overeenkomst. 

96  Deze oplossing komt niet voor de eerste keer voor in dit Protocol, maar is ook al te vinden in artikel 2 van de 
Benelux-overeenkomst van Brussel (1986) en in artikel 2 van de overeenkomst van Isselburg-Anholt (1993), 
geciteerd. 

97  Toelichting bij het Aanvullende protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende 
samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, § 17 
(http://convention.coe.int/Treaty/fr/reports/html/159.htm). 

98  Artikel 6 van het Verdrag van Valencia van 3 oktober 2002 poogt een onderscheid te maken tussen de wetten 
die van toepassing zijn op elke verplichting. Deze poging is interessant wat de waarborg op gelijkheid tussen 
de partners betreft, maar de tenuitvoerlegging is complex, met het risico van geschillen over de definitie van 
de ene of andere verplichting.  

99  Artikel 4 van het Verdrag van Bayonne van 10 maart 1995; artikel 4, lid 6, van de Overeenkomst van 
Karlsruhe van 23 januari 1996; artikel 4, lid 5, van de Overeenkomst van Brussel van 16 september 2002. 

100  Artikel 6, lid 5, van de Overeenkomst van Isselburg-Anholt. 
101  Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Bulgarije, Duitsland, Litouwen, Luxemburg, Moldavië, Nederland, 

Oekraïne, Oostenrijk, Slowakije, Slovenië, Zweden, Zwitserland. 
102  België, Bosnië-Herzegovina, Frankrijk, Georgië, IJsland, Portugal, Roemenië. 

http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Reports/Html/122.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous
http://convention.coe.int/Treaty/fr/reports/html/159.htm
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103  Zie voor de eerste commentaren over dit onderwerp U. Beyerlin, Rechtsprobleme der lokalen 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, Berlijn, Springer Verlag, 1988 en N. Levrat, Le droit applicable aux 
accords de coopération transfrontière entre collectivités publiques infra-étatiques, Parijs, PUF, 1994. 

104  Zie in dit verband M. Dunford en G. Kafkalas, Cities and Regions in the new Europe: Global-Local Interplay 
and Spatial Development Strategies, London, Behaven Press, 1992, en N. Levrat, Public actors and the 
mechanisms of transfrontier cooperation in Europe, Geneva, Euryopa 6-1997. 

105  Zie N. Levrat, Le droit applicable aux accords de coopération transfrontière entre collectivités publiques 
infra-étatiques, Parijs, PUF, 1994, voor een  discussie van de kwesties in verband met deze verschillende 
benamingen.  

106  Toelichting bij het ontwerp van Protocol nr. 3 inzake de instelling van Euroregionale 
samenwerkingsgroeperingen, Doc LR-CT (2004) 15 van 12 juli 2004, blz. 4. Wij wijzen de lezer erop dat 
deze datum samenvalt met die van het voorstel van de Commissie voor een EGTS-Verordening (14 juli 
2004). 

107  Ibid. 
108  Ibid., blz. 5. 
109  De ambitie van het ontwerp van een Protocol over de Euroregio's moest blijkbaar leiden tot een volledig 

eenvormige wet die op dergelijke relaties van toepassing was, ongeacht het grondgebied of de rechtsorde 
waarin zij effect moesten hebben. Ibid., 6.  

110  Ibid., blz. 5. 
111  Zoals het vorige citaat aantoont, is dit ontwerp uitsluitend van toepassing op nabuurschapsrelaties en niet op 

transnationale of interregionale samenwerking. 
112  Vanaf zomer 2005 (Doc LR-CT (2005) 13 van 10 augustus 2005). De definitieve versie van dit voorontwerp 

van een overeenkomst dateert van 27 april 2006. De titel is "Herzien voorontwerp van de Europese 
Overeenkomst betreffende een uniforme wet inzake groeperingen van territoriale samenwerking (GTS)", 
DOC CDLR (2006) 17. 

113  Denemarken, de Duitse Bondsrepubliek en Zweden spraken zich uit tegen een ontwerp van een nieuwe 
Overeenkomst; Zwitserland wenste een kortere en meer algemene tekst; Spanje wou terug naar het 
Aanvullende protocol van de Overeenkomst van Madrid. Het standpunt van Slowakije is onduidelijk en 
alleen Oostenrijk (dat in zijn rol van EU-voorzitter tegelijk ook een sterke voorstander was van de 
aanneming van de EGTS-Verordening) betuigde duidelijk steun aan het ontwerp van een nieuwe 
Overeenkomst. Zie de ontwerpnotulen van het Comité van deskundigen inzake de grensoverschrijdende 
samenwerking van de Raad van Europa, LR-CT (2006) 12 van 29 maart 2006. 

114  Volgens de jurisprudentie die het Hof van Justitie sinds 1963 in deze zaken heeft opgebouwd. 
115  Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland. Met uitzondering van Luxemburg is deze overeenkomst 

alleen van toepassing op welbepaalde delen van het nationale grondgebied van de overeenkomstsluitende 
partijen (cf. artikel 2). 

116  Zo zijn nieuwe lidstaten van de Raad van Europa, zoals Rusland en Oekraïne, bezig met het opstellen, met 
behulp van de kennis van zaken van de Raad van Europa, van nationale wetgeving die een specifiek wettelijk 
kader wil geven aan de grensoverschrijdende samenwerking van hun subnationale organen. 

117  Zie voor een analyse van deze kwestie en voor meer informatie: J. Polakiewicz, Treaty making in the 
Council of Europe, Straatsburg, Editions du Conseil de l' Europe, 1999. Zie ook N. Levrat, "De quelques 
particularités du mode d’élaboration des normes conventionnelles, et de leur influence sur la nature des 
Traités conclu au sein du Conseil de l’Europe", Revue de droit de l’ULB, vol. 22, 2000-2, Brussel, Bruylant, 
blz. 19-58. 

118  Alle Gemeenschapsprocedures die leiden tot de aanneming van een algemeen besluit door de Europese 
Gemeenschap kunnen uitsluitend worden ondernomen op basis van een voorstel van de Europese Commissie 
(artikelen 250-252 VEG). 

119  Terwijl in de Raad van Europa de lidstaten kunnen overeenkomen om te werken aan elke kwestie in verband 
met Europa, met uitzondering van kwesties in verband met defensie die uitdrukkelijk worden uitgesloten 
(artikel 1, onder d, van het Statuut (SVRE nr. 1)). Anderzijds is het resultaat van hun werkzaamheden niet 
noodzakelijk wettelijk dwingend, in tegenstelling tot het Gemeenschapsrecht. 
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120  Zie hoofdstuk 3.B.2. infra over de manier waarop de gevoelige kwestie betreffende de basis voor 

Gemeenschapsbevoegdheden voor de aanneming van Verordening (EG) nr. 1082/2006 werd opgelost. 
121  Artikel 308 VEG (voorheen 235 VEG). 
122  Zie in het bijzonder de principes die het Hof naar voren bracht in zijn vonnis van 12 juni 1990: Duitse 

Bondsrepubliek tegen de Commissie, zaak C-8/88, Jurispr. 1990, blz. 2323. 
123  De Franse term "transfrontière" doet denken aan een bredere context dan een loutere nabuurschapsrelatie met 

een grensoverschrijdend element (zie N. Levrat (1994), op. cit. voor de verschillen in terminologie). De 
Engelse versie heeft het over "cross-border cooperation", de Duitse over "grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit", de Spaanse over "cooperacion transfonteriza" en de Italiaanse over "cooperazione 
transfrontaliera", allemaal termen die in tegenstelling tot de Franse naar een strikte nabuurschapsrelatie 
verwijzen. 

124  Artikel 265 VEG. Cursief aangebracht door de auteur op de tekst die in Amsterdam werd toegevoegd. 
125  Artikel 5 van Verordening (EG) nr. 724/75 van 18 maart 1975 houdende oprichting van een Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling, PB L 73 van 21 maart 1975, blz. 2.  
126  Mededeling C(90) 1562/3 van de Commissie aan de lidstaten tot vastlegging van de richtsnoeren voor 

operationele programma's van de lidstaten in het kader van een initiatief van de Gemeenschap betreffende de 
grensgebieden (Interreg), PB C 215 van 30 augustus 1990, blz. 4.  

127  Mededeling van de Commissie aan de lidstaten tot vaststelling van de richtsnoeren voor operationele 
programma's van de lidstaten in het kader van een initiatief van de Gemeenschap betreffende de 
ontwikkeling van grensgebieden, de grensoverschrijdende samenwerking en geselecteerde energienetten 
(Interreg II) (94/C 180/13), PB C 180 van 1 juli 1994, blz. 60.  

128  Meer bepaald het Jaarverslag over het begrotingsjaar 1994 (PB C 303 van 14 november 1995, §§ 4.61-4.72) 
en het Speciaal verslag nr. 4/2004 over de programmering van het communautair initiatief voor trans-
Europese samenwerking Interreg III (PB C 303 van 7 december 2004, blz. 1). Voor een diepgaande analyse 
van deze verslagen, zie hoofdstuk 3, paragraaf B.2. 

129  Het eerste voorstel van de Commissie voorzag in een Europese Groepering tot Samenwerking (zie 
COM(1973)2046 def. van 21 december 1973).  

130  Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische 
samenwerkingsverbanden (EESV), PB L 199 van 31 juli 1985, blz. 1. 

131  We wijzen in dit verband (weliswaar in een andere context, maar niet zonder belang) op het feit dat het 
Gerecht van Eerste Aanleg een duidelijk onderscheid maakt tussen de situatie van een subnationale overheid 
die voor eigen rekening betrokken is als het gaat om de uitvoering van haar eigen bevoegdheden en de 
situatie van een overheid die alleen betrokken is bij de sociaaleconomische gevolgen op haar eigen 
grondgebied, wat het geval zou zijn voor een subnationale overheid die grensoverschrijdende samenwerking 
zou instellen om de economische ontwikkeling in haar eigen grondgebied te bevorderen (GEA, arrest van 15 
juni 1999, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia tegen Commissie, zaak T-288/97, Jurispr. 1999, blz. II-
1883).  

132  Zoals artikel 3 van Verordening nr. 2137/85 duidelijk stelt: "Het doel van het samenwerkingsverband is de 
economische werkzaamheid van zijn leden te vergemakkelijken of te ontwikkelen dan wel de resultaten 
daarvan te verbeteren of te vergroten, doch niet het behalen van winst voor zichzelf. Zijn werkzaamheid 
dient samen te hangen met de economische werkzaamheid van zijn leden en kan ten opzichte daarvan slechts 
een ondersteunend karakter hebben." (PB L 199 van 25 juli 1985, blz. 2) 

133  Artikel 1 van Verordening nr. 2137/85 bepaalt weliswaar: "Het aldus opgerichte samenwerkingsverband is 
bevoegd om [...] in eigen naam drager te zijn van rechten en verplichtingen van elke aard, overeenkomsten 
aan te gaan of andere rechtshandelingen te verrichten en in rechte op te treden" (artikel 1, lid 2), maar ook: 
"De Lid-Staten bepalen of [...] in hun registers ingeschreven samenwerkingsverbanden al dan niet 
rechtspersoonlijkheid bezitten". 
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134  Overweging 4 van Verordening (EG) nr. 1082/2006. Evenzo beklemtoont de Rekenkamer in haar Speciaal 

verslag nr. 4/2004 over de programmering van het communautair initiatief voor trans-Europese 
samenwerking Interreg III: "Met de richtsnoeren [van de  Commissie] wordt beoogd Europese economische 
samenwerkingsverbanden (EESV's) op te richten, teneinde samenwerking via werkelijk gemeenschappelijke 
structuren mogelijk te maken. Van de zijde van de lidstaten is echter gewezen op juridische problemen, 
waarin de Commissie zich door tijdgebrek niet meer heeft kunnen verdiepen" (PB C 303 van 7 december 
2004, blz. 8). Daarna stelt zij vast:  "De pogingen om EESV's op te richten als actoren bij de uitvoering van 
Interreg-programma's zijn niet geslaagd (PGB Alpen, PGB Noordwest-Europa), hoewel de Commissie dit 
streven aanmoedigde" (Ibid. § 44, blz. 12). 

135  Voor een classificatie van de verschillende rechtscategorieën van EGTS die deze studie wil bespreken, zie 
infra, hoofdstuk 4, deel F. 

136  Zie hoofdstuk 1, deel B in verband met de fundamentele rechtsbeginselen van grensoverschrijdende 
samenwerking. 

137  Voor een uitvoerige analyse van deze evolutie en de politieke en wettelijke implicaties daarvan, zie met 
name H. Comte en N. Levrat, "Perspectives transfrontalières" in Aux coutures de l’Europe (op. cit.), blz. 
353-361. 

138  Zie over deze evolutie en het belang daarvan N.  Levrat, l’Europe et ses collectivités territoriales (op. cit.), 
blz. 257-271. 

139  Zie "Europese governance. Een witboek" (COM(2001)428 def.) van 25 juli 2001,  PB C 287 van 12 oktober 
2001, blz. 1. 

140  Zie hoofdstuk 4. We herinneren eraan dat Verordening (EG) nr. 1082/2006 vermeldt dat een EGTS "kan 
worden opgericht" (artikel 1, lid 1) "op initiatief van haar kandidaat-leden" (artikel 4, lid 1) en dat 
overweging 15 bepaalt dat "deze verordening niet verder gaat dan nodig is voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen ervan, aangezien de oprichting van een EGTS facultatief is". 

141  Artikel 2 daarentegen (bovendien ook een van de meest ongelukkige en merkwaardige formuleringen) 
bepaalt dat "gezamenlijke beslissingen genomen ingevolge een overeenkomst inzake grensoverschrijdende 
samenwerking worden door de territoriale gemeenschappen of autoriteiten uitgevoerd binnen hun nationale 
rechtsstelsel, in overeenstemming met hun nationaal recht." Zie punt 1.3 van dit hoofdstuk voor een 
juridische analyse van deze situatie. 

142  Artikel 1, lid 2. 
143  Artikel 2, lid 2, van de Overeenkomst van Brussel van 12 september 1986. 
144  Artikel 6 van de Overeenkomst van Isselburg-Anholt van 25 juni 1991. 
145  Artikel 6, lid 1, van de Overeenkomst van Isselburg-Anholt van 25 juni 1991. 
146  Artikel 6, lid 4, van de Overeenkomst van Isselburg-Anholt van 25 juni 1991. 
147  Artikel 6, lid 3, van de Overeenkomst van Isselburg-Anholt van 25 juni 1991. 
148  Artikel 6, lid 5, van de Overeenkomst van Isselburg-Anholt van 25 juni 1991. 
149  Artikel 3, tweede alinea, van het Verdrag van Bayonne van 10 maart 1995. 
150  Artikel 3, vierde alinea, van het Verdrag van Bayonne van 10 maart 1995. 
151  Artikel 3, zesde alinea, van het Verdrag van Bayonne van 10 maart 1995. 
152  Artikel 4, eerste alinea in fine, van het Verdrag van Bayonne van 10 maart 1995. 
153  Artikel 4, lid 3, van de Overeenkomst van Karlsruhe van 26 januari 1996. 
154  Artikel 4, lid 4, van de Overeenkomst van Karlsruhe van 26 januari 1996. 
155  Artikel 5 van het Verdrag van Valencia van 3 oktober 2002. 
156  Article 7, lid 4. 
157  Artikel 3, lid 1, van de Overeenkomst van Brussel van 12 september 1986. 
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158  Dat het volgende bepaalt: "De Unie is gegrondvest op de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en van de rechtsstaat, welke beginselen de 
lidstaten gemeen hebben".  

159  We komen op deze kwestie terug in hoofdstuk 3, deel D, paragraaf 4. 
160  Artikel 6 van de Overeenkomst van Isselburg-Anholt van 25 juni 1991. 
161  Artikel 5 van de Overeenkomst van Karlsruhe van 23 januari 1996. De Overeenkomst van Brussel (tussen 

België en Frankrijk) van 16 september 2002 bevat exact dezelfde oplossing. 
162  Dit is dezelfde formulering als in artikel 6 van de Overeenkomst van Isselburg-Anholt. 
163  Zie punt A.2.2 van dit hoofdstuk. 
164  Dat in artikel 3 het volgende principe bepaalt: "Bij een door territoriale gemeenschappen of autoriteiten 

gesloten overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking kan een lichaam voor 
grensoverschrijdende samenwerking in het leven worden geroepen, met of zonder rechtspersoonlijkheid". 

165  Artikel 8, lid 1, van de Overeenkomst van Karlsruhe van 23 januari 1996 en artikel 8, lid 1, van de 
Overeenkomst van Brussel van 16 september 2002. 

166  Uiteraard varieert de situatie van het ene rechtsstelsel tot het andere en in sommige landen worden de 
kasmiddelen van openbare lichamen, zelfs die met een eigen rechtspersoonlijkheid, uitsluitend gewaarborgd 
door de nationale schatkist; in dat geval is deze kwestie blijkbaar weinig relevant. In tal van landen echter – 
en dit blijkt vooral van belang te zijn in een grensoverschrijdend kader waar noodzakelijkerwijs "vreemde" 
deelnemingen mee gemoeid zijn – zijn de openbare lichamen in staat om rechtstreeks geldmiddelen te 
beheren. 

167  Artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2137/85 van 25 juli 1985 (PB L 199 van 31 juli 1985, blz. 1). 
168  Sommigen onderschreven de theorie dat naar analogie van de situatie van landen die internationale relaties 

nastreven en die vrij zijn om deze relaties met private partners te onderhouden, volgens de regels van het 
privaatrecht (bijv. wanneer landen overeenkomsten sluiten met buitenlandse bedrijven, met name voor de 
exploitatie van natuurlijke grondstoffen die zich op hun grondgebied bevinden), subnationale openbare 
overheden dezelfde vrije keuze dienden te hebben (zie bijv. P.-M. Dupuy, "La coopération régionale 
transfrontalière etle droit international", Annuaire français de droit international 1977, blz. 837-860). Er 
moet echter onderscheid worden gemaakt tussen de situatie van een soevereine staat die omwille van zijn 
aard wat zijn externe relaties betreft niet gebonden dient te zijn door nationale wettelijke beperkingen, en die 
van niet-soevereine entiteiten die zelfs in relaties die het nationale kader overstijgen, verplicht blijven om 
zich te houden aan het publiekrecht dat voor hen geldt en die precies om deze reden niet soeverein zijn. (Zie 
voor deze discussie en de praktische gevolgen ervan N. Levrat (1994), blz. 315-322.) 

169  Dit geldt voor artikel 10 van de Overeenkomsten van Karlsruhe en Brussel (2002), die in dit verband geen 
onderscheid maken tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke structuren. 

170  Die in sommige landen, wat sommige specifieke typen betreft, ook onder het publiekrecht ressorteren. 
171  De Portugese wetgeving voorziet bijvoorbeeld in een "Empresa Intermunicipal", dat kan worden aangewend 

volgens het Verdrag van Valencia van 3 oktober 2002 (artikel 9, de leden 3 en 11). 
172  Deze formule kent vooral succes in Frankrijk en Italië. 
173  Zie met name de artikelen L-1115-4 en L- van de Code général des collectivités territoriales. 
174  Zweckverband in Duits recht, juridische structuur waarnaar verwezen wordt in de artikelen 3 tot 5 van de 

Overeenkomst van Isselburg-Anholt. „Syndicat de communes" in het Franse recht (of een „syndicat mixte", 
dat wil zeggen niet alleen open voor gemeenten, maar ook voor entiteiten van een hoger niveau (bijv. 
regio’s)). 

175  „Consorcio" in het Spaanse recht (artikel 5 van het Verdrag van Bayonne en de artikelen 9 en 11 van het 
Verdrag van Valencia), „Associaçoes de Direite Publico" in Portugees recht (de artikelen 9 en 11 van het 
Verdrag van Valencia).  

176  Rechtsvorm in het Franse recht waarnaar met name het Verdrag van Bayonne toestaat te verwijzen (artikel 
5). 
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177  De artikelen 10 van de Overeenkomst van Karlsruhe en van de Overeenkomst van Brussel. De laatste 

verduidelijkt in lid 2 de specifieke structuren die in elke lidstaat worden beschreven. Hier vinden we ook 
voor België zowel publiekrechtelijke structuren (intergemeentelijk) als privaatrechtelijke structuren 
(vereniging zonder winstoogmerk, stichtingen, internationale verenigingen en het Europees economisch 
samenwerkingsverband), terwijl in Frankrijk alleen publiekrechtelijke structuren vermeld staan. Zo moet er 
ook vastgesteld worden dat de juridische kwalificaties die binnen elke nationale rechtsorde worden 
uitgevoerd, zelfs binnen een bilaterale verhouding, aanzienlijk van elkaar kunnen verschillen. 

178  Zie artikel 2 van de Overeenkomst van Karlsruhe, evenals artikel 2 van de Overeenkomst van Brussel (van 
16 september 2002), die onder de potentiële partneroverheden ook de Franse regio’s en departementen 
scharen. Bovendien zijn wat de Overeenkomst van Karlsruhe betreft de Zwitserse kantons zowel partij bij de 
Overeenkomst (krachtens hun constitutionele bevoegdheden op nationaal niveau) als potentiële begunstigden 
van de samenwerkingsmechanismen die deze Overeenkomst instelt (artikel 2, lid 2, van de Overeenkomst 
van Karlsruhe). Dit lijkt mutatis mutandis op de situatie van lidstaten in het kader van de EGTS. 

179  In artikel L-1115-4-1 van de Code général des collectivités territoriales, die is ingesteld krachtens wet nr. 
2004-809 van 17 augustus 2004, wordt voorzien in deze oplossing en worden deze samenwerkingsstructuren 
in het Franse recht tot „Europees district" gedoopt. 

180  Wanneer de partijen bij een grensoverschrijdende samenwerking die is gebaseerd op deze overeenkomst, 
gedetailleerde statuten kunnen aannemen (artikel 11, lid 7 van het Verdrag van Valencia van 3 oktober 
2002), moet de rechtsvorm van hun grensoverschrijdende samenwerking toch overeenkomen met een reeds 
in hun nationale recht bestaande juridische structuur, hetzij „l’Associação de Direito Público" of „l’Empresa 
Intermunicipal" in Portugal, hetzij de „consorcio" in Spanje. Dit is ook „onder voorbehoud van de op elke 
categorie van organen toepasselijke bepalingen in het nationaal recht van de Partijen [dat] het statuut van de 
organen voorzien van een rechtspersoonlijkheid, die dient te worden gevoegd bij de 
oprichtingsovereenkomst, in het bijzonder dient te verduidelijken […]" (artikel 11, lid 7). 

181  Omdat een dergelijke opgelegde opsomming een hiërarchie vormt van de toepasselijke normen, zie paragraaf 
41 van de uitspraak van het Hof van 2 mei 2006 (Parlement vs. Raad, C-436/03), waarin de bewoordingen 
van artikel 8 van Verordening (EG) nr.°1435/2003 betreffende het statuut van de Europese Coöperatieve 
Vennootschap sterk overeenkomen met de bewoordingen van artikel 2 van de EGTS-Verordening. 

182  Maar in tegenstelling tot de bepalingen van de overeenkomsten van Karlsruhe, Brussel en Valencia kunnen 
de lidstaten redelijk discretionair de toegang tot een EGTS verbieden aan een van hun territoriale overheden 
(artikel 4, lid 3, van de EGTS-Verordening). Zie hoofdstuk 4, deel D voor een gedetailleerde analyse van 
deze vragen. 

183  Artikel 3, lid 1, artikel 4, lid 3, artikel 6, lid 2, artikel 7, de leden 2 en 4, de artikelen 12 en 13 en artikel 14, 
lid 1, van Verordening (EG) nr. 1082/2006 van 5 juli 2006 betreffende de EGTS verwijzen naar nationale 
rechtsregels van deze categorie. 

184  Met name artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1082/2006 van 5 juli 2006 betreffende de EGTS verwijst 
uitdrukkelijk naar deze regels. 

185  Volgens welke elke staat die ze heeft geratificeerd „de rechten van lagere overheden of autoriteiten die zijn 
onderworpen aan zijn jurisdictie erkent en respecteert […] om, in de gemeenschappelijke gebieden van 
bevoegdheid, overeenkomsten voor grensoverschrijdende samenwerking te sluiten met de lagere overheden 
of autoriteiten van andere staten."   

186  Volgens de verklaring die bij het indienen van het ratificatie-instrument, op 29 maart 1985, is afgelegd: de 
Italiaanse regering verklaart onder verwijzing naar artikel 3, lid 2, van het Verdrag dat zij de toepassing 
daarvan ondergeschikt maakt aan de sluiting van interstatelijke overeenkomsten. 

187  Italiaans Constitutioneel Hof, besluit nr. 258/2004 van 8 juli 2004, gepubliceerd in de Gazzetta Ufficiale van 
22 juli 2004. 

188  Ontwerpvoorstel voor Protocol nr. 3 van de kaderovereenkomst betreffende de oprichting van Euregionale 
groeperingen voor samenwerking (EGS). Doc LR-CT (2004) 15 van 12 juli 2004 (§§ 14 en 15, blz. 6) geeft 
de redenen waarom hij het vergelijkbare voorstel niet wenselijk acht. 

189  Punt ix van de overwegingen van het herziene voorproject van de Europese Conventie houdende een 
uniforme wet betreffende groeperingen van territoriale samenwerking (GTS), DOC CDLR (2006) 17 van 27 
april 2006. Het voorwerp waarnaar dit citaat verwijst, bestaat erin „de samenwerking te faciliteren van lagere 
overheden of autoriteiten die vallen onder de diverse staten wat politieke en bestuurlijke structuren van die 
staten en hun internationale verplichtingen betreft" (overweging ii)). 
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190  Krachtens artikel 16, lid 1, derde alinea, „informeert [elke lidstaat] als gevolg de Commissie en de andere 

lidstaten van alle bepalingen die krachtens onderhavig artikel zijn aangenomen". 

 

Noten met betrekking tot hoofdstuk 3 

 
191  Geïntroduceerd in het Verdrag van Rome door de wijziging die is gedaan te Luxemburg in 1987 (enkele 

handeling); de titel over de economische en sociale cohesie (voorheen artikel 130 A tot en met 130 E, thans 
de artikelen 158 tot en met 162) vormt de rechtsgrondslag waarop deze politieke herverdeling is gebaseerd. 

192  Het structuurbeleid van de Gemeenschap is gebaseerd op verordeningen betreffende de structuurfondsen, 
waarover voor elke meerjarige financieringsperiode opnieuw wordt onderhandeld. Bij elk van deze 
gelegenheden (d.w.z. 1988, 1994, 1999 en voor het laatst in 2006) waren de fundamentele principes die dit 
beleid structureren, ingevoegd in de nieuwe verordeningen, onderworpen aan de goedkeuring van de Raad, 
d.w.z. de lidstaten. 

193  Evenals door de uitwerking van de tenuitvoerlegging van het partnerschapsbeginsel, dat is verschenen na de 
eerste verordening inzake de coördinatie van de structuurfondsen (Verordening (EEG) nr. 2052/88, artikel 4, 
PB van 18 juli 1988). 

194  Nadat deze was aangenomen op 5 juli 2006, tegelijk met de EFRO-Verordening. 
195  Europese Commissie, Derde verslag over de economische en sociale cohesie, op.cit. blz. 156. 
196  Zie voor een meer diepgaande en theoretische overweging van dit punt hoofdstuk III van het tweede deel van 

het werk van de N. Levrat, L’Europe et ses collectivités territoriales, op. cit., getiteld „Les collectivités 
territoriales vecteurs d’une intégration horizontale via la coopération transfrontalière ?", blz. 257-271. 

197  PB nr. C 215/4 van 30 augustus 1990. 
198  Bij het toekennen van grensgebonden hulp uit hoofde van onderhavig initiatief geeft de Commissie prioriteit 

aan voorstellen die de oprichting of ontwikkeling inhouden van gezamenlijke institutionele of bestuurlijke 
structuren die de samenwerking tussen openbare instellingen, privéorganisaties en vrijwilligersorganismen 
beogen te vergroten en te verdiepen (PB nr. C 180/61 van 1 juli 1994). 

199  Rekenkamer, Jaarverslag betreffende het boekjaar 1994, PB nr. C 303/116 van 14 november 1995. 
200  Ibid. 
201  Zie de mededeling van de Commissie aan de lidstaten van 28 april 2000 (PB nr. C 143/6 van 23 mei 2000), 

waarin geen eisen betreffende institutionele structuren voor grensoverschrijdende samenwerking worden 
gesteld, maar: "grensoverschrijdende samenwerking tussen naburige overheden voor de ontwikkeling van 
sociaal-economische centra in het kader van gemeenschappelijke strategie en voor duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling". Wat de ontwikkeling van institutionele structuren betreft wordt de volgende bescheiden 
doelstelling vastgelegd: "de verhoging van de samenwerking op juridisch en bestuurlijk gebied om de 
economische ontwikkeling en sociale samenhang te bevorderen". 

202  Speciaal verslag nr. 4/2004, PB C 303/6 van 7 december 2004. 
203  Ibid. § 44, blz. 12. Het volledige citaat en de gebruikskwestie van het Europees economisch 

samenwerkingsverband in deze context wordt behandeld in hoofdstuk 2, deel A.2. 
204  Ibid., § 98 onder i, blz. 18. 
205  Derde verslag over de cohesie, op. cit., blz. 156. 
206  Met uitzondering van vernieuwende maatregelen die op uitdrukkelijk verzoek van de Commissie zijn 

ondernomen en die exclusief gefinancierd kunnen worden uit de communautaire begroting. Deze 
maatregelen komen echter bijna nooit voor. 

207  Werkdocument La gestion financière transfrontalière, 64 blz. Beschikbaar op de website van de ARFE: 
http://www.aebr.net/  

208  Artikel 274 VEG. 

http://www.aebr.net/
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209  Volgens artikel 276, lid 1 VEG is het het Parlement dat de Commissie kwijting verleent voor de uitvoering 

van de begroting, na een aanbeveling van de Raad die met gekwalificeerde meerderheid een standpunt 
inneemt. 

210  Artikelen 246 en 248 VEG. 
211  Voor de periode 2007-2013 is het beginsel van gedeeld beheer neergelegd in artikel 14 van Verordening 

(EG) van de Raad nr. 1083/2006 (PB nr. L 210/39 van 31 juli 2006). Artikel 70 van dezelfde verordening 
stelt echter in lid 2 duidelijk een behoorlijke grote verantwoordelijkheid van de lidstaat, die de eerste 
controle moet uitvoeren en die zelf onderworpen is aan een controle door de Commissie wat de uitvoering 
van de afgesproken programma’s betreft. 

212  Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het EP en de Raad betreffende de EFRO, PB nr. L 210/8 van 31 juli 
2006. 

213  Artikel 6, lid 4, luidt als volgt: „Indien de in de eerste of tweede alinea van artikel 7, lid 3, vermelde taken 
van een EGTS acties omvatten die door de Gemeenschap medegefinancierd worden, is, niettegenstaande het 
bepaalde in de leden 1, 2 en 3, de vigerende wetgeving betreffende het beheer van door de Gemeenschap 
verschafte middelen van toepassing." 

214  De juridische doctrine verbindt dit beginsel aan de formulering van artikel 220 VEG, waarin staat: „Het Hof 
van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg verzekeren, in het kader van hun respectieve bevoegdheden, de 
eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van dit Verdrag." Hier is ook sprake van een 
rechtsstaatbeginsel, een Gerecht van eerste aanleg en mechanismen die het respecteren ervan kunnen 
afdwingen, vermeld in het communautair Verdrag. Zie voor dit punt ook Rideau, op. cit., en de verwijzingen 
van de juridische doctrine naar deze vraag die hij aangeeft. 

215  Artikel 230, lid 2 VEG. 
216  Artikel 5, lid 1 VEG. 
217  De bij de herziening van Amsterdam toegevoegde tekst staat schuin gedrukt. 
218  We herinneren eraan dat het Comité van de Regio’s is ingesteld bij het Verdrag van Maastricht, waar de 

artikelen 198 A, B en C zijn geïntroduceerd, waardoor de organisatie en de werking van dit nieuwe orgaan 
worden gebaseerd op het institutionele model van het Economisch en Sociaal Comité. Pas aan het begin van 
1994 kan dit Comité zijn eerste vergadering houden. Voor een overzicht van de oorsprong van dit Comité, 
zie J. Bourrinet, Le Comité des régions de l’Union européenne, Pais, Economica, 1997, of N. Levrat, 
L’Europe et ses collectivités territoriales, op. cit., blz. 203-206 en 221-234. 

219  De communautaire instellingen, gecreëerd door de Verdragen, zijn slechts bevoegd te handelen binnen het 
kader van de Verdragen, niet tot herziening ervan; dat blijft een voorrecht dat alleen aan de staten toekomt, 
binnen een Intergouvernementele Conferentie. De herzieningsprocedure van de Verdragen is gecodificeerd 
in artikel 48 VEG. 

220  Advies 136/95 aangenomen op 21 april 1995, PB nr. C 100/1 van 2 april 1996. 
221  Samen met een tiental andere specifieke eisen. 
222  Zie het laatste hoofdstuk. 
223  Advies 62/2004 aangenomen op 18 november 2004, PB nr. C 71/46 van 22 maart 2005. 
224  COM(2006)94 def. van 7 maart 2006. 
225  Toch heeft het Hof in meerdere gevallen geweigerd het ontbreken van de geldigheid van een handeling te 

bestraffen die was aangenomen op basis van artikel 235, terwijl er een andere rechtsgrondslag bestond, 
overwegende dat de unanimiteit zoals voorzien voor een beslissing op basis van artikel 235 de rechten van 
de staten zou beschermen (arrest van 12 juli 1973, Hauptzollamt Bremenhaven vs. Massey-Fergusson, zaak 
8/73, Jurispr. 1973, blz. 897). 

226  Nalaten van het raadplegen van het Europees Parlement door de Raad, hoewel het Verdrag hem verplicht tot 
gelijke raadpleging, vormt, zelfs als het advies dat is uitgegeven door het Parlement (of een andere instelling) 
niet per se verplichtend is, een schending van de substantiële vormen, en kan zorgen voor de vernietiging 
van een handeling (HJEG, arrest van 29 oktober 1980, Roquette Frères vs. Raad, zaak 138/79, Jurispr. 1980, 
blz. 3333). 
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227  De andere voornaamste reden is de invoering van het subsidiariteitsbeginsel dat, hoewel er geen juridisch 

verband bestaat met deze bepaling (de respectieve toepassingsgebieden overlappen elkaar niet),  een 
ongunstig dynamisch beleid introduceert voor een tussenkomend gebruik van de bevoegdheden die door het 
verdrag zijn toegewezen aan de communautaire instellingen (zie met name Protocol N 30 van het Verdrag 
van Amsterdam, over de toepassing van het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel). 

228  Een recent voorbeeld: het vernietigingsverzoek van de Verordening betreffende de Europese Coöperatieve 
Vennootschap dat is ingediend door het Europees Parlement tegen de Raad is juist gebaseerd op de 
motivering dat de beslissing van de Raad om Verordening nr. 1435/2003 van 22 juli 2003 te baseren op 
artikel 308 (tegen het advies van de Commissie in, die in dit geval het Parlement steunt in zijn beroep) geen 
geschikte raadpleging toestaat van het Europees Parlement (zaak C-436/03). 

229  Voorheen artikel 100A. Er bestonden in feite twee onderscheidende bepalingen. De eerste, thans artikel 94 
(voorheen artikel 100), voorziet in unanimiteit binnen de Raad, terwijl artikel 100A in afwijking van het 
voorgaande een procedure toestaat waar geen unanimiteit van lidstaten nodig is (dat was in 1987 nog niet het 
geval, de medebeslissingsprocedure is pas recentelijk ingevoerd) en de medebeslissing van het EP (artikel 
251 VEG). 

230  Zoals we hierboven al gezien hebben: hoewel de vorm van een verordening behouden is om deze regels te 
vast te leggen, vereist deze toch dat de lidstaten een bepaling aannemen om deze bepaling effectief te maken 
(artikel 16), wat als gevolg zou kunnen hebben dat de nationale wetgevingen dichter bij elkaar komen te 
liggen. 

231  Voornamelijk via Advies 388/2002 van 10 april 2002 over territoriale cohesie (PB nr. C 244/23 van 10 
oktober 2003). 

232  Welke een verwaarloosbare rol heeft gespeeld bij de voorbereidingen van de wijzigingen van de Verdragen 
die gematerialiseerd zijn in Deel III van het Verdrag tot instelling van een grondwet voor Europa. 

233  Zoals de titel van afdeling drie van hoofdstuk III van deel III van het Grondwettelijk Verdrag aantoont, 
getiteld economische, sociale en territoriale cohesie. In zijn advies van november 2004 (aangenomen kort na 
de ondertekening van het Grondwettelijk verdrag en voordat dit begin juni 2005 vastliep) verwijst het 
Comité van de Regio’s in zijn overwegingen naar artikel III-220 Grondwettelijk verdrag (PB nr. C 71/46 van 
22 maart 2005). 

234  De trans-Europese samenwerking tussen territoriale overheden, op. cit., blz. 217. 
235  14 juli 2004 voor het indienen van het voorstel, 5 juli 2006 voor de aanneming. Er moet echter benadrukt 

worden dat reeds verscheidene jaren de noodzaak van het creëren van een dergelijke structuur onder het 
Gemeenschapsrecht werd benadrukt, met name in de verslagen van de Rekenkamer en de antwoorden van de 
Commissie daarop. 

236  Een van de deskundigen die heeft bijgedragen aan het opstellen van de huidige tekst, heeft behoorlijk zware 
kritiek geleverd op de inhoudelijke zwakte van dit voorstel (zie N. Levrat, „Commentaire de la proposition 
de Règlement communautaire relatif à l’institution d’un groupement européen de coopération territoriale 
dans la perspective de l’émergence d’un droit commun", in H. Labalye (onder redactie), Vers un droit 
commun de la coopération transfrontalière, Brussel, Bruylant, 2006, blz. 147-178. 

237  Aanbeveling nr. 5 van Advies 62/2004 inzake het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de oprichting van een EGST, PB nr. C 71/50 van 22 maart 2005. Het Parlement dient 
een bijna gelijkluidend voorstel in (zie PB nr. C 157 E/310 van 6 juli 2006). 

238  Aanbeveling nr. 1 van Advies 62/2004, PB nr. C 71/49 van 22 maart 2005. Deze benaming „trans-Europese 
samenwerking" grijpt terug op de terminologie zoals gebruikt in het onderzoek dat in 2001 namens het 
Comité van de Regio’s is uitgevoerd door de Vergadering van grensregio’s van Europa (geciteerd). 

239  Het Comité van de Regio’s dient een register van bestaande EVST's bij te houden, zodat Europese 
instellingen, lidstaten, lokale overheden en Europese burgers snel toegang hebben tot precieze informatie 
over elke willekeurige EVST. Dit register kan ook een belangrijke rol spelen in de verspreiding van beste 
praktijken in Europa. (PB nr. C 71/48 van 22 maart 2005). 

240  COM(2006)96 blz. 8, artikel 3, lid 3, waarin wordt voorzien dat het Comité van de Regio’s zal worden 
geïnformeerd over de oprichting van een EGST. 

241  Al deze verordeningen zijn gepubliceerd in PB nr. L 210 van 31 juli 2006.   
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242  Artikel 24 van Verordening (EG) nr. 1080/2006, PB nr. L 210/10 van 31 juli 2007, artikel 14 van 

Verordening (EG) nr. 1081/2006, PB nr. L 210/18 van 31 juli 2007, artikel 106 van Verordening (EG) nr. 
1083/2006, PB nr. L 210/68 van 31 juli 2007, artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1084/2006, PB nr. L 
210/80 van 31 juli 2007, artikel 28 van Verordening (EG) nr. 1085/2006, PB nr. L 210/91 van 31 juli 2007, 
die niet voorziet in een verplichte herzieningsclausule, maar een geldigheidstermijn. 

243  Zie COM(2004)496 def. 
244  Zie PB nr. C 210/41 van 31 juli 2006. 
245  Artikelen 12 tot en met 21 van Verordening (EG) 1080/2006 (zie bijlage II voor de volledige tekst). 

 

Noten met betrekking tot hoofdstuk 4 

 
246  Dit was in eerste instantie het gebied dat was voorzien door het voorstel van de Europese Commissie; zie de 

titel en de inhoud van het ontwerpproject (COM(2004)496, die slechts 9 artikelen omvatte). 
247  Aanbeveling nr. 1 van Advies 62/2004, PB nr. C 71/49. 
248  Standpunt bepaald in eerste lezing op 6 juli 2005, Verslag Olbrycht, PB C 157 E/309 van 6 juli 2006. 
249  R (CE) n° 1083/2006, JO N° L 210 du 31 juillet 2006. 
250  R (CE) n° 1080/2006, JO N° L 210 du 31 juillet 2006, reproduit en annexe 2 ci-après. 
251  COM(2004)496 van 14 juli 2004. 
252  Zoals de titel van het ontwerp van de verordening al aangeeft (de „G" verwees naar grensoverschrijdend, 

voordat deze vervangen werd door territoriaal). Deze groepering heeft tot doel „de grensoverschrijdende 
samenwerking van lidstaten en regionale en lokale overheden te faciliteren en te bevorderen, om zo de 
economische, sociale en territoriale cohesie te versterken" (artikel 1, lid 3); maar zij kan eveneens met 
hetzelfde doel „het faciliteren en bevorderen van de transnationale en interregionale samenwerking tot doel 
hebben". Dit grensoverschrijdende karakter is dus niet exclusief een verwijzing naar nabuurschapsrelaties. 

253  Zie het advies van 18 november 2004, waar in paragraaf 2 wordt voorgesteld de titel van het instrument te 
wijzigen door territoriale samenwerking te veranderen in „trans-Europese samenwerking" (PB nr. C 71/47 
van 22 maart 2005). 

254  Artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1082/2006, dat als volgt luidt: „Een EGTS heeft tot doel 
grensoverschrijdende, transnationale en/of interregionale samenwerking, hierna "territoriale samenwerking" 
genoemd […]". 

255  Overweging 1 van Verordening (EG) 1082/2006 en artikel III-220 van het Grondwettelijk Verdrag waarnaar 
het advies van het Comité van de Regio’s uitdrukkelijk verwijst. 

256  Dat kan door het opzetten van specifieke financieringsinstrumenten (vooral de Phare-CBC-programma's) of 
in het kader van een toekomstig Europees nabuurschapsbeleid waarin deze vorm van samenwerking een van 
de twee prioriteiten van dit communautair beleid is (zie Mededeling COM(2004)373 def. van de Commissie 
van 12 mei 2004, getiteld "Europees Nabuurschapsbeleid - Strategiedocument". 

257  Welke de gekozen rechtsgrondslag vormt van de Commissie om de ontwerpverordening te presenteren en 
welke is geaccepteerd. 

258  Toch is het denkbaar dat, wanneer de prioritaire doelstellingen van het Europees nabuurschapsbeleid 
bevestigd worden in een tenuitvoerleggingsfase na 2007, een versoepeling van deze regel uit artikel 3, lid 2, 
van Verordening (EG) 1082/2006 zal worden voorzien. Er kunnen immers formules bestaan die, zonder 
direct entiteiten van derde staten het recht toe te kennen om deel te nemen aan een EGTS, wat artikel 159 
waarschijnlijk niet zal kunnen laten realiseren, ook niet de aanwezigheid oplegt van partners van ten minste 
twee lidstaten. 

259  Verordening (EG) nr. 1082/2006, overweging 8. 
260  Zie hoofdstuk 2 voor een gedetailleerde discussie over dit onderscheid en het belang in de ontwikkeling van 

het recht en grensoverschrijdende praktijken. 
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261  In artikel 3 van het Aanvullend protocol bij de Kaderovereenkomst van Madrid staat dat wanneer het 

grensoverschrijdend samenwerkingsorgaan is voorzien van een rechtspersoonlijkheid „de overeenkomst aan 
zal geven, met inachtneming van het nationale recht, of het orgaan, rekening houdend met de taken die hem 
zijn toebedeeld, in de rechtsorde waar de lagere overheden of autoriteiten die de overeenkomst hebben 
gesloten vandaan komen, als een orgaan krachtens publiekrecht of krachtens privaatrecht beschouwd moet 
worden." De Overeenkomst van Brussel van 1986 beschouwt dat een coöperatie die is gebaseerd op 
privaatrecht mogelijk geen specifieke regelgeving behoeft. De overeenkomstmodellen die als bijlage bij de 
kaderovereenkomst zijn gevoegd, onderscheiden eveneens structuren onder publiekrecht en privaatrecht (zie 
hoofdstuk 2 voor een gedetailleerde behandeling van deze vragen). 

262  Artikel 1, lid 4; de formulering is identiek aan die van artikel 282 VEG, dat de juridische capaciteit van de 
Europese Gemeenschap behandelt in de lidstaten. We komen bij punt 3 op deze vraag terug. 

263  Artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende de EGST. 
264  Bijvoorbeeld krachtens artikel 4, lid 3, artikel 6, lid 1, artikel 7, lid 2, artikel 12, de leden 1 en 2, en de 

artikelen 13, 14 en 15. 
265  § 82 van de conclusies gepresenteerd door de advocaat-generaal op 12 juli 2005 in het kader van zaak C-

436/03, nog niet gepubliceerd. 
266  Ibid., § 73. 
267  Ibid., § 75. 
268  Ibid. 
269  Overweging 14 van Verordening (EG) nr. 1435/2003 betreffende de status van de ECV (PB nr. L 207/2 van 

18 augustus 2003), geciteerd door de advocaat-generaal in de conclusies zoals gepresenteerd op 12 juli 2005 
in het kader van zaak C-436/03, nog niet gepubliceerd, § 79. 

270  Overweging 12 van Verordening (EG) nr. 1435/2003 betreffende de status van de ECV (PB nr. L 207/2 van 
18 augustus 2003), geciteerd door de advocaat-generaal in de conclusies zoals gepresenteerd op 12 juli 2005 
in het kader van zaak C-436/03, nog niet gepubliceerd, § 80. 

271  Ibid., § 84. 
272  Ibid., § 86. 
273  Ibid., § 87. 
274  Zie hoofdstuk 2, deel B, punt 2.2.3.4. Wat betreft de formulering zoals voorzien in de Overeenkomst van 

Valencia verwijst deze uitdrukkelijk naar de reeds bestaande rechtsvormen in elk van de betrokken nationale 
rechtsorden. 

275  PB nr. L 210/19 van 31 juli 2006. 
276  Document van 21 december 2005, opgesteld door het voorzitterschap van Groot-Brittannië, ref. 15943/05, 

blz. 7. 
277  Artikel 3 van het aanvullend protocol van 9 november 1995 bij de kaderovereenkomst van Madrid; artikel 2 

van de Overeenkomst van Brussel van 12 september 1986. 
278  Bijlage III bij Richtlijn 2004/18/EG van 31 maart 2004 (PB L 134/114 van 30 april 2004), dat voor elke 

lidstaat een lijst vaststelt van entiteiten waarop deze bepaling betrekking heeft; bevat voor enkele staten ook 
entiteiten krachtens privaatrecht (zie bijlage 3). 

279  In meerdere lidstaten is de nationale vereniging van lokale autoriteiten een structuur onder privaatrecht; zoals 
ook internationale organisaties en lagere overheden (ARFE, ARE, CCRE, enz.). Deze verenigingen 
krachtens privaatrecht, die bestaan uit leden die entiteiten zijn krachtens publiekrecht, mogen deelnemen 
overeenkomstig de bewoordingen van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende een EGTS. 

280  Voor punten van kritiek op het te restrictieve karakter van deze beperking, zie paragraaf D.5 in dit hoofdstuk. 
281  Voor het gebruik van het onderscheid tussen activiteiten de iure gestionis en de iure imperii als voorwaarde 

voor grensoverschrijdende samenwerking en de keuze van de toepasselijke regels, zie met name N. Levrat 
(1994), op. cit., blz. 229-233. 

282  Artikel 8, lid 2, onder e: „het voor de uitlegging en de uitvoering van de overeenkomst toepasselijke recht, 
dat het recht is van de lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft" 
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283  In eerste lezing stelt het EP voor bij artikel 4, lid 5, van de herziene tekst: „de EGTS is onderworpen aan het 

recht betreffende de werking van verenigingen in de lidstaat die zijn ontworpen door zijn leden". Deze 
formulering (te beperkt volgens deskundigen) is niet behouden. 

284  Artikel 1, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1082/2006. 
285  Die als volgt luidt: "In elk van de lidstaten heeft de Gemeenschap de ruimste handelingsbevoegdheid die 

door de nationale wetgevingen aan rechtspersonen wordt toegekend; zij kan met name roerende en 
onroerende goederen verkrijgen of vervreemden en in rechte optreden". De belangrijkste verschillen hebben 
betrekking op het feit dat er één enkele Europese Gemeenschap is die dezelfde handelingsbekwaamheid 
krijgt in alle lidstaten, terwijl elke EGTS haar eigen rechtspersoonlijkheid en handelingsbekwaamheid heeft. 
De bevoegdheid om personeel aan te werven wordt voor de Gemeenschap geregeld door de bepaling van 
artikel 283 VEG, dat in de Gemeenschapswetgeving een statuut opricht voor de communautaire 
overheidsfunctie. Voor de EGTS zijn de regels die van toepassing zijn op de werving van personeel – 
juridisch kader van de arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden en beloning, enz.) die van de staat waar 
de zetel gevestigd is (krachtens de lacune in Verordening (EG) 1082/2006 en dus krachtens de verwijzing 
van artikel 2, lid 1, onder c). Tot slot lijkt de omkering tussen roerende en onroerende goederen ons niet van 
bijzonder belang. 

286  Met uitzondering van de lidstaat die, tenminste in de internationale wetgeving, een soevereine rechtspersoon 
is. De soevereiniteit van de lidstaat op nationaal vlak, met name in de relatie met de bevolking, is een 
complexe kwestie die we hier niet behandelen. 

287  Voor een argumentatie over deze kwestie, zie deel D. 
288  Bij wijze van voorbeeld geven we Verordening (EEG) nr. 2137/85 betreffende de oprichting van een 

Europees economisch samenwerkingsverband, die in artikel 1, lid 2, stelt: "Het aldus opgerichte 
samenwerkingsverband is bevoegd om […] in eigen naam drager te zijn van rechten en verplichtingen van 
elke aard, overeenkomsten aan te gaan of andere rechtshandelingen te verrichten en in rechte op te treden", 
wat een ruime handelingsbekwaamheid vormt. Maar tegelijkertijd stelt lid 3 van hetzelfde artikel dat "de 
Lid-Staten bepalen of de overeenkomstig artikel 6 in hun registers ingeschreven samenwerkingsverbanden al 
dan niet rechtspersoonlijkheid bezitten". Een bepaling die, zelfs al zou ze negatief zijn, geen invloed zou 
hebben op de handelingsbekwaamheid. 

289  Artikel 8, lid 1, voor de overeenkomst die dan wordt gesloten; artikel 9, lid 1, voor de statuten die dan 
worden vastgesteld. De unanimiteitsregel is nodig voor de initiële vaststelling van deze documenten en de 
partijen kunnen, zowel voor de overeenkomst (artikel 8, lid 2, onder g) als voor de statuten (artikel 9, lid 2, 
onder h), andere regels overeenkomen om een van deze documenten te wijzigen. 

290  Artikel 9, lid 1. 
291  Artikel 4, lid 4. 
292  Artikel 4, lid 3, tweede alinea in fine. 
293  Dit is toegestaan door het spel van artikel 8, lid 2, onder g, en artikel 9, lid 2, onder h. 
294  Artikel 12, lid 2, hst. 3, van de Overeenkomst van Karlsruhe; artikel 12, lid 2, hst. 3, van de Overeenkomst 

van Brussel (2002); artikel 11, lid 7, onder b, van de Overeenkomst van Valencia. Deze drie juridische 
instrumenten spreken voorzichtiger over "betrokken geografische zone" en beperken niet noodzakelijk de 
activiteiten van de organen voor grensoverschrijdende samenwerking waarvan ze de oprichting in deze zone 
toestaan, zoals Verordening (EG) nr. 1082/2006 met betrekking tot een EGTS een beetje onvoorzichtig doet. 

295  Het is zeer goed denkbaar dat een EGTS handelingen buiten het vastgelegde grondgebied moet verrichten 
om haar opdracht uit te voeren. Kan een EGTS met succesvolle activiteiten bijvoorbeeld, indien deze 
statuten het niet uitdrukkelijk hebben voorzien, haar directeur (in de zin van artikel 11, lid 1, onder b) 
toestaan deel te nemen aan een conferentie die wordt georganiseerd door het Comité van de Regio's of de 
Europese Commissie over dit onderwerp, buiten het grondgebied dat volgens deze bepaling werd 
vastgelegd? Of moet hij deelnemen zonder de EGTS te vertegenwoordigen? Of onder het voorbehoud dat 
deze activiteit niet binnen de taak van de EGTS valt? Maar waarom zou hij in de twee laatste gevallen 
überhaupt worden uitgenodigd? 
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296  Artikel 3 van de oorspronkelijke voorgestelde verordening dat werd voorgelegd door de Commissie 

(COM(2004)496) had als titel "Bevoegdheid" en vermeldde "de taken" die aan de EGTS werden 
toegewezen. De definitieve redactie heeft de verwijzing naar de bevoegdheid en naar de taken in de artikelen 
van de Verordening geschrapt; de overweging werd echter niet gewijzigd in de omschrijving; het lijkt ons 
dan ook weinig relevant bijzondere betekenis aan deze termen toe te kennen. 

297  Rekenkamer, Speciaal verslag nr. 4/2004, PB nr. C 303/8 van 7 december 2004. Het is ook het probleem van 
de mogelijke permanentie van de op basis van de Verordening opgerichte structuren dat door de Europese 
Commissie werd opgeworpen om de juridische gevolgen van deze Verordening niet in de tijd te beperken. 

298  Artikel 10, lid 2. 
299  Artikel 10, lid 1, onder a. 
300  In dit verband bijvoorbeeld artikel 13, lid 3, van de Overeenkomst van Karlsruhe, die stelt: "De vergadering 

regelt door haar beslissingen de zaken die onder de bevoegdheid vallen van de Europese Groepering […]". 
301  Zie met name de beslissing van het Hof van 2 mei 2006 in de zaak Parlement vs. Raad, zaak C-436/03, § 41 

(nog niet gepubliceerd) voor een interpretatie in die zin van een soortgelijke bepaling. 
302  Zoals de Overeenkomsten van Karlsruhe, Brussel en Valencia voorzien; zie hoofdstuk 2. 
303  Terwijl dit daarentegen uitdrukkelijk voorzien is voor een Europese vennootschap (SE); artikel 8 van 

Verordening (EG) nr. 2157/2001 betreffende het statuut van de Europese Vennootschap is uitdrukkelijk 
gewijd aan deze veronderstelling en voorziet dat "de statutaire zetel van de SE […] naar een andere lidstaat 
[kan] worden verplaatst.  De zetelverplaatsing leidt noch tot ontbinding van de SE, noch tot vorming van een 
nieuwe rechtspersoon". Hetzelfde geldt voor de Europese coöperatieve vennootschap (SCE), conform artikel 
7 van Verordening (EG) nr. 1435/2003 betreffende het statuut voor een Europese Coöperatieve 
Vennootschap (PB nr. L 207/6 van 18 augustus 2003). Het is echter niet voorzien voor het Europees 
economisch samenwerkingsverband (EESV). 

304  Artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1082/2006 van 5 juli 2006 (bijlage 1). 
305  De situatie is het gevoeligst wat het regionale niveau betreft. Zo beschikken bepaalde landen niet over 

"regionale overheden" omwille van hun grootte (Luxemburg, Malta en Cyprus dat op juridisch vlak een 
bijzonder geval is, maar dat momenteel geen regionale overheden heeft).  

306  De kwestie is niet zo scherp in het kader van transnationale of interregionale samenwerkingen, aangezien de 
intensiteit van de uitgevoerde activiteiten (meestal beperkt tot informatie-uitwisselingen of coördinatie van 
beleidslijnen) geen gemeenschappelijke uitoefening van eigen bevoegdheden vereist. Voor een uitweiding 
over deze verschillen, zie deel E. 

307  Voor een goede algemene voorstelling van deze theorie en haar implicaties, zie L. Hooghe en G. Marks, 
Multi-level Governance and European Integration, Lanham (MD), Rowman & Littlefield, 2001. 

308  COM(2001)428 def. van 25 juli 2001 (PB nr. C 287/1 van 12 oktober 2001). 
309  Aangezien deze verplichting voor de lidstaat geen nieuwe bevoegdheid toekent om tussenbeide te komen op 

een gebied waarvoor het nationaal recht de regelgeving heeft voorbehouden aan federale entiteiten. Zo stelt 
artikel 2, lid 2, duidelijk dat "in het geval van een lidstaat die bestaat uit verscheidene territoriale eenheden 
welke ieder hun eigen rechtsregels hebben, […] rekening houdend met het constitutionele bestel van de 
betrokken lidstaat, onder de in lid 1, onder c), bedoelde wetgeving mede de wetgeving van die eenheden 
[wordt] verstaan". Wij zijn van mening dat deze regel ruimer van toepassing zou moeten zijn dan wat 
vermeld staat in artikel 2, lid 1, onder c, en ook betrekking zou moeten hebben op de verwijzing door artikel 
16 van deze Verordening. 

310  De juridische samenstelling is enigszins complex. De partners zijn in dit geval: het Land van Bade-
Wurtemberg, de Regio van de Elzas, het Departement van de Bas-Rhin, Ortenaukreis, de Stadsgemeenschap 
van Straatsburg, de stad Kehl, de Franse staat, de Université Robert Schuman en de Fachochschule van Kehl. 
Een dergelijke groepering toont duidelijk aan dat een instelling voor grensoverschrijdende samenwerking 
een heterogene samenstelling kan hebben. 

311  Zie in dit verband de vaste rechtspraak van de rechtbank van de Gemeenschap, gestart op bevel van het Hof 
van 21 maart 1997 in zaak C-95/95, Waals Gewest vs. Commissie (Jurispr. 1997, blz. I-1787), door het 
Gerecht herhaald bij talloze zaken en onlangs bevestigd door het Hof in zijn arrest van 2 mei 2006 in de 
voorziening geformuleerd door de Regio Sicilië vs. de Commissie (zaak C-417/04 P) (nog niet 
gepubliceerd). 



DE EUROPESE GROEPERING VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS) 

CDR117-2007_ETU  246 

                                                                                                                                                        
 
312  Bepaalde gedecentraliseerde besturen zouden evenwel kunnen worden bedoeld uit hoofde van hun 

lidmaatschap van de door de staten geleverde lijst van entiteiten waarnaar d van onderhavig artikel verwijst. 
313  Dit is met name de stelling die recent werd verdedigd door prof. H. Comte op een colloquium in september 

2006 in Madrid over de rol van de staten in de grensoverschrijdende samenwerking. Zijn stelling is met 
name gebaseerd op het verklarende verslag van de Kaderovereenkomst van Madrid van 1980, dat effectief 
stelt: "De notie van regionale of lokale functie vormt hier het van toepassing zijnde criterium van de 
Conventie. Er werd gekozen voor de term "territoriale overheden of autoriteiten" om het geheel van 
mogelijkheden te dekken die zich kunnen voordoen, zonder te nauwe banden met het positieve recht van een 
van de lidstaten. De uitdrukking "territoriaal" wijst op een geografische plaats, een ruimtelijke bevoegdheid 
die beperkt is in vergelijking met die van de staat. Ze mag niet worden begrepen alsof ze alleen verwijst naar 
de "lagere overheden", een specifiek concept van het recht van bepaalde lidstaten, maar te eng voor de 
toepassing van de overeenkomst. De definitie moet overeenstemmen met de waaier aan systemen voor 
bestuurlijke organisatie op lokaal en regionaal niveau van de betrokken staten" (Verklarend verslag bij de 
Overeenkomst van Madrid, lid 24, Straatsburg, de Uitgaven van de Raad van Europa, 1980). Dit lijkt 
inderdaad een mogelijke interpretatie, maar dit is duidelijk niet de veronderstelling die wordt bedoeld door 
Verordening (EG) nr. 1082/2006. 

314  Zie bijvoorbeeld J. Loughlin, Subnational Democracy in the European Union. Challenges and Opportunities, 
Oxford University Press, 2001. 

315  Zie de lijst voor de 15 oude lidstaten in bijlage 3 (in de geconsolideerde versie van 1 januari 2006). 
316  Inleiding tot de doelstellingen van de Conventie van Lomé IV van de gedecentraliseerde samenwerking bij 

de herziening van Mauritius (1995). 
317  Zie Mededeling COM(2004)628 def. van de Commissie van 29 september 2004 over het Europees 

nabuurschapsbeleid, of de systematiek van de Overeenkomst van Cotonou. 
318  Zo zijn er rond Monaco verschillende problemen inzake stadsplanning, afvalbeheer en openbaar vervoer, die 

traditioneel eerder onder de bevoegdheid van regionaal beleid vallen (uitgaande van het 
grensoverschrijdende) dan onder klassieke internationale betrekkingen (van het type high politics), omdat de 
Franse lagere overheden juridisch gezien niet mogen samenwerken met een ander land. 

319  Voor wie "het grenseffect" waarover we het in het eerste hoofdstuk hadden, bijzonder duidelijk is. 
Mogelijkheden voor ontsluiting en opnieuw uitzetten van de koers binnen een grensoverschrijdende regio 
zijn voor deze grondgebieden en de verkozenen die ze besturen belangrijk. 

320  PB nr. L 210/5 van 31 juli 2006 (bijlage 2). 
321  Met name Levrat (1994); versus Bernad (1993). 
322  Tweede Protocol bij de Kaderovereenkomst over grensoverschrijdende samenwerking van territoriale 

gemeenschappen of overheden inzake interterritoriale samenwerking, CETS nr. 169 (1998). Voor een 
beknopte voorstelling van dit instrument, zie hoofdstuk 2, deel A.1. 

323  Zie het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende algemene 
bepalingen tot invoering van een Europees nabuur- en partnerschapsinstrument" (COM(2004)628 def. van 
29 september 2004, met name artikel 2, lid 2, onder u). 

324  Dat is overigens de reden waarom, zoals we hiervoor hebben gezien, artikel 159, derde alinea VEG geen 
gepaste rechtsgrondslag kan vormen voor een buitenlandse actie van de EU. 

325  CETS nr. 106, open voor ondertekening in Madrid op 20 mei 1980. Zie hoofdstuk 2, deel A.1 voor een 
voorstelling van dit instrument en zijn grenzen. 

326  Zie hoofdstuk 2, deel A.1.1 voor deze kritieken. Nauwkeuriger en scherper: zie ook E. Decaux of N. Levrat 
(1994), vermeld in de bibliografie. 

327  Artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1082/2006 van 5 juli 2006. 
328  Zie deel B.5 van dit hoofdstuk voor ontwikkelingen over dit element van de Conventie. 
329  Artikel 3, lid 2, onder c, van Verordening nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 (PB nr. L 210 /37 van 

31 juli 2006). 
330  Verordening nr. 1080/2006 van de Raad van 5 juli 2006 betreffende het EFRO, artikel 6 (PB nr. L 210/5 van 

31 juli 2006) (bijlage 2). 
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331  Ibid. 
332  Ibid. 
333  Krachtens artikel 6 van de EFRO-Verordening omvat de transnationale samenwerking de bilaterale 

samenwerkingen tussen maritieme regio's die niet vallen onder de categorie van de grensoverschrijdende 
samenwerking, zoals gedefinieerd in artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1083/2006 (PB nr. L 210/38 
van 31 juli 2006), dat een grensoverschrijdende samenwerking beschouwt als een samenwerking tussen 
maritieme regio's die "in de regel ten hoogste 150 kilometer van elkaar verwijderd zijn, rekening houdend 
met mogelijke aanpassingen die nodig kunnen zijn om de coherentie en de continuïteit van de 
samenwerkingsactie te garanderen". 

334  Verordening nr. 1080/2006 van de Raad van 5 juli 2006 betreffende het EFRO, artikel 6 (PB nr. L 210/5 van 
31 juli 2006) (bijlage 2). 

335  Ibid. 
336  Ibid. 
337  7 750 081 461 EUR, volgens artikel 21, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1083/2006 (PB nr. L 210/41 van 31 

juli 2006). 
338  Tijdens de Top van Göteborg in 2001 aangevuld met een ecologische dimensie. 
339  Dit Witboek, dat door de Commissie op 25 juli 2001 is aanvaard, is gepubliceerd in PB nr. C 287/1 van 12 

oktober 2001. 
340  Bijvoorbeeld artikel 4, lid 3, van de Overeenkomst van Karlsruhe stelt dat een overeenkomst voor 

grensoverschrijdende samenwerking geen betrekking mag hebben "op de macht die een lokale overheid 
uitoefent als vertegenwoordiger van de staat, noch op de politiemacht, noch op de regelingen". 

341  Zie punt B.2.2.1. van dit hoofdstuk. 
342  Artikel 3, lid 1. 
343  Artikel 7, lid 2 in fine. 
344  Deze verwijzing naar de constitutionele structuur van het land beoogt niet zozeer de basisregels die het land 

in staat stellen de deelname van kandidaat-leden aan de EGTS toe te staan of te weigeren, als wel de interne 
regels voor de organisatie van het land, die tot gevolg kunnen hebben dat de bevoegdheid om een kader te 
bieden voor de samenwerking – met name de grensoverschrijdende samenwerking – niet toebehoort aan de 
overheden van het centrale land, maar aan de samenstellende entiteiten van dit land, zoals in bepaalde 
federale staten. Deze verwijzing is dus in procedurele termen de tegenhanger van de basisregel vermeld in 
artikel 2, lid 2, dat stelt dat "in het geval van een lidstaat die bestaat uit verscheidene territoriale eenheden 
welke ieder hun eigen rechtsregels hebben, […] rekening houdend met het constitutionele bestel van de 
betrokken lidstaat, onder de in lid 1, onder c), bedoelde wetgeving mede de wetgeving van die eenheden 
[wordt] verstaan". 

345  Artikel 4, lid 3, eerste alinea. 
346  Het is een juridisch interpretatieprincipe, dat vaak wordt gebruikt door het EHJ, volgens hetwelke elke 

bepaling van een tekst erin werd opgenomen met een juridisch nut en dat men hiervoor bijgevolg een eigen 
juridisch nut moet vinden dat nog door geen andere norm werd bereikt. 

347  Artikel 15, lid 3 in fine. 
348  Zonder uitgebreid in te gaan op het recht dat van toepassing is op de normen en procedures inzake 

accountantscontroles, willen we alleen benadrukken dat het interessant is vast te stellen dat wat de controle 
van het beheer van door de Gemeenschap verschafte middelen betreft deze Verordening in lid 4 van ditzelfde 
artikel voorziet dat er kan worden afgeweken van dit principe van de conformiteit met de internationaal 
aanvaarde normen inzake accountantscontroles. 

349  Artikel 6, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1082/2006; dit vermeldt duidelijk dat deze procedure indien nodig 
kan afwijken van de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel voorziene procedures.  

350  Artikel 12, lid 2, alinea 2.  
351  Artikel 12, lid 2, alinea 5, preciseert: "De naam van een EGTS waarvan de leden beperkt aansprakelijk zijn, 

bevat het woord "beperkt".  
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352  In de Engelse versie staat: "No financial liability shall arise for Member States on account of this Regulation 

in relation to an EGTC of which they are not a member." In het Duits " … in Bezug auf einen EVTZ, den sie 
nicht als Mietglied angehören,", in het Spaans " … no tendran responsabilidad financiera […] respecto de 
una AECT de la que no sean miembros". De Italiaanse versie bevat dezelfde betekenisverwarring als de 
Franse versie.  

353  Zie bijvoorbeeld bij artikel 7, lid 1, van de Overeenkomst van Karlsruhe (reeds aangehaald). 
354  Artikel 14, lid 1. 
355  De deskundigen zijn met dit werk gestart, maar uit de beraadslagingen na de maand juli 2006 – met andere 

woorden na de aanneming van de Verordening – is gebleken dat de meeste lidstaten van plan waren 
regelgeving op basis van artikel 16 van deze verordening (dat de lidstaten uitnodigt "om de nodige 
maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat deze verordening daadwerkelijk wordt toegepast") aan te 
nemen. De opmaak van een voorschriftenlijst zou in dit stadium dus nutteloos of in het ergste geval 
bedrieglijk zijn, omdat de meeste nationale wetgevingskaders binnen afzienbare tijd zullen wijzigen. Zie 
onze voorstellen voor het Comité van de Regio’s in het laatste hoofdstuk hieronder. 

356  Maar niet in alle gevallen. Met name binnen de federale lidstaten vallen de deelstaten die, met name in 
Duitsland, een controlebevoegdheid over de lokale overheden hebben, in een andere categorie dan de lokale 
overheden van dit land. 

357  Zie hiervoor J. Loughlin, Subnational Democracy in the European Union. Challenges and Opportunities, 
Oxford University Press, 2001, of N. Levrat (2005), blz. 63-108. 

358  Dit is in de huidige staat van het Gemeenschapsrecht helemaal niet uitgesloten wegens een kwestie van 
communautaire bevoegdheid. Deze verordening verandert hier niets aan. 

359  Denk maar aan de regels over de tewerkstelling van medewerkers voor rekening van deze EGTS of aan de 
administratieve regels van het nationale recht. 

360  Zo kende de Overeenkomst van Karlsruhe van 1996, dat in een volledig betrouwbare structuur voor 
grensoverschrijdende samenwerking voorziet die, alle verhoudingen in acht genomen, vergelijkbaar is met 
de EGTS, tot in 2004 slechts vier concrete toepassingen. De twaalfde staat op het punt om in 2006 
gerealiseerd te worden… 

361  Zie verder, hoofdstuk 6, deel A.1. 

 

Noten met betrekking tot hoofdstuk 5 

 
362  Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische 

samenwerkingsverbanden (EESV), PB nr. L 199/1 van 31 juli 1985. 
363  Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese 

vennootschap (SE), PB nr. L 294/1 van 10 november 2001. 
364  Verordening (EG) nr. 1435/2003 van 22 juli 2003 betreffende het statuut voor een Europese coöperatieve 

vennootschap (SCE), PB nr. L 207/1 van 18 augustus 2003. 
365  Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 5 februari 1963, Van Gend & Loos 

tegen de Nederlandse administratie der belastingen, zaak 26/62. Jurispr. 1963, blz. 4. 
366  Zo schreef een van de deskundigen belast met de opstelling van deze studie al in 1994: "We moeten eerst en 

vooral erkennen dat het, vanuit een strikt conceptueel standpunt, om een opmerkelijke oplossing gaat, 
waarschijnlijk de verst uitgewerkte en meest wenselijke oplossing. Maar haar bestaan kan slechts worden 
verbonden aan een institutionele toestand die we op vandaag als heel uitzonderlijk moeten bestempelen". 
(Levrat (1994), op. cit., blz. 314). 

367  Zie met name de inleiding van het boek Aux coutures de l’Europe, waarin wordt vastgesteld dat er juridische 
moeilijkheden blijven bestaan en dat de bestaande rechtskaders maar weinig worden gebruikt. (op. cit., blz. 
23-25). 

368  DE EESV, SE en SCE; zie verder voor een vergelijkende analyse van de instrumenten tot instelling van deze 
diverse rechtsposities. 
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369  Arrest van 7 februari 1973, Commissie tegen Italië, zaak 39/72, Jurispr. 1973, blz. 101. 
370  Arrest van 27 september 1979, SpA Eridania - Zuccherifici nazionali en SpA Società italiana per l'industria 

degli zuccheri tegen de Minister van landbouw en bossen, Minister van industrie, handel en ambachten en 
SpA Zuccherifici meridionali, zaak 230/78, Jurispr. 1979, blz. 2749. 

371  Joël Rideau, Droit institutionnel de l’Union et des communautés européennes, Parijs, LGDJ, 1999 (3e ed.), 
blz. 823. 

372  Artikel 2, lid 1, onder c van Verordening (EG) nr. 1082/2006 van 5 juli 2006 (PB nr. L 210/20). 
373  Verordening (EG) nr. 2157/2001 van 8 oktober 2001, PB nr. L 294/1 van 10 november 2001. 
374  Verordening (EG) nr. 1435/2003 van 22 juli 2003, PB nr. L 207/1 van 18 augustus 2003. 
375  In artikel 78 van Verordening nr. 1435/2003 wordt de term "toegepast" (mise en application) in plaats van 

"toegepast" (mise en œuvre) gebruikt. 
376  Voor het beroep van het EP (zaak 436/03), zie PB nr. C 289/16 van 29 november 2003. 
377  Paragraaf 82 van de conclusies van de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese 

Gemeenschappen in de zaak C-435/03 van 12 juli 2005, nog niet gepubliceerd. 
378  Ibid. , alinea’s 84-87. 
379  Zelfs in vergelijking met de gekende samenwerkingsstructuren (grensoverschrijdend samenwerkingsorgaan 

gebaseerd op het aanvullend protocol bij het Verdrag van Madrid, samenwerkingsstructuur naar nationaal 
recht of lokale groepering voor grensoverschrijdende samenwerking in de zin met name van het Akkoord 
van Karlsruhe – zie hoofdstuk 2 hierboven) is de EGTS gezien haar samenstelling, waarvan zowel lidstaten 
als hun regionale en lokale overheden en andere publiekrechtelijke instellingen in een unieke structuur van 
territoriale samenwerking lid kunnen zijn (artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1082/2006), een rechtsobject 
dat tot op heden volledig onbekend was. 

380  Zo preciseert het Hof: "Uit artikel 189 van het verdrag [thans artikel 249 VEG] volgt dat de uitvoering van 
Gemeenschapsrichtlijnen moet worden gewaarborgd door middel van door de lidstaten getroffen passende 
uitvoeringsmaatregelen. Het is slechts in specifieke omstandigheden, met name wanneer een lidstaat 
nagelaten heeft om de nodige uitvoeringsmaatregelen of maatregelen heeft getroffen die in strijd zijn met een 
richtlijn, dat het Hof het recht van de rechtzoekenden heeft erkend om in rechtszaken een richtlijn in te 
roepen tegen een ingebreke blijvende lidstaat". (Arrest van 6 mei 1980, Commissie tegen België, zaak 
102/79, Jurispr. 1980, blz. 1473). 

381  De advocaat-generaal stelt in zijn besluiten in de zaak C-436/03 als volgt: "De bepalingen van de 
verordening vullen dus die van het nationale recht aan. Daarom moeten de SCE’s, ondanks het feit dat nu en 
dan naar nationaal recht wordt verwezen, als een echt nieuw organisme worden beschouwd […]". 

382  Het HJEG gaat uit van dit principe in een arrest van oktober 1970 (Franz Grad tegen Finanzamt Traunstein. 
zaak 9/70, Jurispr. 1970, blz. 825), waarin het preciseert: "dat [dus ongeacht de formele aard van de ter 
toetsing voorgelegde handeling] in ieder afzonderlijk geval moet worden onderzocht of aard, opzet en 
bewoordingen van het betrokken voorschrift medebrengen dat het in de rechtsbetrekkingen tussen de 
adressanten der handeling en derden tot directe gevolgen kan leiden."  

383  We benadrukken echter dat in hetzelfde arrest van 6 oktober 1970 het Hof van oordeel is dat "krachtens de 
voorschriften van artikel 189 verordeningen rechtstreeks toepasselijk zijn en mitsdien naar hun aard tot 
directe gevolgen kunnen leiden, […]". Wat interessant is in de formulering door de rechters, is dat ze niet 
van oordeel zijn dat de voorschriften van een verordening noodzakelijkerwijs tot directe gevolgen leiden, 
maar dat ze dat kunnen doen. A contrario, is het ook mogelijk dat deze voorschriften niet tot directe 
gevolgen leiden. 

384  Het zijn de criteria die het Hof hanteert om de invloed van een voorschrift van een handeling te bepalen 
waarvan de rechtstreekse werking niet uit artikel 249 VEG voortvloeit (met name een artikel van het Verdrag 
of een voorschrift van een richtlijn); zie met name de hierboven aangehaalde arresten Van Gend & Loos en 
Franz Grad. 

385  Arrest van het HJEG van 30 november 1978, Francesco Bussone tegen Ministro dell'agricoltura e foreste, 
zaak 31/78, Jurispr. 1978, blz. 2429. 

386  Ibid. 
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387  Nog steeds in dezelfde zaak. In onderhavig geval had de Italiaanse staat de productie van de in de 

verordening vermelde etiketten voorbehouden aan de overheid en had hij de afgifte van de etiketten 
afhankelijk gesteld van "de betaling van een geldelijke vergoeding, mits deze vergoeding niet onevenredig 
was", wat geen afbreuk deed aan het beginsel van de rechtstreekse werking van de verordening. Waarvan 
akte.  

388  PB nr. L 210/19 van 31 juli 2006. 
389  Paragraaf 19 van de conclusies van 12 juli 2005 in de zaak C-436/05 (nog niet gepubliceerd). 
390  Beginsel geformuleerd door het HJEG in zijn rechtspraak (arrest van 15 juli 1964, Costa tegen ENEL, zaak 

6/64, Jurispr. 1964, blz. 1143) en sindsdien talloze keren herbevestigd. 
391  Arrest van 9 maart 1978, Administratie van de staatsfinanciën tegen Simmenthal, zaak 106/77, Jurispr. 

1978, blz. 629. 
392  Met inbegrip van constitutionele normen; zie de Beschikking van het Hof van 22 juni 1965, Acciaierie San 

michele tegen Haute Autorité CECA, zaken 9/65 en 58/65, Jurispr 1967, blz. 35 en vooral het arrest van 17 
december 1970, Internationale Handelgesellschaft, zaak 11/70, Jurispr. 1970, blz. 1125. 

393  "In casu is de verordening als rechtsvorm gekozen omdat een richtlijn eerst in het nationale recht moet 
worden omgezet. Dit zou wederom tot een groot aantal omzettingsbepalingen hebben geleid, die telkens 
enkel voor het gebied van de betrokken lidstaat zouden hebben gegolden. Daarmee zouden de voordelen die 
met een verordening te behalen zijn, bij lange na niet bereikt worden. De verordening kan immers uniform, 
onmiddellijk toepasselijk recht in het leven roepen." (alinea 54 van de conclusies van de advocaat-generaal 
van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 12 juli 2005 in de zaak C-436/03, nog niet 
gepubliceerd). 

394  Die preciseert dat "het onderhavige instrument niet is bedoeld om […] te voorzien in een reeks specifieke 
gemeenschappelijke voorschriften op grond waarvan al deze regelingen op uniforme wijze in de hele 
Gemeenschap moeten worden toegepast." 

395  Zie in deze zin de interpretatie van de advocaat-generaal in zijn conclusies in de zaak C-436/03 van artikel 8 
van Verordening (EG) nr. 1435/2003, dat op een gelijkaardige manier geformuleerd is als artikel 2 van 
Verordening (EG) nr. 1082/2006 (lid 85 van de conclusies, nog niet gepubliceerd). 

396  Zie voor gedetailleerde informatie over relevante rechtspraak en de ontwikkeling van dit beginsel, J. Rideau, 
op. cit., blz. 813 e.v. 

397  Voor een verdere uiteenzetting van deze complexe juridische toestand, zie deel D van hoofdstuk 4 
hierboven, en meer bepaald punt 2 van dit deel.  

398  Artikel 2, lid 2, van de verordening luidt als volgt: "In het geval van een lidstaat die bestaat uit verscheidene 
territoriale eenheden welke ieder hun eigen rechtsregels hebben, wordt, rekening houdend met het 
constitutionele bestel van de betrokken lidstaat, onder de in lid 1, onder c, bedoelde wetgeving mede de 
wetgeving van die eenheden verstaan." 

399  Zie hoofdstuk 2, deel C hierboven.  
400  Artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2137/85 van 25 juli 1985 tot instelling van Europese 

economische samenwerkingsverbanden (EESV) luidt als volgt: "Behoudens de bepalingen van deze 
verordening, is het interne recht van de Staat van de zetel die in de oprichtingsovereenkomst is bepaald, van 
toepassing, enerzijds op de oprichtingsovereenkomst, behalve voor vragen betreffende de staat en de 
bevoegdheid van natuurlijke personen en de bevoegdheid van rechtspersonen, en anderzijds op het inwendig 
bestel van het samenwerkingsverband." (PB nr. L 199/2 van 31 juli 1985). 

401  PB nr. L 294/2 van 10 november 2001. 
402  PB nr. L 207/3 van 8 augustus 2003. 
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403  De verenigingen van lokale en regionale overheden (met name de CCRE en ARE) vragen sinds de jaren 

tachtig dat er in het Gemeenschapsverdrag een verwijzing wordt opgenomen waardoor de Gemeenschap zo 
nodig in direct verband tot hun toestand kan handelen of kan worden beperkt door een regel van het 
Gemeenschapsrecht voor zover hun zelfbestuur door het afgeleid Gemeenschapsrecht zou kunnen worden 
aangetast. In het kader van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa preciseert artikel I-5 
betreffende de betrekkingen tussen de Unie en de lidstaten: "De Unie eerbiedigt de gelijkheid van de 
lidstaten voor de Grondwet alsmede hun nationale identiteit, die besloten ligt in hun politieke en 
constitutionele basisstructuren, waaronder die voor regionaal en lokaal zelfbestuur". Hoewel het bijna zeker 
lijkt dat dit nieuwe verdrag niet in zijn huidige vorm van kracht zal worden, getuigt deze bepaling van een 
consensus om deze kwesties in verband met de territoriale institutionele structuren uit de werkingssfeer van 
de Gemeenschap te halen, en niet van de mogelijke ontwikkeling van een communautaire actie terzake. 

404  "De aard van het Gemeenschapsrecht sluit zijn omzetting of receptie in de nationale rechtsorden uit, 
procedures die niet compatibel zijn met de autonomie van de communautaire rechtsorde. […] Deze aard 
sluit, zoals uit de communautaire rechtspraak is gebleken, elke nationale maatregel uit die zou voorkomen 
als een maatregel tot receptie of zou proberen om de aard van een Gemeenschapsregel en zijn gevolgen voor 
de rechtzoekenden te verbergen." J. Rideau (1999) op. cit., blz. 813. 

405  Arrest van het HJEG van 7 februari 1973, Commissie tegen Italië, zaak 39/72, Jurispr. 1973, blz. 101. 
406  Artikel 18, lid 2, van de verordening preciseert dat "zij uiterlijk op 1 augustus 2007 van toepassing is met 

uitzondering van artikel 16, dat van toepassing is met ingang van 1 augustus 2006". 
407  Arrest van het HJEG van 7 februari 1973, Commissie tegen Italië, zaak 39/72, Jurispr. 1973, blz. 101. 
408  Artikel 4, lid 3, alinea 3, stelt dat "de lidstaten bij het nemen van een besluit over de deelneming van een 

kandidaat-lid aan de EGTS de nationale regelgeving kunnen toepassen". 
409  In die zin is het Hof in zijn arrest van 2 mei 2006 in verband met de SCE van oordeel dat: "de bestreden 

verordening, die de diverse bestaande nationale wetgevingen ongewijzigd laat, niet tot doel heeft, de 
wetgevingen van de lidstaten ter zake van coöperatieve vennootschappen te harmoniseren, maar dat zij een 
nieuwe vorm van coöperatieve vennootschap in het leven roept naast de bestaande nationale vormen. Aan 
deze vaststelling wordt niet afgedaan door het feit dat de bestreden verordening niet alle op de Europese 
coöperatieve vennootschap toepasselijke regels uitputtend vastlegt en op bepaalde punten verwijst naar het 
recht van de lidstaat waar de Europese coöperatieve vennootschap haar statutaire zetel heeft, welke 
verwijzing zoals gezegd slechts subsidiair is." (Arrest van 2 mei 2006, Parlement tegen Raad, zaak 436/03, 
lid 44 en lid 45; nog niet gepubliceerd). 

410  Zoals overweging 15 stelt, "aangezien de oprichting van een EGTS facultatief is, met eerbiediging van het 
constitutionele bestel van de individuele lidstaten", en ook de formulering van artikel 1, lid 1, stelt dat "op 
het grondgebied van de Gemeenschap een Europese groepering voor territoriale samenwerking, hierna 
"EGTS" genoemd, kan worden opgericht […]" (door ons benadrukt). De oprichting van een EGTS op het 
grondgebied van een lidstaat is geen verplichting die het Gemeenschapsrecht de lidstaten oplegt. Het is 
louter een mogelijkheid die uit de instelling door het Gemeenschapsrecht van een nieuwe rechtsvorm, de 
EGTS, voortvloeit. 

411  Overweging 15 van deze verordening stelt dat "deze verordening niet verder gaat dan nodig is voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen ervan [voorwaarden voor territoriale samenwerking realiseren], 
aangezien de oprichting van een EGTS facultatief is". 

412  Vergeten we niet dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in zijn basisarrest van 5 februari 
1963 heeft gesteld dat "evenzeer als het ten laste van particulieren verplichtingen in het leven roept, is het 
ook geëigend rechten te scheppen welke zij uit eigen hoofde geldig kunnen maken". (Van Gend & Loos 
tegen de Nederlandse Administratie der belastingen, zaak 26-62, Jurispr. 1963, blz. 23). En wat geldt voor 
particulieren, geldt ook voor lokale en regionale overheden, zoals de communautaire rechtspraak 
uitdrukkelijk erkent (zie met name het arrest van 11 juli 1984, Gemeente Differdange en andere gemeenten 
tegen de Commissie, zaak 222/83, Jurispr. 1984, blz. 2889; in heel duidelijke termen bevestigd door het 
arrest van het GEA van 15 juni 1999, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia tegen de Commissie, zaak T-
288/97, Jurispr. 1999, blz. II-1871). 

413  Wij zijn niet bevoegd om ons uit te spreken over het mogelijke mode-effect van de EGTS of over hoe de 
actoren van de territoriale samenwerking de doeltreffendheid zullen beoordelen van de oplossingen die deze 
verordening biedt, en van andere juridische oplossingen waartoe ze toegang hebben om hun samenwerking 
te omkaderen en te ontwikkelen. 
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414  Arrest van 15 juli 1964, Costa tegen E.N.E.L., zaak 6/64, Jurispr. 1964, blz. 1159. 
415  Voor een uiteenzetting over dit punt, zie hoofdstuk 4, deel C, hiervoor. 
416  Voor een overpeinzing over dit punt, zie de conclusie van het werk geleid door H. Comte en N. Levrat, 

aangehaald. 
417  Beginsel dat de doctrine heeft gekwalificeerd als "institutionele autonomie" en dat het Hof zeer duidelijk 

heeft geformuleerd in een arrest van 12 juni 1990 (Duitsland tegen Commissie, zaak C-8/88, Jurispr. 1990, 
blz. I-2323), dat sindsdien altijd is overgenomen en volgens hetwelk het Gemeenschapsrecht onverschillig is 
voor "de verdeling van de bevoegdheden uitgeoefend door de institutionele regels van elke lidstaat en over 
de verplichtingen die, in een staat met een federale structuur, respectievelijk kunnen toekomen aan de 
federale autoriteiten en aan de autoriteiten van de deelstaten". Deze zelfde regel zal, met de aanpassingen die 
noodzakelijk zijn voor elke nationale situatie, hier van toepassing zijn. 

 
418  In zijn belangrijke arrest van 9 maart 1978 formuleert het HJEG het volgende principe: "De nationale 

rechter, belast met de toepassing, in het kader zijner bevoegdheid, van de bepalingen van het 
Gemeenschapsrecht, is verplicht zorg te dragen voor de volle werking dier normen, daarbij zo nodig, op 
eigen gezag, elke strijdige bepaling van de – zelfs latere – nationale wetgeving buiten toepassing latende, 
zonder dat hij de voorafgaande opheffing hiervan via de wetgeving of enige andere constitutionele procedure 
heeft te vragen of af te wachten." (Administratie van de staatsfinanciën tegen naamloze vennootschap 
Simmenthal, zaak 106/77, Jurispr. 1978, blz. 645). Men zou niet duidelijker kunnen zijn. 

419  Onder voorbehoud dat deze verhindering niet gebaseerd zou zijn op de uitzondering vermeld in artikel 12, 
lid 2, alinea 7, die een staat machtigt om "de registratie op zijn grondgebied van een EGTS waarvan de leden 
beperkt aansprakelijk zijn, [te] verbieden". 

420  Algemeen wetboek van de territoriale overheden, artikel L1115-5.  
421  Deze redenering moet de redenering benaderen die door het Hof wordt aangehouden in de zaak Costa 

volgens dewelke "het recht dat voortvloeit uit het verdrag dus, wegens zijn originele specifieke aard, in 
rechte wordt tegengesproken door een binnenlandse tekst, welke dat ook zij" Jurispr. 1964, blz. 1160. 

422  En deze verplichting voor de staten in een Gemeenschapsverordening heeft een rechtstreeks en verplichtend 
effect ten opzichte van de staten. Als de afwezigheid van gepaste bepalingen ertoe leidt dat de toepassing van 
de Verordening niet langer effectief is, lijkt het mogelijk te besluiten dat de staat de plicht heeft zijn 
nationale wetgeving te wijzigen om de daadwerkelijke toepassing van het subjectieve recht toe te staan dat 
door de Verordening wordt toegekend aan de juridische entiteiten beoogd in artikel 3, lid 1, om een EGTS op 
te richten. 

423  Dit vermeldt: "De lidstaten treffen alle algemene of bijzondere maatregelen welke geschikt zijn om de 
nakoming van de uit dit Verdrag of uit handelingen van de instellingen der Gemeenschap voortvloeiende 
verplichtingen te verzekeren." 

424  Parafrase van de conclusie van het Hof in arrest Costa (aangehaald) van 15 juli 1964, Jurispr. 1964, blz. 
1160. 

425  Arrest van 15 juli 1964 (aangehaald), Jurispr. 1964, blz. 1159. 
426  Dit is de redenering die het Hof heeft gehanteerd in zijn arrest van 22 juni 1989, Fratelli Costanzo SpA tegen 

Comune di Milano, zaak 103/88, Jurispr. 1989, blz. 1870, wanneer het bevestigt: "In de hiervóór 
weergegeven omstandigheden hebben particulieren het recht, zich voor de nationale rechter op de 
[rechtstreeks toepasselijke] bepalingen van een richtlijn te beroepen, omdat de uit die bepalingen 
voortvloeiende verplichtingen gelden voor alle autoriteiten van de Lid-Staten. Met het oordeel dat 
particulieren het recht hebben op de [rechtstreeks toepasselijke] bepalingen voor de nationale rechter met een 
beroep tegen de administratie op te komen, zou het in tegenspraak zijn, wanneer desalniettemin de mening 
werd gehuldigd dat zij niet verplicht is, de [rechtstreeks toepasselijke] bepalingen toe te passen en 
bepalingen van nationaal recht die daarmee niet verenigbaar zijn, buiten toepassing te laten." (wij vervangen 
in dit citaat de verwijzing naar "de bepalingen van een richtlijn die aan de vorengenoemde voorwaarden 
voldoen" door "rechtstreeks toepasselijke"; maar de betekenis is ongewijzigd. 

427  Helaas rest hen de mogelijkheid "het algemeen belang" in te roepen om de machtiging te weigeren, een 
criterium dat moeilijk te onderwerpen is aan een strikte gerechtelijke controle… 
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428  Verordening (EG) nr. 2157/2000 betreffende het statuut van de Europese vennootschap en Verordening (EG) 

nr. 1435/2003 betreffende het statuut voor een Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE) bevatten 
vergelijkbare bepalingen; hun juridische draagwijdte is echter, voor zover wij weten, nooit het voorwerp 
geweest van de communautaire rechtspraak. 

429  PB nr L 294/18 van 10 oktober 2001. 
430  PB nr L 302/40 van 20 november 2003. 
431  Lid 5 in fine van de overwegingen. 
432  In tegenstelling tot de situatie met betrekking tot de nationale maatregelen in verband met de SE en de SEC. 

De twee verordeningen die daarop betrekking hebben bevatten een verplichting voor de lidstaten om alle 
gepaste maatregelen te nemen om de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de verplichtingen te waarborgen, 
maar geen specifieke verplichting om deze informatie door te geven. Vanuit dit standpunt houdt Verordening 
nr. 1082/2006 een conceptuele en redactionele vooruitgang in ten opzichte van deze twee eerdere 
verordeningen. 

433  Zie hoofdstuk 2.B. hiervoor voor een beschrijving van deze mechanismen. 
434  Wij herinneren er in dit opzicht aan dat noch de verordening betreffende de EGTS, noch de verordeningen 

betreffende de Structuurfondsen de partners ertoe verplichten een beroep te doen op de EGTS om de 
Structuurfondsen te beheren. Het is dus integendeel perfect mogelijk de bepalingen van een Conventie van 
de Raad van Europa of van een bilaterale overeenkomst te combineren die een specifieke structuur van  
grensoverschrijdende samenwerking zou oprichten, met de regels vervat in de verordeningen betreffende de 
Structuurfondsen. 

 

Noten in verband met hoofdstuk 6 
 
435  Advies van het Comité van de Regio’s over de "Strategieën ter bevordering van interregionale en 

grensoverschrijdende samenwerking in een grotere Europese Unie — document met richtsnoeren voor de 
toekomst", goedgekeurd op 13 maart 2002, PB  nr. C 192/37 van 12 augustus 2002. 

436  Ibid., blz. 40. 
437  Ibid., blz. 38. De benaming "trans-Europese samenwerking" stemt overeen met de benaming die wordt 

voorgesteld door het Comité van de Regio’s, in casu de ARFE, in de studie die in 2001 werd gepubliceerd en 
getiteld was de trans-Europese samenwerking tussen territoriale overhedens, aangehaald. 

438  Ze hebben allen duidelijk gemaakt van plan te zijn om de benaming die momenteel hun samenwerking 
aanduidt te blijven gebruiken en er het belang niet van inzien om deze te wijzigen. 

439  Artikel 18 van Verordening (EG) nr. 1083/2006, PB nr. L 210/40 van 31 juli 2006. 
440  Artikel 21 van Verordening (EG) nr. 1083/2006, PB nr. L 210/41 van 31 juli 2006. 
441  Zie het eerste hoofdstuk van deze studie voor een herhaling van het moeilijke begin van deze samenwerking. 
442  Artikel 20 van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake de 

Structuurfondsen preciseert dat "minstens 2,5 % van de vastleggingskredieten van de Structuurfondsen 
beoogd in artikel 7, lid 1, worden toegekend aan Interreg" (PB nr. L 161/20 van 26 mei 1999), wat qua 
verhouding vrij nauwkeurig overeenstemt met de toewijzing van de prioritaire doelstelling nr. 3 voor de 
periode 2007-2013. 

443  Zie hoofdstuk 2 hiervoor voor het detail van de bekrachtigingen van elk van de instrumenten van de Raad 
van Europa. 

444  Aldus, en in die betekenis preciseren de communautaire strategische richtsnoeren inzake economische, 
sociale en territoriale cohesie [merk op dat de benaming van de TECE hier wordt behouden] die op 5 
oktober 2006 door de Raad van de EU werden goedgekeurd (nog niet gepubliceerd) dat "gezien de grote 
verscheidenheid aan situaties, het niet altijd relevant is algemene aanbevelingen te doen voor de toekomstige 
grensoverschrijdende samenwerking". 

445  Zie bladzijden 87-88 De trans-Europese samenwerking tussen territoriale overheden, aangehaald. 
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446  Het begrip "recht aan de rechter" wordt op verschillende wijzen gecodeerd en opgesplitst in de nationale 

rechtsordes, grotendeels naargelang de historische omstandigheden en juridische tradities. Dit begrip is 
echter wezens een met dat van de rechtsstaat, die wordt erkend en gerespecteerd door alle lidstaten van de 
EU, zoals artikel 6, lid 1 VEG vermeld. 

447  Zie hoofdstuk 4, deel B hiervoor.  
448  Zie voor dit onderscheid de redenen die daaraan ten grondslag liggen en de juridische gevolgen die daaruit 

voortvloeien, H. Comte, "De actoren en de legitimiteit van de grensoverschrijdende strategische projecten", 
in H. Comte en N. Levrat, Aux coutures de l’Europe (aangehaald), blz. 185-208. Voor de relevantie van dit 
onderscheid, zie punt 4 van dit deel, hiervoor. 

449  Advies van 13 maart 2002, aangehaald, PB nr C 192/40. 
450  Met name door zijn Witboek over het Europees bestuur, PB nr. C 287/1 van 12 oktober 2001. 
451  Dit concept werd voor het eerst gebruikt door G. Marks in 1992 in zijn bijdrage "Structural Policy in the 

European Community" in A. Sbragia, Euro-Politics: Institutions and Poilicymaking in the ‘New’ European 
Community, Washington, The Brookings Institutions, 1992. 

452  Zo hebben de statistici van Eurostat, wanneer het ging om het afbakenen van het communautaire 
grondgebied en een nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) zich trouwens geen 
zorgen gemaakt over juridische vooroordelen en waren zij bijvoorbeeld van mening dat Luxemburg, net als 
Cyprus nu, overeenstemt met een niveau NUTS III, net als Estland, Letland, Litouwen, Malta (dat niet zo 
een grote bevolking heeft, maar waarvan het grondgebied bestaat uit twee eilanden, elk van het niveau 
NUTS III), en Slovenië, laatst door Verordening (EG) nr. 1059/2003 betreffende de opstelling van een 
gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (PB nr. L 154/1 van 21 juni 
2003). 

453  Artikel 1, lid 2 van deze Verordening preciseert wel degelijk dat hetzelfde juridisch kader voortaan van 
toepassing zal zijn op een instrument dat geschikt is om een samenwerking van het grensoverschrijdende, 
transnationale of interregionale soort te structureren, die reeds ruim is. Artikel 7, lid 3, van diezelfde 
Verordening, ook al is ze op restrictieve en voorzichtige opgesteld, opent evenwel gedeeltelijk de deur voor 
elke andere samenwerkingsactiviteit, voor zover zij verband houdt met de economische en sociale cohesie 
(artikel 7, lid 2), die ruim is. 

454  PB nr L 210/7 van 31 juli 2006. 
455  De geraadpleegde mensen uit de praktijk die over operationele samenwerkingsstructuren beschikken, hebben 

hun vrees laten blijken dat de oprichting van een EGTS veel van hun tijd in beslag zal nemen en dat als 
gevolg daarvan de tijd die wordt geïnvesteerd in structurele en juridische kwesties, niet kan worden gewijd 
aan de behandeling van de vragen ten gronde waarvoor zij een samenwerking hebben ingesteld.  

456  De situatie varieert uiteraard van de ene staat tot de andere, naargelang de structuur van de staat en de 
bestaande mechanismen volgens het binnenlands recht om de lidstaten de mogelijkheid te geven een 
dergelijke controlebevoegdheid uit te oefenen. In bepaalde federale staten, met name in België, beschikt de 
centrale macht niet meer over de administratieve middelen om een dergelijke controle op haar regionale 
entiteiten te verzekeren. 

457  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende algemene bepalingen 
betreffende de oprichting van een Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (COM(2004) 628 
definitief van 29 september 2004). 

458  Artikel 274 VEG. 
459  PB nr L 210 van 31 juli 2006. 
460  Zoals bij hebben gezien hiervoor in hoofdstuk 3, deel A.2. 
461  Zie PB nr. C 287/1 van 12 oktober 2001. 
462  Sinds 1976 interesseert het "Rapport Gerlach" zich voor de regio's gelegen aan de binnengrenzen van de 

Gemeenschap (PB nr. C 293 van 13 december 1976). 
463  Voor de periode 2007-2013 respectievelijk Verordeningen nr. 1080/2006 voor het EFRO, 1081/2006 voor 

het Europees Sociaal Fonds en 1083/2006 voor de verordening houdende algemene bepalingen, allemaal 
gepubliceerd in het PB nr. L 210 van 31 juli 2006. 
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464  De grensoverschrijdende samenwerking wordt vermeld in artikel 265 VEG sinds de wijziging van 

Amsterdam (zie ons hoofdstuk 3 hiervoor). 
465  PB nr C 71/52 van 22 maart 2005. 
466  PB nr C 157 E/311 van 6 juli 2006. 
467  Zie met name de verzoeken van het Comité in zijn advies van initiatief over de herziening van het Verdrag 

van Maastricht (Advies 136/95, PB nr. C 100/1 van 2 april 1996). 
468  Wij hebben in hoofdstuk 5, deel B.3 hiervoor uitgelegd waarom het in het belang van de lidstaten is hun 

nationaal wetgevend kader aantrekkelijk te houden voor de EGTS. 
469  Hoewel de plicht tot omzetting ter zake niet bestaat. 
470  We wijzen er nogmaals op dat we in het besluit van hoofdstuk 5 hebben vermeld dat er in theorie zowat 

18 000 verschillende juridische vormen van EGTS’en kunnen bestaan… 
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