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Abstract 

With almost a third of its population living in cross-border regions, the European Union adopted 

regulation (EC) No 1082/2006 on a European Grouping for Territorial Cooperation (EGTC). This new 

territorial cohesion policy structure allows public authorities of and within Member States to set up a 

new institutional design of cross-border institutions, this way enhancing the implementation of EU 

cohesion policy. 

So far, very little research has addressed the implementation of the 2006 EGTC-regulation. Therefore 

this qualitative empirical case study of the first installed EGTC „Eurometropolis‟ Lille-Kortrijk-

Tournai examines why and to what extent the principal-agent dynamic functional theory is able to 

explain delegation of certain functions to the cross-border organs of this EGTC. 

The analysis of the statutes and other official documents of the EGTC, along with some additional 

interviews, leads to the conclusions that (1) the four motivations for delegation to the EGTC-

institutions are: informational advantage, assurance of a credible commitment among the partners, 

more rapid and more legitimate decision-making, (2) organs ensuring the credibility of the partner‟s 

commitment or rapid decision-making enjoy more discretion, (3) which encourages them to shirk, as is 

shown in a particular case study. (4) Although the EU posed some preference in the regulation 

regarding large discretion for a technocratic institution, the partners chose not to do so. This is in 

accordance with the expectations delivered by previous research on the implementation of EU 

cohesion policy. These results show that the functional approach is also relevant to non EU-level 

institutional settings, be it due to some refinements.  
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Inleiding 

Na vijf uitbreidingsgolven heeft de Europese Unie (EU) er enkele duizenden kilometers grenzen bij 

gekregen. Daardoor woont er momenteel bijna ‘een derde van de EU-burgers in een 

grensoverschrijdende regio’ (Europese Commissie 2010). Hoewel de Europese integratie net tot doel 

heeft om de grenzen tussen de lidstaten te doen vervagen, blijkt dit in het dagdagelijkse leven niet 

altijd evident te zijn. Een Spaanse ambulance kan bijvoorbeeld niet zomaar de grens oversteken om 

een Franse patiënt naar het meer nabije Spaanse ziekenhuis te brengen. Een Franse cultuur minnende 

grensbewoner is nauwelijks op de hoogte van het aanbod even verder over de Belgische grens en 

Slovaakse en Hongaarse lokale overheden hebben moeite om een grensoverschrijdend nationaal park 

samen te beheren. Het regionale cohesiebeleid van de EU liep en loopt dus niet altijd even vlot. 

Om die problematiek het hoofd te bieden, bood de EU in 2006 door een nieuw aan met verordening 

(EG) nr. 1082/2006. Het onderwerp van deze verordening was een nieuwe samenwerkingsstructuur 

die „Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking‟ (EGTS) gedoopt. Publieke actoren uit 

grensregio‟s kunnen binnen die context zelf aan de slag om een grensoverschrijdende structuur met 

eigen instellingen en doelstellingen op te richten. Het doel is dan om tot een efficiëntere en 

effectievere samenwerking te komen die de Europese grenzen daadwerkelijk doet vervagen.  

Dit onderzoek moet nagaan hoe de EGTS-verordening ondertussen in de praktijk werd omgezet. 

Daarbij werden een aantal noodzakelijke afbakeningen gemaakt. Ten eerste gaat het om de 

kwalitatieve diepteanalyse van één concrete casus: de eerst opgerichte EGTS „Eurometropool‟ Lille-

Kortrijk-Tournai. Ten tweede ligt de focus van het onderzoek op het institutionele design en de keuzes 

rond delegatie naar en controle van de organen van de EGTS die door de betreffende publieke partners 

uit de grensregio‟s werden gemaakt. Daarvoor wordt vertrokken vanuit de functionele principaal-

agentbenadering (P-A) die als delegatietheorie al ruimschoots zijn sporen heeft verdiend in de context 

van de Amerikaanse en Europese institutionele designs. 

Het doel van dit onderzoek is na te gaan in hoeverre de functionele P-A benadering in staat is de 

delegatie van bevoegdheden en de controle van de publieke partners van de Eurometropool te 

verklaren. Dat is wetenschappelijk relevant, omdat de P-A benadering hiermee wordt getoetst aan een 

nieuwe institutionele setting.  

Daarnaast zijn alle EGTS‟en zo goed als onontgonnen terrein voor het politiek-wetenschappelijk 

onderzoek. Zeker nu de eerst opgerichte structuren uit de startblokken zijn, zou moeten nagegaan 

worden hoe het aangeboden juridisch instrument in de praktijk wordt benut. Ook voor de politiek zelf 

is dit een nuttige vraag. De implementering van de jonge structuur wordt immers op de voet gevolgd 

door de Europese instanties, met het oog op aanpassingen aan het juridische kader waar dat nodig zou 

blijken. 
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Deze masterproef is opgebouwd uit een viertal hoofstukken, waarbij de eerste drie zijn opgevat als 

stapstenen naar de eigenlijke analyse van de casus in hoofdstuk vier. Het eerste hoofdstuk dient als een 

schets van de algemene context en achtergrond van een EGTS. Er wordt stilgestaan bij de territoriale 

samenwerking als doelstelling van het cohesiebeleid en hoe de uiteindelijke verordening een afweging 

van de voorkeuren van de verschillende Europese actoren werd. Daarnaast wordt ook toegelicht welke 

samenstelling en taken men volgens de verordening aan een EGTS kan toewijzen. 

Hoofdstuk twee werd opgevat als een literatuurstudie. Eerst wordt het concept van de rational choice 

functionele benadering verduidelijkt. Daarna komen de resultaten van toepassingen op het EU-niveau 

en de beperkingen die de operationalisering van de theorie met zich meebracht. Speciale aandacht gaat 

naar de bevindingen over delegatie in het domein van het cohesiebeleid. Uiteindelijk komen er ook 

nog enkele kritieken op de functionele benadering aan bod. Bepaalde elementen uit het academische 

debat laten immers toe de onderzoekshypotheses te verfijnen. 

In het derde hoofdstuk wordt de keuze voor de EGTS Lille-Kortrijk-Tournai als onderwerp van dit 

onderzoek verantwoord. Daarnaast worden de vier onderzoeksvragen voor deze masterproef 

geformuleerd aan de hand van de hypotheses die uit de literatuurstudie opborrelden. Er wordt ook 

stilgestaan bij de gehanteerde methodologie en de gebruikte bronnen. 

Het vierde hoofdstuk omvat dan het eigenlijke onderzoek van deze masterproef in de vorm van een 

empirische gevalsstudie. De vier onderzoeksvragen worden er achtereenvolgens beantwoord. Er wordt 

aandacht besteed aan de motivaties voor delegatie naar de organen van de EGTS en aan de mate van 

autonomie die deze organen genieten. Ook wordt er stilgestaan bij de voorkeuren van de 

grensoverschrijdende instellingen en van het Europese niveau ten opzichte van die van de publieke 

partners. De analyse van het institutionele design zal dus gebeuren aan de hand van een empirische 

gevalsstudie, waarbij enkele hypotheses rond delegatie en controle worden getoetst aan de EGTS 

Lille-Kortrijk-Tournai. 

Met de EGTS als onderwerp situeert deze masterproef zich zowel in de marge als in de kern van de 

Europese integratie. Het Europese niveau is op institutioneel niveau slechts marginaal aanwezig. EU-

instellingen als het Europese Parlement (EP) en de Europese Commissie (EC) zijn immers niet 

rechtstreeks betrokken in de dagdagelijkse werking van een EGTS en zelfs de lidstaten hoeven niet 

altijd partners te zijn. De Europese instellingen zijn in deze context slechts de aanbieders van een 

juridische structuur. Tegelijk zitten de doelstellingen die een EGTS moet dienen wel in het hart van 

het Europese integratieverhaal. Het zijn immers dezelfde als die van de founding fathers van de EGKS 

de EEG: de grenzen doen vervagen ten voordele van een grotere cohesie en samenwerking op het 

Europese grondgebied, maar dit keer van onderuit. 
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1 Wat is een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking? 

De Europese lidstaten en hun regionale en lokale overheden hebben pas sinds 2006 de mogelijkheid 

om over de grenzen heen samen te werken binnen het juridische kader van een Europese Groepering 

voor Territoriale Samenwerking. Op 27 januari 2008 werd de eerste EGTS „Eurometropool‟ Lille-

Kortrijk-Tournai opgericht (METIS 2010: 18). Sindsdien groeide hun aantal gestaag. Volgens het 

Comité van de Regio‟s (CvR), dat een database bijhoudt, zijn er momenteel zestien EGTS‟en 

geïnstalleerd en zitten er drieëntwintig in de pijplijn (Comité van de Regio‟s z.d.). Hoewel de EGTS 

nu dus ruimschoots uit de startblokken is, bleef de structuur tot nog toe onontgonnen terrein in de 

academische wereld. Daarom wordt in dit hoofdstuk uiteengezet waar de EGTS moet gesitueerd 

worden binnen het EU-beleid en welke omstandigheden de oprichting van deze structuur in de hand 

werkten. Ook de institutionele samenstelling en de taken die een EGTS op zich kan nemen, worden 

besproken. 

1.1 Territoriale samenwerking als nieuwe doelstelling voor het cohesiebeleid 

Via haar regionale cohesiebeleid heeft de Europese Unie altijd geprobeerd om de cohesie tussen haar 

regio‟s te versterken. De speerpunten waren hierbij sociale en economische cohesie. Zodoende werden 

vooral projecten opgestart die de regionale verschillen op het gebied van werkgelegenheidsgraad en 

het inkomen per capita moesten aanpakken. De nodige middelen kwamen uit verschillende Europese 

fondsen zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds 

(ESF) en het Cohesiefonds. De vijfde uitbreiding van de Europese Unie in 2009 zorgde er echter voor 

dat het grondgebied van de EU meer en meer synoniem begint te worden met het Europese continent. 

Maar een groter grondgebied brengt ook een grotere territoriale diversiteit met zich mee op vlak van 

bevolkingsdichtheid, ontwikkelingsgraad, de verbindingsmogelijkheden, enz. Volgens Spinaci en 

Vara-Arribas (2009: 6-7) heeft deze nieuwe realiteit ervoor gezorgd dat territoriale samenwerking het 

laatste decennium aan belang heeft gewonnen binnen het cohesiebeleid. De veranderde politieke 

context zorgde er volgens hen voor dat de beleidsagenda op drie punten werd beïnvloed. Zo werd 

territoriale cohesie opgenomen in het Verdrag van Lissabon en dus een volwaardige doelstelling naast 

de sociale en economische cohesie. Vooral duurzame ontwikkeling werd extra beklemtoond. Verder 

werd er ook meer aandacht besteed aan het betrekken van de subnationale overheden bij het 

cohesiebeleid. Dit ligt volgens hen in de lijn met de recente tendensen naar decentralisering en 

regionalisering die zich al in de lidstaten voordeden. Ten derde uitte de vernieuwing van de 

beleidsagenda zich ook in het feit dat de territoriale samenwerking van een stevigere institutionele 

basis werd voorzien. Hierop wordt straks verder ingegaan.  

Op budgettair vlak kreeg de territoriale samenwerking met de meerjarenbegroting 2007-2013 8,7 

miljard euro uit het EFRO toebedeeld, ofwel 2,5 % van het Europese budget voor het regionale 

cohesiebeleid (Europese Commissie 2008a). 
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  Bron: Grafiek opgesteld naar gegevens op de site van de Europese Commissie:   

  http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/object/index_en.htm, geraadpleegd op 19/04/2011. 
 

Territoriale samenwerking is een koepelbegrip. De website van Interact, het EU-netwerk dat expertise 

en ondersteuning aanbiedt voor de Europese samenwerkingsprogramma‟s, onderscheidt drie niveaus 

voor de territoriale samenwerking. De kleinste schaal is die van de grensoverschrijdende 

samenwerking, waarbij er samengewerkt wordt langsheen de Europese binnengrenzen. Daarnaast is er 

de transnationale samenwerking, die grotere gebieden omvat (vb. langs zeebekkens en bergketens). 

Tenslotte is er nog het niveau van de interregionale samenwerkings- en netwerkprogramma‟s dat de 

zevenentwintig lidstaten omvat. Het doel is hier om expertise uit te wisselen tussen de regionale en 

lokale overheden van de lidstaten (Interact 2011).  

1.2 De weg naar een Europese verordening 

Naast een ambitieuzere beleidsagenda en de toewijzing van een budget bood de EU ook een nieuw 

juridisch instrument aan dat de territoriale samenwerking moest verstevigen. Op 5 juli 2006
1
 

vaardigden de Raad en het Europees Parlement verordening (EG) nr. 1082/2006 ter oprichting van een 

Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking
2
 uit. Dit nieuwe instrument diende om ‘de 

moeilijkheden te ondervangen die de lidstaten, en voornamelijk de regionale en lokale overheden 

ondervinden om acties op het gebied van territoriale samenwerking uit te voeren en te beheren, […]’. 

De problemen hadden vooral te maken met het feit dat administratieve en legale verschillen de 

uitwerking van projecten en programma‟s belemmerden (verordening (EG) nr. 1082/2006: 19). 

                                                             
1
 De verordening werd al in 2006 uitgevaardigd, zodat de EGTS beschikbaar zou zijn tegen de periode van de 

meerjarenbegroting 2007-2013. 
2
 Oorspronkelijk zou de structuur „Europese Groepering voor Grensoverschrijdende Samenwerking‟ gedoopt 

worden. Men vond echter dat het nieuwe instrument ook de interregionale samenwerking en transnationale 

samenwerking moest kunnen ondersteunen. Vandaar het nieuwe koepelbegrip „territoriale samenwerking‟ 

(Zapletal 2010: 16).  
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Toch was de EGTS niet de eerste poging om een juridisch kader te creëren dat de samenwerking 

moest vergemakkelijken. In 1980 had een niet-communautaire instelling, de Raad van Europa, zich in 

de materie vastgebeten. Er werd toen in Madrid een kaderovereenkomst
3
 ondertekend die ook al tot 

doel had de internationale samenwerking tussen Europese staten te vergemakkelijken. Toch moesten 

er volgens deze conventie nog altijd bi- of multilaterale verdragen worden afgesloten tussen de 

betrokken lidstaten voor er een samenwerkingsverband tot stand kon komen. Met de EGTS-

verordening werden dergelijke verdragen overbodig, toch op zijn minst voor de lidstaten van de EU 

(Janssen 2009: 180; The European Grouping 2007: 11-12). 

Het wegwerken van administratieve en legislatieve obstakels was niet de enige stimulans voor de 

oprichting van een nieuwe structuur. Verschillende Europese spelers wensten om uiteenlopende 

redenen dat de regio‟s meer zouden kunnen wegen op de regionale besluitvorming. De regulering 

kwam er via de medebeslissingsprocedure, dus zou de uiteindelijke verordening een compromis 

worden tussen de Raad en het Europees Parlement. Toch zat er heel wat spanning in de procedure. 

Dirk Peters, jurist bij DG Regio vertelt in een interview met het EU-magazine Inforegio panorama dat 

dit alles te maken heeft met de verschillende visie van de lidstaten en communautaire instellingen op 

de territoriale samenwerking. Daar waar de lidstaten die vorm van samenwerking beschouwen als 

extern beleid dat onder internationaal recht valt, ziet het Europese niveau dit als een „binnenlandse‟ 

aangelegenheid, die valt onder het recht van de Unie (The European Grouping 2007: 12). 

De Commissie lanceerde haar voorstel, mede vanuit de bezorgdheid om meer coördinatie tussen de 

lokale, regionale en Europese overheden te brengen en zo de best mogelijke EU-regulering te 

verkrijgen (Zapletal 2010: 16). Toch lijkt het erop dat de EC de rol van de lidstaten aanvankelijk klein 

wou houden. Dirk Peters stelt het zo: ‘The Commission’s original proposal did not foresee that the 

Member States themselves could become a member of an EGTC; neither was there to be any ex-ante 

control procedure by the central authorities‟ (The European Grouping 2007: 11). In een studie van het 

studiebureau GEPE in opdracht van het Comité van de Regio‟s klinkt echter een ander verhaal. Deze 

onderzoekers noemden het voorstel „relatively inambitious, or even minimalist, in that it contained few 

provisions of substantive law, which in all probability made it less controversial’ (GEPE 2007: 62). 

Artikel 1 (2) van het aanvankelijke voorstel COM(2004)0496 van de Commissie spreekt immers wel 

van een samenstelling „uit lidstaten, regionale en plaatselijke overheden of andere plaatselijke 

openbare instanties’ (COM(2004)0496:5). Wat er ook van zij, het is duidelijk dat de Commissie wel 

de lokale en regionale overheden wou opwaarderen.  

                                                             
3 Het betreft de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen 

gemeenschappen of autoriteiten die in 1980 te Madrid werd ondertekend. (European Outline Convention on 

Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities (Madrid, 1980, 21 juli). European 

Treaty Series (ETS), 106.  

Geraadpleegd op 27/04/2011 op http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Word/106.doc . 

 

http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Word/106.doc%20op%2027/04/2011
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Ook de grote regio‟s zelf pleitten voor een regionalistische agenda: „The ‘regionalist’ agenda was 

driven by the large and often legislatively powerful regions, which did not want to sit on the bench in 

EU decision-making while a number of new small-sized Member States were gaining access to 

enlarged EU institutions’ (Spinaci en Vara-Arribas 2009: 7). Het moet inderdaad slikken zijn voor een 

rijke Duitse deelstaat als Beieren dat nieuwe lidstaatjes als Malta of Cyprus de volle toegang krijgen 

tot alle Europese besluitvormingsprocedures, terwijl ze zelf slechts beperkt aan de officiële 

besluitvorming kan deelnemen. Advies nr. CDR0062/2004 dat het Comité van de Regio‟s publiceerde 

over het Commissievoorstel maakte dat ook duidelijk. In standpunt zes wordt noemt men het ‘een 

goede zaak dat de Commissie voor een verordening heeft gekozen. Daardoor kunnen de regionale en 

lokale lichamen die dat wensen een EVTS
4
 oprichten zonder dat daarvoor omzettingsmaatregelen of 

toestemming van het nationaal bestuur nodig is’ (CDR0062/2004: 48). 

De mening van het Europees Parlement (EP) lag volgens de GEPE-studie in de lijn van het advies van 

het CvR. Beide instellingen hadden een probleem met een al te grote dominantie van de lidstaten. Het 

Parlement benadrukte volgens hen ook dat subnationale actoren een EGTS moeten kunnen vormen 

zonder de aanwezigheid van de lidstaten (GEPE 2007:62). 

De uiteindelijke verordening (EG) nr. 1082/2006 draagt volgens Dirk Peters duidelijk de stempel van 

de lidstaten. Zo moesten de lidstaten wel ex ante controle kunnen uitoefenen op de oprichting van een 

EGTS op hun grondgebied, anders was de verordening nooit door de medebeslissingsprocedure 

geraakt (The European Grouping 2007: 12). Artikel 4 (3) van de uiteindelijke verordening stelt dat de 

lidstaat moet instemmen met de deelname van een kandidaat-lid. De lidstaat kan zelfs weigeren op 

grond van twee redenen. Ten eerste wanneer deze „deelneming niet in de overeenstemming is met deze 

verordening of met zijn nationale wetgeving’ of als „deze deelneming niet in orde is met de openbare 

orde van die lidstaat. In dat geval motiveert de lidstaat zijn weigering‟ (verordening (EG) nr. 

1082/2006: 21). Verder nuanceert Peters ook dat de politieke realiteit ertoe verplichtte om de centrale 

niveaus ten volle bij de EGTS te betrekken:  

‘We discovered that it was necessary to take the central authorities on board, as competencies are very 

asymmetric between Member States. In order to match some Länder competences in Germany, you need 

the central level in France, the regional authorities in France not having the same competencies. This 

factor is even more valid for smaller Member States without a regional level, where these competences 

have to be assumed by the national level’ (The European Grouping 2007: 12).  

Het uiteindelijke resultaat komt er dus op neer dat zowel lidstaten als subnationale actoren kunnen 

deelnemen aan de EGTS. Dat niet alles van een leien dakje liep, toont aan welke gevoelige materie de 

territoriale samenwerking raakt. De vrees zit blijkbaar diep geworteld bij de lidstaten dat hun 

soevereiniteit samen met de grenzen zou vervagen.  

                                                             
4
 Op dat moment lag de naam EGTS nog niet vast. Men sprak toen nog van een „Europese Vereniging voor 

Transnationale Samenwerking‟. 
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1.3 De samenstelling van een EGTS: partners en organen 

Twee artikelen van verordening (EG) nr. 1082/2006 bespreken de samenstelling van een EGTS. 

Enerzijds is er artikel 3 dat de mogelijke leden behandelt. Er werd al aangehaald dat zowel de lidstaten 

als de regio‟s vragende partij waren om in een EGTS te kunnen zetelen. Maar de potentiële leden 

beperken zich hier niet toe. Naast de centrale overheden van de lidstaten en de regionale overheden, 

mogen ook „lokale overheden’ en „publiekrechtelijke instellingen’ deelnemen. Die laatsten kunnen 

bijvoorbeeld de intercommunales zijn zoals we die in het Belgische politieke landschap kennen. Een 

andere belangrijke voorwaarde wordt in paragraaf twee van hetzelfde artikel geformuleerd: „de EGTS 

is samengesteld uit leden die gevestigd zijn op het grondgebied van tenminste twee lidstaten‟ 

(verordening (EG) nr. 1082/2006: 20). Het is dus niet mogelijk dat Vlaanderen en Wallonië via een 

EGTS samenwerken zonder een andere aangrenzende lidstaat erin op te nemen. Private instanties 

worden ook van elke participatie uitgesloten. 

De EGTS is het eerste samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid. Daardoor kan de structuur 

een eigen budget toegewezen krijgen en personeel aanwerven, mits de partners dat zouden willen. 

Bovendien verplicht artikel 10 (1) van de verordening de leden tot de oprichting van twee organen. 

Eerst ‘een vergadering bestaande uit vertegenwoordigers van haar leden’. Verder ook ‘een directeur 

die de EGTS vertegenwoordigt en die namens en voor de rekening van de EGTS handelt’ (verordening 

(EG) nr. 1082/2006: 22). De leden zijn dus verplicht om een deel van hun macht te delegeren naar de 

EGTS zelf. De mate waarin dat gebeurt, hangt echter af van de statuten die de leden opstellen. 

Bovendien kunnen de zetelende partners volgens artikel 10 (2) er ook voor kiezen om in hun statuten 

‘bijkomende organen met duidelijk omschreven bevoegdheden op te nemen.’ Het is belangrijk om te 

weten dat de verhouding tussen alle organen dus bij elke EGTS kan verschillen. 

1.4 De taken van een EGTS 

Artikel 7 (2) vermeldt dat „een EGTS handelt binnen het kader van de aan haar toevertrouwde taken 

die zich beperken tot de facilitering en bevordering van de aan haar toevertrouwde taken ter 

versterking van de economische en sociale samenhang‟ (verordening (EG) nr. 1082/2006: 21). Omdat 

dit allemaal nogal vaag blijft, werden er verder vier mogelijke taken geconcretiseerd in de 

verordening. De eerste twee slaan op 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’ (verordening (EG) nr. 

1082/2006:21). Voor wat de territoriale samenwerkingsprogramma‟s betreft, kunnen dat bijvoorbeeld 

de INTERREG IVa-programma‟s zijn
5
. Een voorbeeld hiervan is de EGTS Grande Région die regio‟s 

                                                             
5
 De INTERREG IVa-programma‟s gelden voor de periode van 2007-2013 en de fondsen komen uit het EFRO. 

Binnen de territoriale samenwerking behoren ze tot de subdivisie van de grensoverschrijdende samenwerking. 

Tot op vandaag zijn het regionale en lokale overheden die deze programma‟s beheerden en beslissen over de 
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uit België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg verenigt. De regio‟s delegeren als partners binnen de 

EGTS het beheer van een door de EU gecofinancierd programma en de implementering van de 

projecten die met dit programma worden betaald naar een managing authority (METIS: 56-58). Een 

voorbeeld van een EGTS die gericht is op één concreet project is de EGTS Hospital de la Cerdanya, in 

een Spaans-Franse Pyreneeënvallei. Ze werd opgericht om een ziekenhuis te beheren dat zowel 

Spaanse als Franse patiënten moet kunnen opvangen. Het gaat hier dus niet om een breed territoriaal 

samenwerkingsprogramma, maar om één beleidsdomein van grensoverschrijdende gezondheidszorg 

(METIS 2007: 53-56).  

De derde en vierde taak die de verordening onderscheidt in artikel 7 (3) hebben betrekking op de 

uitvoering van ‘andere specifieke acties […] in het kader van de territoriale samenwerking tussen 

haar leden […] waarvoor de Gemeenschap al dan niet een financiële bijdrage levert’ (verordening 

(EG) nr. 1082/2006:21). Hier wordt de taakomschrijving weer wat vager en de ruimte voor creativiteit 

dus groter. In het derde geval kunnen allerlei EU-programma‟s die niet rechtstreeks met de territoriale 

samenwerking te maken hebben als cofinancier optreden, bijvoorbeeld Europese programma‟s rond 

onderzoek en innovatie (The European Grouping 2007: 13). Met het vierde type daarentegen, zijn er 

geen rechtstreekse Europese middelen gemoeid. Het gaat hier dan om EGTS die als een soort van 

„governance platform’ kunnen worden beschouwd. Meestal vervangen zij structuren die al voor het 

EGTS-tijdperk bestonden en nu een sterkere legale basis krijgen (The European Grouping 2007: 13).  

De partners hebben dus heel wat ruimte om de taken en doelstellingen van de EGTS in te vullen. Dit 

rijmt perfect met de visie dat een EGTS zo ruim mogelijk toepasbaar moet zijn. De brede 

doelstellingen van de territoriale samenwerking zouden immers niet gebaat zijn bij een al te strakke 

structuur die de vrijheid van de leden beperkt. Bovendien sluiten de vier types taken elkaar niet uit. 

Alles hangt af van de partnerautoriteiten en de mate waarin zij een EGTS bepaalde taken willen 

toewijzen (Interact 2011). 

1.5 Besluit: de partners bepalen de delegatie van bevoegdheden 

De breedte van het begrip „territoriale samenwerking‟, de vaagheid van de taakomschrijving en de 

mogelijkheid om partners van de verschillende beleidsniveaus naast elkaar te laten zetelen binnen de 

structuur, zorgen voor heel wat speelruimte tussen de verplichtingen van de verordening en de 

spelregels die de leden van de verordening zelf moeten uitwerken in de statuten van de EGTS. Elke 

EGTS biedt dus een interessante casus voor een onderzoek naar hoe het juridische kader in de praktijk 

wordt omgezet door de eigenlijke partnerautoriteiten. Het zijn immers de leden die beslissen over het 

budget, de taken en de organen waaruit een EGTS zal bestaan. Zij delegeren met andere woorden een 

aantal bevoegdheden naar de EGTS. In het volgende hoofdstuk wordt er dan ook dieper ingegaan op 

de bevindingen van eerder onderzoek naar delegatie en controle in de wereld van de politiek. 

                                                                                                                                                                                              
uitvoering van grensoverschrijdende projecten. Met de oprichting van een EGTS wordt het mogelijk dat deze 

dergelijke programma‟s gaat beheren. (Europese Commissie 2008b)  
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2 Literatuurstudie: over principalen en hun agenten 

De EGTS is een heel recent gegeven en blijft een blinde vlek in het actuele politiekwetenschappelijke 

onderzoek. Dit hoeft niet zo te blijven, want de structuur biedt een interessante voedingsbodem voor 

onderzoeksvragen, bijvoorbeeld naar hoe de partnerautoriteiten aan de slag gaan met de Europese 

verordening en zelf creatief zijn met de oprichting van organen en de delegatie van bevoegdheden. 

Naar het hoe en het waarom van delegatie zelf is er echter wel al heel wat onderzoek verricht, niet in 

het minst op het gebied van het EU-beleid. Het principaal-agentmodel (P-A) is daarbij bijzonder 

populair gebleken.  

Stephen Ross (1974: 42) beschreef in een economische context als eerste de delegatie van 

bevoegdheden aan de hand van een hiërarchische relatie ‘between two (or more parties) when one, 

designated as the agent, acts for, on behalf of, or as representative for the other, designated the 

principal, in a particular domain of decision problems’. Centraal in het beeld staat een contract, 

waarin de principaal de functies definieert die hij delegeert aan de agent (Tallberg 2002: 25). 

Vanaf de jaren ‟80 kwam het model vanuit de economische invalshoek ook in de politieke 

wetenschappen terecht. Het werd aanvankelijk gebruikt om te onderzoeken waarom het Amerikaanse 

Congres bepaalde bevoegdheden delegeert naar de niet verkozen congressional committees. Later 

wekte het P-A kader ook de interesse van de theorieën van internationale betrekkingen. Omdat in een 

dergelijke context er typisch meerdere principalen aanwezig zijn, moest men nadenken over een 

complexere toepassing van het model (Miller 2005).  

In dit hoofdstuk wordt dan ook stilgestaan bij de theorievorming rond het P-A model, bij de resultaten 

van P-A onderzoek in de context van de EU en bij het academische debat rond de toepassing van het 

P-A model. De bevindingen van deze literatuurstudie zullen als basis voor het onderzoek naar de 

EGTS dienen. 

2.1 Theoretisch vertrekpunt: rational choice institutionalisme 

Lange tijd werd de invloed van supranationale instellingen op het Europese beleid geminimaliseerd of 

ontkend. Van 1950 tot 1970 werd het debat rond de Europese integratie overheerst door twee 

theoretische stromingen: het intergouvernementalisme en het neofunctionalisme. De eerste benadrukte 

dat het integratieverhaal slechts kon geschieden bij gratie van de lidstaten, terwijl de tweede 

propageerde dat de integratie een verhaal was dat zichzelf gradueel ontwikkelt. Er is namelijk een 

proces in gang gezet waardoor er alsmaar nieuwe beleidsdomeinen op het Europese niveau moeten 

worden gebracht om eerder overgehevelde bevoegdheden niet te hypothekeren (Pollack 2001: 222). 

Pas in de jaren ‟80 werd de interesse van de onderzoekers voor de rol van de Europese supranationale 

instellingen weer aangewakkerd. De Europese integratie werd onder invloed van een activistische 
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Europese Commissie weer op de sporen werd gezet en de voltooiing van de interne markt kreeg vorm. 

Het Amerikaanse nieuw-institutionalisme waaide de politieke wetenschappen binnen en vormde 

tegelijk een reactie op en een brug tussen het neofunctionalisme en de meer 

intergouvernementalistische benaderingen. Men erkende de impact van de supranationale instellingen 

in het Europese besluitvormingsproces, zonder dat men de fout maakte om hun rol te overschatten. De 

impact van de lidstaten op het Europese besluitvormingsproces wordt immers niet ontkend, maar wel 

geduid als een onderdeel van de complexe verhoudingen tussen de instellingen in een internationale 

structuur. De vraag naar hoeveel Europa er nu eigenlijk is, werd door de nieuw-institutionalisten 

vervangen door een nieuwe vraag: „Hoe werkt Europa?‟ (Pollack 2001: 228). 

Aangezien het nieuw-institutionalisme zowel het belang van de lidstaten als van de supranationale 

instellingen erkent voor de besluitvorming, is deze theorie dus erg geschikt om te verklaren waarom 

actoren ervoor kiezen om bepaalde taken te delegeren naar een supranationaal beleidsniveau en wat de 

verhoudingen zijn tussen de organen die op dat niveau functioneren.  

Toch moet het gezegd dat ook het nieuw-institutionalisme allesbehalve een monolithisch blok is. Drie 

subtheorieën onderscheiden zich rond de manier waarop instellingen de besluitvorming kunnen 

beïnvloeden. Ten eerste is er het nationaal chaise institutionalisme. Deze theorie stelt dat de 

preferenties van actoren beïnvloed zullen worden door een rationele kosten-batenanalyse die zij 

opmaken. De instellingen zelf hebben geen invloed op de preferenties van de lidstaten. Instellingen 

beïnvloeden wel de strategie die een actor zal gebruiken om zijn preferenties na te streven via de 

vastgelegde regels (Orbie 2009: 102).  

Diametraal daartegenover posteert zich het sociologisch institutionalisme, dat een veel grotere invloed 

toekent aan de instituties zelf en de formele en informele procedures die erin overheersen. Instellingen 

beïnvloeden hier meer dan enkel de strategie van de actoren die hen bevoegdheden toekenden. 

Preferenties worden immers niet als een vast gegeven beschouwd, maar kunnen beïnvloed worden 

door de interactie die tussen de instellingen plaatsvindt (Orbie 2009: 130).  

Ten slotte wordt er een middenweg gepresenteerd door de derde vorm: het historisch institutionalisme. 

Dat aanvaardt meestal wel de rationaliteit en functionaliteit van de rational choice theorie, maar voegt 

er ook nog het aspect tijd aan toe. Het feit dat instellingen niet altijd functioneren zoals dat 

oorspronkelijk werd verwacht, kan verklaard worden door het feit dat instellingen of de actoren door 

de tijd andere preferenties gaan ontwikkelen. Maar omdat het te duur is om iets aan de situatie te 

veranderen, blijft alles bij het oude (Orbie 2009: 118). 

In dit hoofdstuk wordt er vertrokken vanuit de rational choice institutionalistische benadering. Dat is 

immers ook de invalshoek die volgens Kassim en Menon (2002: 131) het meest gesofisticeerd gebruik 
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heeft gemaakt van de P-A theorie
6
. Dit model als vertrekpunt nemen, betekent eigenlijk beginnen bij 

het functionele P-A model van Mark Pollack. Dat komt niet alleen doordat hij een zeer grote bijdrage 

aan het P-A debat heeft geleverd, maar ook omdat hij die op de premissen van het rational choice 

institutionalisme heeft geënt. Dat wil echter niet zeggen dat Pollacks theorie als onfeilbaar moet 

worden beschouwd. Kritieken en aanvullingen zullen dan ook uitgebreid aan bod komen. 

2.2 Het functionele principaal-agentmodel 

2.2.1 Delegatie en de baten voor de principaal 

Over de redenen waarom een principaal bepaalde functies zal delegeren, is er al heel wat gedebatteerd. 

Het functionele P-A model gaat uit van de premisse dat principalen steevast de driedubbele keuze 

tussen zelf bepaalde taken uitvoeren, ze uitbesteden aan andere actoren of ze intergouvernementeel 

aanpakken zonder de tussenkomst van een supranationale instelling (Tallberg 2002: 25) 

Omdat de principalen in dit model als rationele egoïsten beschouwd worden, laten ze hun keuze 

bepalen door een rationele analyse van de transactiekosten. Wanneer de kosten van de delegatie (het 

afgeven van een stukje macht) lager zijn dan de baten, dan zal een principaal sneller de neiging hebben 

om een aantal taken over te hevelen. Delegatie hangt dan ook samen met anticipatie. Principalen 

delegeren dus wanneer ze verwachten dat de effecten ervan in hun voordeel zullen zijn. De 

instellingen die uiteindelijk worden opgericht, zouden de preferenties van de principalen moeten 

weerspiegelen (Orbie en Versluys 2006: 2; Pollack 1997: 103).  

De transactiekosten hebben vaak te maken met informatieproblemen. Omdat een supranationaal beleid 

een complexe aangelegenheid is, achten de principalen zich afzonderlijk niet in staat om zelf alle 

nodige informatie te verzamelen. Dat zou veel inefficiënter en duurder zijn dan een centrale agent op 

te richten die de informatie groepeert, zelf beleidsrelevante expertise aanbrengt en die doorspeelt naar 

elke principaal. Verder kan een principaal er ook voor willen zorgen dat er een geloofwaardig 

engagement aanwezig is. Een groep principalen die een supranationaal beleid willen voeren, kunnen 

wel vinden dat het electoraal loont om dat te doen, maar om zeker te zijn dat ze ook in de toekomst op 

die weg blijven verder gaan, richten ze één of meerdere supranationale instellingen op die hun 

engagement moeten consolideren (Pollack 2003: 20).  

Pollack (2003: 22-24) benadrukt met name vier functies die de principalen zullen delegeren aan 

supranationale instellingen om de transactiekosten van de besluitvorming tussen de principalen te 

verminderen. Ten eerste zorgen agenten vaak voor de monitoring of member state compliance. Dat is 

nodig omdat het feit dat er verschillende principalen aanwezig zijn, leidt tot het collectieve 

actieprobleem. Principalen weten van elkaar dat ze rationele egoïsten zijn en betwijfelen of de anderen 

                                                             
6 In hun mooie overzicht bespreken de auteurs ook nog het liberaal intergouvernementalisme, het institutioneel 

intergouvernementalisme en het historisch institutionalisme. Wat ze bindt met het rational choice 

institutionalisme is niet alleen het rationalistische kader, maar ook dat ze allen één of andere vorm van 

delegatietheorie gebruiken. Voor de kritieken op elk van deze theorieën: zie Kassim en Menon 2003. 
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de aangegane verplichtingen zullen nakomen. De agent krijgt de taak gedelegeerd te verzekeren dat de 

principalen zich ook in daad voegen naar de overeenkomst die zij met elkaar zijn aangegaan. Zeker in 

een setting waar er meerdere principalen aanwezig zijn, is dit van belang. Hoe meer principalen, hoe 

groter de onzekerheid immers wordt over elkaars preferenties. Een centrale agent kan dan al die 

informatie verzamelen en doorgeven aan de andere principalen. Zo worden er tijd en kosten bespaard.  

Ten tweede kunnen principalen ook instaan voor het oplossen van situaties met incomplete 

contracting. Het contract dat centraal staat is immers altijd een vaag en onvolledig kader. Die marge is 

nodig om het toepasbaar te houden. Een agent van wie de taken te gedetailleerd omschreven zijn, zal 

immers niet voldoende slagkracht hebben om in alle situaties te kunnen reageren. Een losser contract 

zal wel zorgen dat de principalen strengere controle op de agent zullen uitoefenen (Doleys 2000: 535).  

Een derde functie die men aan agenten kan toewijzen is het uitvaardigen van gedetailleerde 

regelgeving. Er is namelijk een risico dat principalen door gebrek aan informatie en expertise „slechte 

regels‟ opstellen. Om dat te vermijden kan een agent met voldoende expertise in huis die taken 

overnemen. Bovendien speelt ook hier de geloofwaardigheid weer een rol. Een onpartijdige en 

onafhankelijke agent vormt namelijk een sterkere garantie tegen lidstaten die omwille van 

binnenlandse druk en lobby‟s geneigd zijn om een zwakkere wetgeving te accepteren dan eigenlijk 

goed is op langere termijn (Pollack 2003: 24). 

Tot slot kunnen principalen er ook nog voor kiezen om de mogelijkheid tot formele agendasetting te 

delegeren naar agenten. De mogelijkheid om beleidsvoorstellen te doen is een groot risico, want het 

geeft de agent erg veel macht. Toch zijn er twee argumenten waarom principalen deze zullen 

delegeren. Eerst en vooral zou het onmogelijk worden om nog tot beleid te komen als elke wetgevende 

actor zomaar voorstellen zou kunnen indienen. Wanneer iemand dan een nederlaag zou behalen en 

zijn voorstel weggestemd ziet zou men uit ontevredenheid toekomstige voorstellen kunnen blokkeren. 

De beoogde efficiëntere besluitvorming wordt dan volledig teniet gedaan. Men kan dus maar beter 

duidelijk afspreken wie het recht heeft om beleidsvoorstellen te doen. Verder kunnen principalen ook 

opzettelijk de agent de agendasetting toewijzen omdat ze net hopen dat de beleidsvoorstellen in een 

bepaalde richting zullen worden beïnvloed (Pollack 1997: 104; 2003: 24-25).  

 

Pollack sluit echter niet uit dat er nog andere functies mogelijk zijn voor delegatie naar de Europese 

instellingen. In dat geval is het transactiekostenperspectief wel niet voldoende om de delegatie te 

verklaren. Principalen delegeren dan immers ‘for reasons other than the minimizing of transaction 

costs’ (Pollack 2003: 24). Straks wordt er dieper op de discussie rond het transactiekostenperspectief 

ingegaan.  
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2.2.2 Controle om de agentgerelateerde kosten te vermijden 

2.2.2.1 Onafhankelijkheid van de agent 

Hoe meer bevoegdheden de lidstaten delegeren, hoe groter de mogelijke kosten voor hen zullen zijn. 

Toch moeten die kosten groter blijven dan de bovengenoemde baten, anders verliest de delegatie alle 

voordeel die men bij het ontwerpen van de institutionele setting had voorzien. Orbie en Versluys 

(2006: 6) stellen dat de aanwezigheid van een collectieve principaal de zaken erg bemoeilijkt. Met een 

collectieve principaal wordt een vergadering van alle principalen bedoeld die zijn zeg heeft in de 

besluitvormingsprocedures binnen het institutionele design. Hierbij geldt dat de output van deze 

vergadering slechts een compromis kan zijn van de afzonderlijke preferenties van de principalen. De 

uitkomst wordt bovendien ook erg bepaald door de besluitvormingsprocedure. Mogen er nog andere 

organen meebeslissen? Dan zal het uiteindelijke resultaat ook hun stempel dragen. De manier waarop 

de EGTS-verordening tot stand kwam is hier een goed voorbeeld van. De medebeslissingsprocedure 

zorgde ervoor dat zowel de preferenties van de lidstaten als van het Parlement (en het Comité van de 

Regio‟s) in het compromis werden opgenomen. Ook het vereiste aantal stemmen binnen de 

vergadering van principalen is van belang. Als er kan beslist worden met een gewone meerderheid 

binnen de collectieve principaal, dan kan men enkele principalen met te moeilijke eisen in theorie 

buiten spel zetten. Als er echter unanimiteit nodig is of als men bij consensus beslist, dan beschikt 

iedereen over een veto.  

Maar de oorzaak van machtsverlies kan ook bij de agent zelf liggen. Hoe trouw agenten ook mogen 

beweren te zijn aan hun principalen, volgens het rational choice denken mogen we er niet van uit gaan 

dat zij hun taken braafjes zullen uitvoeren binnen de lijnen die voor hen werden uitgezet. Ook zij 

zullen als rationele egoïsten proberen om hun eigen preferenties te verwezenlijken en die zullen niet 

altijd overeenkomen met die van de principalen (Kiewiet en McCubbins 1991: 5). Net zoals de 

principalen drie keuzemogelijkheden hebben wanneer ze functies delegeren, hebben agenten trouwens 

ook een driedubbele keuze wanneer ze beleidsbeslissingen nemen: „in line with the principal’s policy 

goals; different from the principal’s goals; or different from the principal’s policy goals, but reversed 

by the principals control mechanisms’ (Tallberg 2002: 32). Als de agent erin slaagt om zijn eigen 

preferenties door te drukken, dan verliest de principaal de controle. We spreken dan van agency losses. 

Algemeen wordt aangenomen dat er twee manieren zijn waarop het verlies van een agent zich kan 

voordoen: agent slippage en agent shirking. 

„Agent slippage occurs when constraints or incentives provided by principals induce the agent to 

behave in ways systematically different from those preferred by the principals. Shirking on the other 

hand occurs when an agent pursues preferences of their own rather than, or to the detriment of, the 

preferences of the principals’ (Pollack 2003: 26) 

De principaal, die graag het meesterschap wil behouden in de relatie, zal „wangedrag‟ van de agent 

proberen te anticiperen door in het institutionele design een aantal controlemechanismen in te bouwen. 
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Er worden twee soorten onderscheiden: de ex ante administratieve procedures en de ex post 

overzichtsprocedures. Toch kunnen deze controlemechanismen niet zonder limiet worden toegepast. 

Ze brengen namelijk weer extra kosten met zich mee. Het kan niet de bedoeling zijn om eerdere 

kosten die door de delegatie werden weggewerkt te vervangen door nieuwe kosten voor de controle, 

want dat zou een nuloperatie voor de principalen betekenen. Het verlies van agenten zal dus nooit 

helemaal uit te sluiten zijn (Kiewiet en McCubbins 1991: 27).  

2.2.2.2 Ex ante controlemechanismen 

De administratieve procedures die men bij de oprichting van een supranationale structuur voorziet, 

zullen terug te vinden zijn in het contract of de wetgeving die het institutionele design beschrijft 

(Doleys 2000: 538). Ze bepalen dus de verhouding tussen de principaal en de agent: ‘[administrative 

procedures] identify the scope of delegation, the instruments available to the agent – regulation, 

economic incentives, direct provision of public goods, and so forth – and the procedures that the agent 

is required to follow in carrying out its delegated functions’ (Pollack 2003: 40). De autonomie van de 

agent hangt af van de mate waarin zijn mandaat door de regels wordt beperkt. Principalen hebben er 

baat bij dat ze de agent niet in een te strak keurslijf dwingen, want dat zou ten koste van de 

effectiviteit en de capaciteit van het ontworpen besluitvormingssysteem gaan (Kassim en Menon 2003: 

124). 

2.2.2.3 Ex post controlemechanismen 

Voor de ex post controlemechanismen zijn er twee categorieën die moeten worden onderscheiden. Ten 

eerste zijn er een aantal mogelijkheden om de agent te „monitoren‟, dat wil zeggen de asymmetrische 

verdeling van informatie in het voordeel van de agent deels recht te trekken (Kassim en Menon 2003: 

124). De tweede categorie betreft het ultieme wapen van de principaal: de sancties die aan de agent 

kunnen worden opgelegd. Deze kunnen negatief zijn, als de agent de grenzen van zijn mandaat 

overschrijdt, maar even goed positief als beloning voor goed gedrag (Pollack 2003: 42). 

 

Op basis van het onderzoek van McCubbins en Schwartz (1984: 427-434) naar de 

controlemechanismen in de het Amerikaanse Congres wordt er traditioneel een onderscheid gemaakt 

tussen police-patrol-controle en fire-alarm-controle. In het geval van police-patrol-controle zullen de 

principalen bijvoorbeeld comités oprichten waarin hun vertegenwoordigers zetelen. Die worden dan 

verondersteld als een politieagent te „patrouilleren‟, informatie door te geven aan de agent en de 

principalen te briefen over het gedrag van de agent. Een voorbeeld zijn de Amerikaanse 

congressionele comités en subcomités, maar ook Europa heeft een police patrol comitologiesysteem 

uitgedokterd Dit is voor de principalen ongetwijfeld het duurste controlemechanisme en dus niet 

onbeperkt bruikbaar (Pollack 1997). 
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Het is daarentegen veel goedkoper om een ander de controle te laten uitvoeren. Daarvoor rekenen de 

principalen vaak op de civil society. Belangengroepen, lobby‟s, NGO‟s, bedrijven en burgers volgen 

dan in eerste instantie het gedrag van de agent. De principalen gaan er van uit dat deze derde partijen 

wel op tijd aan de alarmbel zullen trekken, zodat ze tijdig kunnen ingrijpen en sanctioneren (Pollack 

2003: 41). 

Er is nog een andere mogelijkheid waarbij de principaal een derde partij zijn relatie met de agent laat 

monitoren binnen de institutionele setting zelf (Pollack 2003: 43). Men kan bijvoorbeeld een 

governance model uittekenen waarin verschillende agenten aanwezig zijn ‘with conflicting sets of 

incentives or organizational goals’. De ene agent krijgt dan de taak toegewezen om de andere te 

controleren. Is er een dergelijk evenwichtssysteem aanwezig, dan spreken we van institutional checks. 

Principalen mogen dan wel hun mechanismen hebben om het wangedrag van de agent te weten te 

komen, toch zal die informatie pas nuttig zijn als agenten ook kunnen worden beloond of bestraft. De 

mogelijkheden zijn ook hier afhankelijk van het contract. Pollack (1997: 116-117) onderscheidt er een 

viertal. Eerst en vooral kan men ervoor kiezen om het personeel van de agent te ontslaan of om het 

mandaat niet te vernieuwen. Daarnaast kan er ook worden gesnoeid in het budget. Toch zullen 

principalen hier niet zo snel gebruik van maken. Zo ontnemen ze de agent immers ook de middelen die 

nodig zijn om zijn mandaat naar behoren te kunnen invullen, wat de beoogde baten dan weer teniet 

doet. Ten derde kunnen de principalen ook altijd een door de agent gemaakte beslissing „overrulen’. 

Wel moet er dan rekening worden gehouden met de sterkte van het initiatiefrecht van de agent en met 

de besluitvormingsregels waaraan de principalen onderworpen zijn. Als er bijvoorbeeld unanimiteit 

geldt en de agent zonder probleem het recht heeft om zijn eigen beleidsvoorstel in te dienen, kan dit 

wel eens een complexe aangelegenheid worden. Verder kunnen één of meerdere agenten er ook voor 

kiezen om unilateraal de beslissing van een agent naast zich neer te leggen. Daarmee komt de 

geloofwaardigheid van die agent wel ernstig in het gedrang. 

Tot slot hebben de principalen ook nog een nuclear option. Via een wijziging van het contract kan er 

beslist worden om het mandaat van de agent te beperken. Deze kan wel erg moeilijk uit te voeren zijn, 

opnieuw afhankelijk van de besluitvormingsregels (Pollack 1997: 118). Kassim en Menon (2003:132) 

stellen het nucleaire gehalte van het opstellen van nieuwe contracten echter wel in vraag. De vele 

verdragswijzigingen die al werden doorgevoerd in de EU, spreken dit immers tegen. 

Sancties zijn ook wel aan een aantal beperkingen onderworpen. Dat is nog meer het geval wanneer er 

meerdere principalen aanwezig zijn. Alle principalen hebben dan immers hun eigen preferenties en die 

kunnen met elkaar botsen. Een handige agent weet een dergelijke situatie uit te buiten. De invloed van 

de besluitvormingsregels werd ook al aangehaald. Als er een unanimiteitsvereiste is, zal de beslissing 

altijd in het voordeel zijn van die principaal die voor het status quo staat. Hoe zwaarder de vereiste 

procedure, hoe groter de onafhankelijkheid van de agent wordt (Pollack 2003: 43-44). 
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2.3 Het functionele P-A model en de EU: toepassing en limieten 

Pollack haalde de functionele P-A theorie uit de Amerikaanse binnenlandse politieke context en 

adapteerde die naar de Europese setting. Daartoe moest hij er dus rekening mee houden dat de EU een 

complexer niveau is door de bevoegdheidsverdeling tussen meerdere principalen en supranationale 

agenten. Het institutionele design van de EU vat zich volgens Pollack (2003: 19) als volgt samen:  

 
‘Member governments of the European Union delegate power and discretion to the European 

Commission and the European Court of Justice in order to reduce the transaction costs of EU decision-

making, and that they deliberately design and tailor a wide range of control mechanisms to limit agency 

discretion and maximize the benefits of delegation. Once created however, supranational agents 

develop their own distinct preferences, generally for greater integration and they pursue these 

preferences as ‘engines of integration’, albeit within the bounds of the discretion allocated to them in 

the original act of delegation.’ 

 

Opvallend is dat hij het niet heeft over het Europees Parlement. Dat de functionele benadering niet in 

staat is gebleken om de delegatie naar het Parlement te bevatten lijkt de universaliteit van de theorie te 

belemmeren. De verklaring hiervoor is dat  

‘the Parliament, moreover, is not strictly speaking the agent of the member governments. Although 

member governments created, assigned powers to, and may collectively decrease or increase the power 

of the Parliament, the individual members of the European Parliament (MEPs) ultimately are selected 

not by member governments (as are EC commissioners and ECJ judges) but by their national parties 

and national electorates’ (Pollack 1997: 107).  

Delegatie in het functionele P-A kader houdt dus ook in dat de principalen achteraf de controle over de 

instelling en zijn ingezetenen behouden. Hoe dan ook, eens het startschot door Pollack was gegeven, 

vermenigvuldigden zich ook de studies die de werking van de EU-instellingen en –beleidsdomeinen 

vanuit het P-A kader probeerden te verklaren. Al dat onderzoek heeft een drietal algemene conclusies 

opgeleverd: de mate waarin er gedelegeerd wordt, verschilt volgens de periode waarin de agent werd 

opgericht, volgens het beleidsdomein waarin er wordt gedelegeerd en ook volgens de Europese 

instelling waarover het gaat (Pollack 2003). Hieronder wordt ingegaan op enkele aspecten in de 

toepassing van de functionele benadering die van belang zijn voor het onderzoek naar de EGTS.  

2.3.1 Variatie in periodes: functionele genesis van de EU versus huidige delegatietendensen? 

Pollack (2003: 78-82) stelt dat de idee van een institutioneel design waarbij de lidstaten een systeem 

oprichten waarin delegatie en controle elkaar in evenwicht houden, al van in het begin in de Europese 

constructie aanwezig was. Toen de EGKS in 1951 opgericht werd, was men al bezig met het oplossen 

van problemen van delegatie en met het vermijden van agency losses. Daarom voorzag men in vijf 

instellingen die het evenwicht tussen de lidstaten als principalen en hun supranationale agenten 

moesten zien te bewaren. De belangrijkste supranationale instelling was de Hoge Autoriteit. Jean 

Monnet wou dat deze voldoende onafhankelijk van de lidstaten zou kunnen functioneren om haar 

taken geloofwaardig en efficiënt uit te kunnen oefenen. Van de zes principalen wilde de Benelux het 
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sterke mandaat van de Autoriteit (HA) wat afzwakken. Daarom zou ze gecontroleerd worden door vier 

andere instellingen: een Raad van Ministers, een Hof van Justitie, een Gemeenschappelijke 

Vergadering en een Consultatief Comité. De Raad moest vooral zorgen dat het evenwicht tussen 

intergouvernementele en supranationale instellingen bewaard bleef. De HA mocht zich nauwelijks 

inlaten met gevoelige nationale materies, maar op het gebied van kolen en staal had ze wel een sterk 

mandaat. Met het Hof, een tweede supranationale instelling, werd een vorm van institutionele checks 

ingesteld, hetzij redelijk beperkt. De rechters zouden zich immers enkel over de wettelijkheid van de 

beslissingen van de HA mogen uitspreken, niet over de inhoud. Het derde supranationale orgaan was 

de Gemeenschappelijke Vergadering die het management van de Hoge Autoriteit kon bijsturen, maar 

opnieuw geen wetgevende bevoegdheid kreeg. Ten slotte was er ook nog het Consultatieve Comité, 

dat de corporatistische tradities in de Europese landen moest verder zetten. De zetelende werkgevers, 

werknemers en consumenten in de kool- en staalsector mochten een louter adviserende rol ten 

opzichte van de Hoge Autoriteit op zich nemen. Alle vijf instituties hielden elkaar op die manier in 

evenwicht. 

Een recente tendens maakt het Europese institutionele landschap nog iets complexer. De EC, als agent 

van de lidstaten, neemt sinds de jaren ‟90 meer en meer ook de rol van een principaal op zich en 

delegeert samen met de lidstaten bevoegdheden naar semiautonome agentschappen. Dit alsmaar 

verregaander decentralisatieproces doet de grens tussen principalen en agenten vervagen en 

ondermijnt het traditionele P-A model (Dehousse 2008: 789). Het feit dat de delegatie naar 

agentschappen nu zo in de lift zit, opent volgens Tallberg (2002: 42) ook perspectieven voor P-A 

benaderingen uit een sociologisch institutionalistische invalshoek. Hij stelt dat de EU een vreemde 

eend in de bijt was tussen de naoorlogse intergouvernementele samenwerkingsmodellen als NAVO en 

EVA. In dat opzicht is het logisch dat de delegatie daardoor vooral vanuit een rationeel en functioneel 

perspectief werd beschouwd. Nu de EU ook een model voor delegatie is geworden, moet men er ook 

rekening mee houden dat „the spread of delegation to non-majoritarian institutions would be 

conceptualised as a case of isomorphism, resulting from social processes of emulation and diffusion, 

where politicians replicate organisational models collectively sanctioned as appropriate and 

legitimate.’ Kunnen we daarmee zeggen dat delegatie naar de EGKS-instellingen vooral als een 

functioneel (en dus rationeel) gegeven moet worden beschouwd, terwijl de recente delegatie van het 

EU-niveau naar agentschappen eerder ontstaat door het kopiëren van modellen die al goed en legitiem 

beschouwd worden. Een opsplitsing tussen de twee ontologieën is niet noodzakelijk. Dat toont ook het 

onderzoek naar het semiautonome agentschap ECHO aan. Orbie en Versluys (2006: 32) stellen 

immers dat de functionele benadering er nog altijd in slaagt de delegatie en controle op het gebied van 

humanitaire hulp te verklaren (cf. infra). Toch erkennen zij ook dat de sociologisch 

institutionalistische P-A benadering nuttige aanvullingen zou kunnen bieden. 



24 
 

2.3.2 Variatie in de instellingen 

Hieronder wordt kort de situatie van delegatie en controle in de drie voornaamste Europese 

supranationale instellingen besproken: de EC, het EHJ en het EP. De mate waarin de functionele P-A 

benadering van toepassing is gebleken staat hierbij telkens centraal. Niet elke Europese instelling 

blijkt immers even goed in het plaatje te passen. 

2.3.2.1 Europese Commissie 

De functies die naar de Europese Commissie worden toegeschoven, omvatten zowel legislatieve als 

uitvoerende taken: de agendasetting, de implementering van het beleid en verzekeren dat de lidstaten 

het EU-recht naleven. Dat zijn drie van de vier functies die onder 2.2.1 werden onderscheiden en het 

duidt erop dat de delegatie werd bedacht om de transactiekosten te verminderen (Pollack 2003: 91).  

De agendasettingsfunctie komt overeen met een rol als manager. De EC heeft het recht om 

beleidsvoorstellen te doen en kan zo de langetermijnstrategie en visie van de EU beïnvloeden.  

Tegelijk heeft de Commissie ook de uitvoerende macht. Ze kan bijvoorbeeld maatregelen uitvaardigen 

tegen dumping door Europese lidstaten op markten van derde wereldlanden. Wanneer hij de delegatie 

in de Europese wetgeving analyseert, merkt Pollack (2003: 98) op dat de Europese Commissie vooral 

veel uitvoerende taken toegewezen kreeg in het Verdrag van Rome. De amendementen die in latere 

verdragswijzigingen bijkwamen, behandelen vooral „legislative agenda-setting powers […] or more 

general, non-binding provisions associating the Commission with the implementation of EU 

regulations, but without legal authority to take executive decisions‟. 

Toch slaagde de EC er soms in om haar macht te vergroten door de autonomie die ze eerder kreeg 

maximaal in te vullen. Dat was het geval bij het mededingingsbeleid. De EC heeft in dit domein een 

stevig mandaat gekregen om te garanderen dat monopolies geen kans krijgen op de interne markt, 

maar de verdragsartikelen over deze materie waren een typisch geval van incomplete contracting. De 

EC kon dit uitbuiten en slaagde erin om de lidstaten te overtuigen een krachtig mededingingsbeleid te 

voeren waarin ze zelf een grote rol zou spelen (Doleys 2009).  

Verder moet de EC ervoor zorgen dat de lidstaten de afgesproken regels naleven. Ze kreeg daartoe de 

bevoegdheid om overtreders op de vingers te tikken, ze voor het Europees Hof van Justitie (EHJ) te 

dagen of eventueel zelf te vervolgen en veroordelen. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij 

onrechtmatige staatssteun aan bedrijven (Doleys 2000: 541).  

De bewegingsruimte van de EC hangt af van de functie die ze moet invullen. De grootste autonomie 

krijgt ze daar waar ze de toewijding van de lidstaten moet verzekeren en er dus voor moet zorgen dat 

ze hun engagement opvolgen. Daaruit kan men afleiden dat het voor de lidstaten belangrijker was dat 

de Commissie hun toewijding geloofwaardig maakt. Verder ontdekte Pollack ook een nieuwe 

motivatie: ervoor zorgen dat de besluitvorming sneller en efficiënter zou verlopen dan wanneer de 

besluitvorming puur intergouvernementeel zou worden geregeld. De motivatie voor de delegatie is in 
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de EU veel minder gericht op het informationele dan in de VS. Het creëren van beleidsrelevante 

expertise is van tertiair belang (Pollack 2003: 380-81) 

De lidstaten willen de EC ook kunnen controleren. De sterkte van de ex ante controlemechanismen 

hangt af van de mate van autonomie die men op voorhand aan de EC wil gunnen en varieert dus per 

beleidsdomein. Ex post zijn er ook een aantal controle- en sanctiemechanismen voor de Commissie 

aanwezig, afhankelijk van de autonomie die men de EC wil toekennen. Er zijn de institutionele checks 

die al van bij de EGKS aanwezig waren en doorheen de decennia werden uitgebreid met andere 

controle- en sanctiemechanismen. Maar één van de grote verdiensten van de rational choice P-A 

benadering is de manier waarop het comitologiesysteem werd geïdentificeerd als een police patrol 

controlemechanisme dat de EC in de pas moet laten lopen (Kassim en Menon 2003: 131 ). Verder zijn 

er ook nog benoemings- en herbenoemingsprocedures, budgettaire controles door het Europees 

Parlement en institutionele checks door het Hof van Auditoren en de Ombudsman en juridische 

administratieve controle door het EHJ (Pollack 2003: 379). Ook NGO‟s kunnen een oogje in het zeil 

houden op de Commissie en haar agentschappen, bijvoorbeeld op het gebied van humanitaire hulp. Zij 

luiden dan de alarmbel indien nodig, zodat de principalen kunnen ingrijpen (Orbie en Versluys 2006). 

2.3.2.2 Europese Hof van Justitie 

De functies die naar het Hof werden gedelegeerd, rijmen ook met de verwachtingen van de functionele 

P-A benadering. Het EHJ moet ook bijdragen tot de geloofwaardigheid van het engagement tussen de 

lidstaten en kan hen veroordelen indien nodig. Verder kan het Hof via haar arresten ook helpen om de 

onvolledigheden in de Europese wetgeving weg te werken. Er werd dus maar één motivatie voor de 

delegatie naar het Hof gevonden: garanderen dat de toewijding van de lidstaten geloofwaardig blijft 

(Pollack 2003: 382).  

Net om die geloofwaardigheid te kunnen verzekeren, is de autonomie van het EHJ heel groot. Zo 

worden de rechters ondanks hun korte mandaat erg beschermd. Ze kunnen in het geheim beraadslagen 

en hun besluiten worden als unaniem gepresenteerd. Daardoor kunnen de lidstaten maar weinig druk 

zetten op het EHJ. Ten slotte vond Pollack ook dat de lidstaten en nationale rechtbanken de macht van 

het Hof in principe zouden kunnen ondermijnen door de arresten niet toe te passen als de uitspraak 

niet overeenstemt met de nationale preferenties. In de praktijk vond hij echter geen bewijs dat kon 

aantonen dat het Hof zou buigen voor de preferenties van kleine of grote lidstaten. Kort samengevat 

kan gesteld worden dat het Hof weliswaar niet zoveel functies als de EC vervult, maar wel een grotere 

vrijheid geniet om de staten te verplichten hun engagement na te komen (Pollack 2003: 382). Het feit 

dat het Hof zo via maximale interpretaties van het EU-recht zijn eigen macht kon vergroten, bewijst 

dat instellingen wel degelijk een impact kunnen hebben op de besluitvorming en dus niet louter de 

volgzame agenten van de lidstaten zijn (Sandholtz 1996: 410). 
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2.3.2.3 Europees Parlement? 

Het Europese Parlement kreeg wel taken toegewezen, maar die zijn vooral gerelateerd aan de 

besluitvorming
7
 en niet echt aan de agendasetting. Het Parlement draagt wel bij tot de institutionele 

checks, in die zin dat het helpt andere supranationale instellingen als de Commissie te controleren, 

maar Pollack (2003) weet met de budgettaire en legislatieve taken van het EP geen raad binnen de 

functionele benadering en grijpt zelf naar een sociologisch institutionalistische verklaring: „member 

governements have delegated increasing powers to the European Parliament […] because the 

empowerment of a directly elected European Parliament is seen by member governments and their 

constituents as normally desireable and democratically legitimate‟ (Pollack 2003: 383). Dat wil echter 

niet zeggen dat de lidstaten hier opeens hun normale rationele logic of consequentiality vervangen 

door de logic of appropriateness. Ook als de motivatie het vergroten van de democratische legitimiteit 

is, zullen de principalen de gevolgen van de delegatie proberen in te schatten om agency losses te 

vermijden. Zeker in de meest gevoelige beleidsdomeinen als buitenlands beleid en sociale zekerheid 

zal men het Parlement zo lang mogelijk proberen buiten de besluitvormingsprocedure te houden. 

Hoewel de macht van het EP met elke verdragswijziging toeneemt, blijft de EU zo ‘a hybrid structure’ 

met beleidsdomeinen waar het EP mag meebeslissen en andere die de lidstaten liever (nog) niet delen 

(Pollack 2003: 383). 

2.3.3 Variatie in de beleidsdomeinen: de implementering van het cohesiebeleid onder de loep 

Om niet af te wijken van het onderwerp van deze masterproef, wordt er hier enkel gefocust op de P-A 

analyse en het cohesiebeleid. Het interessante aan dit beleidsdomein is dat de P-A relatie die 

traditioneel geldt in de EU, hier wordt omgekeerd. Normaal zijn het de lidstaten die de EU-

instellingen belasten met de implementering van het beleid en de middelen ter beschikking stellen. In 

het geval van het cohesiebeleid is de EU de principaal en zijn de lidstaten de agenten. Toch was dit 

niet altijd zo. Tussen 1988 en 1993 had de Europese Commissie immers een veel grotere autonomie 

van de lidstaten gedelegeerd gekregen. Maar aangezien de EC in die vijf jaar iets te hard heeft 

geprobeerd om haar eigen beleidsagenda te verwezenlijken, besloten de lidstaten
8
 hier om het mandaat 

van de EC te herdefiniëren. Het cohesiebeleid werd weliswaar niet volledig gehernationaliseerd, maar 

de lidstaten verkleinden het budget, vergrootten hun eigen inspraak bij de keuze van de subnationale 

partners en verzwakten het additionaliteitsprincipe. Bovendien werden de beslissingen van de 

Commissie voor de communautaire initiatieven onderworpen aan een managementscomité, iets wat de 

EC openlijk zou brandmerken als „betreurenswaardig‟ (Pollack 2003: 347-349). De lidstaten kregen 

                                                             
7
 Zeker sinds de medebeslissingsprocedure met het Verdrag van Lissabon ook in dit beleidsdomein aan belang 

won, neemt het Europees Parlement een steeds belangrijkere plaats in de Europese besluitvorming in.  
8
 Vooral het Verenigd Koninkrijk deed erg moeilijk. De lidstaat was het er niet mee eens dat de middelen uit de 

Europese structuurfondsen „additioneel‟ moesten zijn en geen nationale middelen mochten gaan vervangen. Het 

additionaliteitsprincipe gaf de EC immers een grotere vrijheid om de middelen in eigen programma‟s te stoppen 

(Pollack 2003: 348). 
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dus opnieuw een grotere impact op de besluitvorming als op de implementatie ervan. Die keuze kan 

volgens Blom-Hansen (2005) niet meteen als de makkelijkste worden bestempeld, want het vergoot 

enkel maar de potentiële agency drift bij lidstaten die normaal zelf de principaal zijn. In het contract 

met de lidstaten wordt verwacht dat zij de doelstellingen voor het cohesiebeleid volgen, maar doen zij 

dat ook? Of gebruiken ze de programma‟s van het cohesiebeleid liever voor hun eigen preferenties? 

Verder is het contract ook vaag geformuleerd, dus hebben de lidstaten een grote autonomie bij de 

implementering. De mate waarin lidstaten kunnen gesanctioneerd worden als ze de doelstellingen van 

de EU niet volgen, hangt af van de omstandigheden. Blom-Hansen (2005: 636) stelt dat het beleid van 

lidstaten op een criminele of een niet-criminele wijze niet in overeenstemming kunnen zijn met de 

EU-doelstellingen. In het eerste geval kan de EC op zijn eentje sancties opleggen. In het tweede geval 

moet ook de Raad unaniem zijn zeg hebben, en dan riskeert één lidstaat de beslissing lam te kunnen 

leggen. De overtredingen situeren zich echter vooral in de eerste categorie. Wanneer lidstaten de 

agenten worden van de EU, zijn de controlemechanismen die ze ontwerpen zwak. Daardoor zijn zij de 

baas wanneer ze het cohesiebeleid implementeren, de EU daarentegen ‘as a principal appears 

impotent’ (Blom-Hansen 2005: 644). 

Lidstaten zijn erg gehecht aan hun eigen preferenties in typisch distributieve beleidsdomeinen. 

Bijvoorbeeld op het gebied van humanitaire hulp, waar er fondsen verdeeld worden, zullen de lidstaten 

minder geneigd zijn om de uitgave van grote bedragen zonder controlemechanisme te delegeren, want 

dan bestaat het risico dat het geld wordt gebruikt voor iets wat tegen hun preferenties ingaat (Orbie en 

Versluys 2006: 18). Die logica kan worden doorgetrokken naar het cohesiebeleid, wat bij uitstek een 

dergelijk distributief beleidsdomein is. De lidstaten of subnationale partners zullen dus ook liever hun 

eigen voorkeuren uitwerken met de projectfondsen die ze van de EU krijgen. 

2.4 Kritieken en aanvullingen op de functionele benadering 

Tot slot wordt er nog even ingegaan op een aantal kritieken die regelmatig terugkeren in het debat 

rond de functionele P-A benadering. Ze laten toe om het transactiekostenperspectief wat te verruimen, 

en zijn het onderzoek naar de EGTS daarmee van dienst.  

2.4.1 De legitimiteitsdiscussie en andere motivaties voor delegatie 

In dit hoofdstuk werd al enkele malen ingegaan op legitimiteit als motivatie voor delegatie. 

Legitimiteit werd lang verwaarloosd door de functionele benadering. Zeker in de toepassingen op de 

Amerikaanse instellingen lag de nadruk nogal sterk op de informationele voordelen, zoals het 

genereren van beleidsrelevante expertise. Kassim en Menon (2003: 134) maken duidelijk dat het 

onderzoek zich in het verleden al te veel heeft gefocust op het informationele en daardoor uit het oog 

verloor dat delegatie gepaard kan gaan met een minder democratische besluitvorming, wanneer niet-

majoritaire organen in toenemende mate de sleutels in handen krijgen. Ook Tallberg (2002: 36) vindt 
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dat de legitimiteitskwestie in het onderzoek te veel op de achtergrond is gebleven. Moravcsik (2002) 

beweert net dat het een trend van moderne democratie is dat er meer wordt gedelegeerd naar 

technocratische supranationale instellingen. Bovendien zou de publieke opinie meer vertrouwen 

hebben in technocratische instellingen. Die zorgen immers voor efficiëntere besluitvorming, zijn 

onpartijdig en beschermen het beleid tegen de „tiranny of the majority‟. Tegelijk verhindert de 

delegatie van macht naar technocratische instellingen dat machtige minderheden (bv. protectionisten) 

op het Europese niveau het beleid blokkeren dat de meerderheid zou willen voeren (bv. consumenten 

en bedrijfsleiders die een liberaal beleid willen), iets wat wel gebeurt op het nationale niveau 

(Moravcsik 2002: 614).  

Het Europees Parlement is de enige van de supranationale instellingen
9
 die verkozen wordt, maar 

domineert zeker niet de andere instellingen. Zelfs als het EP macht blijft bijwinnen, dan blijft het nog 

slechts één van de vier Europese instellingen die het besluitvormingsproces kunnen beïnvloeden 

(Moravcsik 2002: 605). Daarmee biedt Moravcsik wel een antwoord op de vraag of de EU voldoende 

legitimiteit heeft, maar geen verklaring waarom net het Europees Parlement ook bij elke 

verdragswijziging aan macht blijft winnen. De meest plausibele verklaring is uiteindelijk diegene die 

ook een rational choice-aanhanger als Pollack aanneemt: het EP moet net de (democratische) 

legitimiteit van de Europese instellingen verhogen. Betekent dit dan dat er hier een brug geslagen 

wordt tussen de rational choice en een meer sociologische P-A benadering? Volgens Pollack (2006: 

11) alvast niet, want als men delegeert omdat het door de publieke opinie als legitiem wordt ervaren, 

dan duidt dat erop dat diezelfde publieke opinie vindt dat er functionele baten uit een delegatie kunnen 

worden gehaald. Zo wordt de legitimiteit als motivatie voor delegatie het functionele model 

binnengehaald.  

In diezelfde trant kan men ook nog een aantal andere motivaties onderscheiden. Kassim en Menon 

(2003: 123-124) leggen, naast de vier functies waarmee Pollack werkte, ook nog de nadruk op de 

locking-in van een politiek akkoord, niet omdat de principalen elkaar niet vertrouwen, maar omdat ze 

hun opvolgers niet vertrouwen. Verder kan delegatie ook erg handig zijn voor principalen die willen 

vermijden dat ze electoraal worden afgestraft voor impopulaire beslissingen. In de context van de EU 

spreekt men dan van de beproefde „blame it on Brussels‟ tactiek. Ten slotte kan delegatie er onder het 

motto „hoe minder agendasetters, hoe beter‟ er ook voor zorgen dat door duidelijke afspraken rond de 

agendasetting, de instabiliteit uit een governance model wordt gehaald, zeker als er maar één 

legislatieve agendasetter aanwezig is. Het probleem van deze drie bijkomstige functies is dat ze mooi 

klinken in theorie, maar erg moeilijk te meten vallen in de praktijk (Pollack 2006: 9). Ze zullen dan 

ook verder niet meer aan bod komen. 

                                                             
9
 De Raad van Ministers is volgens Moravcsik wel de meest dominante instelling, maar is intergouvernementeel 

en niet supranationaal van aard. De EC, het EHJ en het EP zijn dat wel (Moravcsik 2002: 605). 
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2.4.2 Meerdere principalen 

Meerdere principalen brengen een aantal moeilijkheden met zich mee: „the cost of monitoring is likely 

to be substantially higher where there are multiple principals‟ (Kassim en Menon 2003: 124). 

Wanneer meer dan één principaal beslist over de delegatie naar en de controle van de instellingen, 

zullen de besluitvormingregels bepalend zijn. In het geval dat unanimiteit vereist is, of men bij 

consensus beslist, dan is de principaal die liever een status quo ziet duidelijk in het voordeel. 

Bovendien kan het ook op de langere termijn gevaarlijk zijn voor de relatie tussen de principalen 

onderling, wanneer ze bijvoorbeeld uit alle macht sancties proberen te vermijden. Het zou dan kunnen 

dat een misnoegde principaal de volgende keer de besluitvorming op zijn beurt ook zal willen 

platleggen. Hoe meer principalen, hoe moeilijker het dus zal worden om te sanctioneren. De 

moeilijkheid in het geval van unanimiteit heeft ook een empirisch gevolg. Het is dan niet mogelijk om 

aan de hand van het aantal sancties uitspraken te doen over de mate waarin de principaal tevreden is 

met zijn agent. Het uitblijven van sancties kan er immers ook op duiden dat principalen willen 

voorkomen dat ze onderlinge problemen zouden krijgen (Blom-Hansen 2005: 635-636). 

Helemaal complex wordt het echter wanneer een agent samen met zijn principalen kan optreden als 

principaal van andere agenten. Dat is het geval bij de delegatie van de EC naar de semiautonome EU-

agentschappen. In die omstandigheden geldt: ‘given the existence of multiple principals, each with 

their own interests, it would be quite surprising to witness the emergence of strong regulators’ 

(Dehousse 2008: 803). Op die manier ontstaat er de facto een hiërarchie binnen de institutionele 

setting. De institutionele checks worden dan voor een stuk opgegeven. Als de hoger staande agent-

principaal bovendien nog eens extra de agent wil controleren, dan lijkt het logisch dat deze nog minder 

autonomie zal genieten. Toch relativeert Dehousse (2008: 804) ook zijn eigen bevinding: „formal 

powers, however, tell us only one part of the story. There is already evidence that some of the existing 

structures, […], have become highly influential and are indeed the de facto decision-makers in their 

fields‟. Het is dus mogelijk dat een agent die een medeprincipaal wordt van een andere agent een extra 

beperkend effect kan hebben op de laatstgenoemde. 

2.4.3 Naar een dynamische P-A benadering 

Een laatste kritiek ten slotte wijst erop dat de P-A benadering te statisch is en onvoldoende beschouwd 

wordt als een dynamisch proces. Tallberg (2002: 24) verklaart delegatie en controle ook vanuit een 

rational choice functionele benadering, maar stelt dat het P-A onderzoek zich altijd al te veel heeft 

gefocust op de verschillende stadia die dan werden onderzocht „in splendid isolation‟. Volgens de 

dynamische logica maken delegatie en controle deel uit van een dynamisch proces dat in een causaal 

verband moet worden geïnterpreteerd. Dat proces is opgedeeld in vier stappen. De eerste betreft de 

delegatie zelf, die gebeurt op basis van de verwachte baten van de principaal. Hierop werd al uitvoerig 

ingegaan. 
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Ten tweede worden er een aantal controlemechanismen in de relatie ingeschreven. De mogelijkheden 

werden al uit de doeken gedaan, maar in een dynamisch proces zal de aard van de gedelegeerde 

functie en de motivatie bepalen hoe sterk het controlemechanisme zal zijn. Een agent die zijn 

principalen moet monitoren en ervoor zorgen dat de geloofwaardigheid van hun engagement wordt 

verzekerd, zal niet gebaat zijn bij principalen die hem te veel in zijn doen en laten beperken. Andere 

functies zijn minder gevoelig voor controlemechanismen (Tallberg 2002: 30). 

 

Ten derde moeten de gevolgen van de delegatie in beschouwing worden genomen. Die kunnen 

gewenst of ongewenst zijn, al naargelang de agent er in slaagt om zijn eigen preferenties door te 

voeren. De mate van de autonomie die de agent geniet is hier cruciaal. Uit stap twee kan daardoor 

afgeleid worden dat een agent vooral buiten de lijntjes zal proberen te kleuren waar de 

controlemechanismen het zwakst zijn, dus opnieuw wanneer de agent de geloofwaardigheid van de 

delegatie moet verzekeren. In de context van de EU is het vooral het EHJ die in deze situatie zit. Het 

Hof kreeg een grote autonomie om de geloofwaardigheid van de EU-instellingen te verzekeren. In 

tegenstelling tot het EHJ, wordt de Commissie veel meer op de vingers gekeken door de lidstaten. 

Omdat de Commissie mogelijke straffen wil anticiperen, gaat ze dan ook veel voorzichtiger te werk: 

„the Commission tends to present only proposals with a high likelihood of adoption‟ (Tallberg 2002: 

34). Als de agent er dan in slaagt om zijn eigen preferenties na te streven en de gevolgen van de 

delegatie dus niet overeenstemmen met wat de principalen geanticipeerd hadden, dan kan dat drie 

mogelijke politieke effecten hebben: een constitutioneel, een substantief en een legitimiteitseffect. Bij 

constitutionele effecten verandert de relatie tussen de principaal en de agent. Zo slaagde het EHJ er in 

om de relatie met de Europese lidstaten en hun nationale rechtbanken volledig om te keren. Door 

rechtsfiguren als „directe werking‟ en het voorrang op het nationale recht te introduceren promoveerde 

het zichzelf in feite tot een supranationaal Grondwettelijk Hof (Tallberg 2002: 35).  

De substantieve effecten gaan over de positie die de instellingen zullen innemen langs bepaalde 

politieke breuklijnen. Op de breuklijn individu-staat bijvoorbeeld slaagde het EHJ erin om de belangen 

van de individuen en bedrijven te beschermen via Europese rechtsregels. Eens dit is gebeurd, kan de 

klok maar moeilijk worden teruggedraaid (Tallberg 2002: 36). 

 

Wanneer er legitimiteitseffecten volgen uit de delegatie en de controle, speelt de publieke opinie weer 

een rol. Als zij een bepaalde supranationale instelling erg legitiem vinden, omdat individuen er beter 

van worden, dan heeft de agent shirking ook meer kans op slagen. Dat zal sneller het geval zijn vanuit 

een outputgeoriënteerd dan vanuit een inputgeoriënteerd oogpunt. Niet-verkozen instellingen die al te 

sterk hun eigen preferenties nastreven ten nadele van de democratisch verkozen principalen, zullen 

ook bij het publiek als weinig legitiem beschouwd worden. Wanneer de instellingen echter een output 

genereren die de individuen meer voordeel bieden dan wanneer ze er niet zouden zijn, vergroot dat 

ook de legitimiteit (Tallberg 2002: 36). 
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De vierde en laatste stap maakt de kring rond. De aard van de gedelegeerde functies bepaalt de sterkte 

van de controlemechanismen, wat dan weer de effecten van de delegatie bepaalt. Ten slotte hebben de 

effecten ook een invloed op eventuele volgende delegatierondes. Wanneer principalen vinden dat de 

gevolgen van de delegatie te veel afwijken van het gewenste resultaat en de kosten te hoog blijken, 

kunnen ze er voor kiezen om het mandaat van de agent af te breken. Toch kan de delegatie ook in de 

positieve zin worden versterkt wanneer er bijvoorbeeld onverwacht extra baten worden gegenereerd 

(Tallberg 2002: 37). 

 

2.5 Besluit: de stof voor het onderzoek naar de EGTS 

Uit deze literatuurstudie moet onthouden worden dat principalen binnen de functionele benadering een 

viertal motivaties hebben om te delegeren naar agenten. Onderzoek naar delegatie in de Amerikaanse 

instellingen leerde dat delegatie er vooral gericht was op de verwerving van informatie en het 

verzekeren van een geloofwaardig engagement. Toen de functionele P-A theorie uit het keurslijf van 

de Amerikaanse nationale context werd gehaald, is gebleken dat deze functies niet meer volstaan om 

alle delegatie binnen een internationale setting als de EU te verklaren. Twee nieuwe motivaties 

vervoegden zo de functionele theorie: enerzijds hopen de principalen dat delegatie leidt tot een 

snellere en efficiëntere besluitvorming, anderzijds hopen ze ook op een legitiemere besluitvorming 

met een groter draagvlak bij de publieke opinie. Mits deze aanvullingen is een functionele benadering 

nog altijd relevant gebleken om de delegatie naar de EU-instellingen te verklaren.  

Agenten hebben vanuit een rationele logica altijd al de neiging gehad om hun eigen autonomie te 

vergroten Principalen beschikken echter over een hele resem ex ante en ex post mechanismen om de 

agenten te kunnen controleren en indien nodig te sanctioneren. De sterkte van die mechanismen zal 

variëren, afhankelijk van de preferenties en motivaties van de principalen. De autonomie van de 

agenten is dus recht evenredig met de sterkte van de controle- en sanctiemechanismen. 

Het is duidelijk dat de Europese lidstaten van bij het begin wilden verzekeren dat ze de controle over 

hun supranationale instellingen zouden behouden. Het systeem van institutionele checks dat al van bij 

de EGKS in het institutionele design zit, bewijst dit. Doorheen de decennia werd de delegatie dan ook 

verfijnd, uitgebreid en soms teruggeschroefd, afhankelijk van de instellingen en van het 

beleidsdomein. Onderzoek wees uit dat voor het cohesiebeleid de voorkeuren van de lidstaten te hard 

botsten met die van de Europese Commissie. Wanneer de EC te agressief haar eigen voorkeuren wou 

realiseren, aarzelden de principalen niet om het mandaat van de Commissie in te perken.  

Het feit dat de P-A benadering binnen de Europese politieke context werd gebracht, leidde tot enkele 

nieuwe inzichten. Men kreeg namelijk te maken met een situatie van meerdere principalen. De 

veelheid aan beleidsvoorkeuren die dit met zich meebrengt, bemoeilijkt zowel de delegatie als de 

vlotte werking van de controlemechanismen. Helemaal complex wordt het als oorspronkelijke agenten 
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samen met hun principalen een andere agent mogen monitoren, zoals het geval was bij de 

semiautonome agentschappen die recent werden opgericht. Opmerkelijk is ook het appel van Tallberg 

om de causale verbanden in het delegatieverhaal op te nemen in het onderzoek. Aangezien de 

functionele P-A benadering een relevante verklaring voor delegatie en controle is gebleken, zullen de 

veronderstellingen ervan dienen als basis voor het onderzoek naar de institutionele setting van een 

EGTS.  

Het is weliswaar nooit de ambitie geweest van Pollack om een P-A benadering uit te werken die enkel 

op de Europese politieke constellatie van toepassing zou kunnen zijn. De functionele benadering is 

dan ook geen integratietheorie die enkel voor het EU-niveau geschikt is. Maar zoals bleek uit de 

literatuurstudie, zijn er een hele reeks onderzoekers met de P-A theorie aan de slag gegaan, en zij 

bleven vooral binnen de inmiddels vertrouwde context van de EU, haar instellingen en 

beleidsdomeinen. Volgens Tallberg (2002: 42) is dit een gemis. De P-A theorie zou immers gebaat 

zijn bij toetsingen aan andere internationale politieke constellaties om uit te groeien tot een theorie van 

internationale relaties. Hij benadrukt dat met name ‘cases where entirely new supranational 

institutions are set up’ bijzonder interessant kunnen zijn om er een meer algemene theorie van te 

maken. Dit bescheiden onderzoek wil de uitdaging aangaan om de veronderstellingen van de 

functionele P-A benadering te toetsen aan de institutionele setting van een EGTS. Wanneer niet aan de 

verwachtingen wordt voldaan, zou dit de universele toepasbaarheid van de functionele P-A benadering 

ondergraven. 
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3 Opzet van het onderzoek 

3.1 Keuze voor de casus: de EGTS ‘Eurometropool’ Lille-Kortrijk-Tournai 

Voor er enkele onderzoeksvragen en hypothesen kunnen worden geformuleerd, moet de specifieke 

focus van het onderzoek worden afgebakend. In hoofdstuk één werd aangegeven dat de EGTS‟en in 

vier mogelijke vormcategorieën worden onderverdeeld. De meest voorkomende vorm is die van een 

governance structuur. Elf van de huidige EGTS hebben deze vorm. De institutionele setting is dan 

bedoeld als een platform waarbinnen de partners uit verschillende Europese lidstaten makkelijker tot 

besluitvorming rond projecten van territoriale samenwerking overheen de Europese binnengrenzen 

kunnen komen. Deze vorm van EGTS‟en hebben een permanent karakter en dienen dus niet enkel 

voor het beheer van één Europees cohesieprogramma zoals INTERREG. Een governance EGTS krijgt 

dus een aantal supranationale instellingen, waarvan de taken door de partners kunnen worden bepaald 

(ELKT 2011d). Het is echter onmogelijk om in het kader van deze masterproef het institutionele 

design van elk van deze EGTS‟en te gaan ontleden. Bovendien wordt een vergelijkend onderzoek erg 

bemoeilijkt door het feit dat de recentste EGTS‟en nog volop in oprichting zijn en onmogelijk kunnen 

worden vergeleken met een EGTS die al drie jaar de tijd heeft gehad om een performante en 

resultaatgerichte werking op te starten.  

Daarom zal het onderzoek zich richten op één concrete casus: die van de EGTS Lille-Kortrijk-

Tournai. Ze wordt ook wel de „Eurometropool‟ genoemd omdat de as van de drie kernsteden en hun 

ommeland de ambitie hebben om tot een ‘polycentrische, binationale en triculturele Europese 

metropool’ uit te groeien met een centrumfunctie binnen de driehoek Parijs-Brussel-Londen (ELKT 

2008b: 3). In de Eurometropool worden grensoverschrijdende territoriale projecten verwezenlijkt, al 

dan niet (deels) met geld van het INTERREG IVa-programma France-Wallonie-Vlaanderen. Door de 

focus op deze ene casus te leggen, wordt er feitelijk gekozen voor een kwalitatief diepteonderzoek in 

de vorm van een empirische gevalsstudie.  

Aan de keuze voor de Eurometropool zijn er een aantal voordelen verbonden. Het gaat hier immers 

om de eerste EGTS die werd opgericht. Het grensgebied dat onder de EGTS valt, beslaat de streken 

van Lille, Zuid-West-Vlaanderen en Noord-Henegouwen. Veertien publieke partners uit deze drie 

regio‟s zijn in de structuur vertegenwoordigd. Hoewel men ook hier nog bezig is te zoeken naar de 

juiste verhoudingen tussen de organen, had men tegelijk toch al de tijd om een institutioneel design uit 

te werken en de instellingen in werking te doen treden. De Eurometropool heeft ook de ambitie 

uitgesproken om een pioniersrol te spelen bij de grensoverschrijdende territoriale samenwerking 

(ELKT 2008c). Daarnaast valt de Eurometropool ook nog op door twee zaken. In tegenstelling tot vele 

andere EGTS zetelen er hier partneroverheden van vier statelijke niveaus naast elkaar. Zij zijn de 

principalen die taken delegeren naar de grensoverschrijdende instellingen.  
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TABEL 1: De publieke partners van de EGTS ‘Eurometropool’ Lille-Kortrijk-Tournai 

 Frankrijk België 

Nationale niveau L‟État français Belgische Federale Staat / État fédéral belge 

Regionale niveau Région Nord-Pas-de-Calais Vlaamse Gewest en de 

Vlaamse Gemeenschap 

Waalse Gewest 

Franstalige 

Gemeenschap 

Provinciale 

niveau 

Département du Nord Provincie West-

Vlaanderen 

Province de Hainaut  

Intercommunale 

niveau 

Lille Métropole 

Communauté Urbaine 

Intercommunale 

Leidedal 

Intercommunale 

IDETA 

Intercommunale wvi Intercommunale IEG 

Bron: Eurometropool online, www.nl.eurometropolis.eu, geraadpleegd op 05/06/2011.  

Ten slotte is deze EGTS ook één van de weinige waar men ervoor gekozen heeft om ook het 

middenveld te betrekken bij de besluitvorming. Het Forum van de Eurometropool verenigt dan ook tal 

van organisaties die binnen het grondgebied van de EGTS actief zijn (Transforum 2011). Delegatie 

naar een orgaan dat het middenveld vertegenwoordigt, kwam in het onderzoek op het EU-niveau nog 

niet echt aan bod. Ook dit betekent dus een verrijking voor de P-A theorie. 

3.2 De organen van de Eurometropool
10

 

De statuten van de Eurometropool vermelden vijf organen die samen de besluitvorming rond de 

grensoverschrijdende projecten moeten tot stand brengen. Twee daarvan stemmen overeen met de 

organen die de EGTS-verordening vereist (zie hoofdstuk 1). Er is de Algemene Vergadering, die een 

collectieve principaal vormt binnen de EGTS. Er is ook de Directeur die de leiding heeft over een 

equipe van negen ambtenaren. Samen vormen zij het Grensoverschrijdend Agentschap. De 

Eurometropool beschikt dus via het Agentschap over eigen personeel. Daarnaast zijn er drie 

bijkomende organen te onderscheiden: het Voorzitterschap, het Bureau en de Conferentie van 

Burgemeesters (ELKT 2008a). 

 

Een orgaan dat niet in de statuten wordt vermeld, is het Forum van de Eurometropool, waarin de 

middenveldorganisaties zijn vertegenwoordigd. Aan het Forum werd ook een eigen inbreng bij de 

besluitvorming gedelegeerd en er werd bij wijze van contract een aparte samenwerkingsovereenkomst 

tussen de Eurometropool en het Forum opgesteld (ELKT 2010a: 6).  

Tot slot werden er ook nog een aantal werkgroepen en verbindingsorganen opgericht die niet in de 

statuten worden vermeld. Het gaat om de Thematische Werkgroepen, projectgroepen, de 

verbindingsgroep en de vergadering van directeurs-generaal. Het zijn geen officiële statutaire organen, 

                                                             
10

 Op p.36 worden alle instellingen schematisch weergegeven in een organigram. 

http://www.nl.eurometropolis.eu/
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maar ze spelen wel een rol als agenten of als verbindingsmechanisme tussen de Eurometropool en hun 

partners (ELKT 2010a).  

Daarnaast zijn er ook nog een drietal grote principes die als een rode draad door de Eurometropool 

lopen. Het eerste is de tweetaligheid: in theorie moeten alle documenten in zowel Nederlands en Frans 

opgesteld worden. Het tweede principe betreft de besluitvorming die gebeurt bij unanimiteit. Dat 

betekent dat er voor elke beslissing een drievoudige meerderheid moet zijn bij de Vlaamse, Waalse en 

Franse partners. Ten derde geldt in alle organen de dubbele pariteit. Er moeten evenveel Fransen als 

Belgen zetelen en ook nog eens evenveel Walen als Vlamingen. Ook de financiële bijdragen worden 

volgens dit principe verdeeld (ELKT 2010b). 
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Figuur 2: Governance model van de EGTS Eurometropool 

Bron: Bewerkt naar Transforum (2011). Eurometropool, geraadpleegd op 25/05/2011  op 

http://transforum.be/files/eurometropool1.pdf 
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3.3 Onderzoeksvragen 

Aan de hand van de bedenkingen in het vorige hoofdstuk, moet dit onderzoek nagaan in hoeverre de 

functionele benadering volstaat om de delegatie van de veertien partneroverheden naar de 

grensoverschrijdende instellingen van de Eurometropool te verklaren. Een eerste onderzoeksvraag 

luidt dan ook: ‘Delegeren de principalen naar de grensoverschrijdende instellingen om de 

transactiekosten te verminderen?’ Dat zal het geval zijn als de motivatie voor de gedelegeerde taken 

voor elke instelling beantwoordt aan minstens één van vier mogelijkheden: (1) het verstrekken van een 

informatie aan de principalen onder de vorm van beleidsrelevante expertise, (2) de geloofwaardigheid 

van het engagement van de principalen verzekeren. Daarnaast worden er nog twee motivaties 

toegevoegd op basis van de amendementen die de P-A analyse van de EU-setting opleverde: (3) 

verzekeren van een snellere besluitvorming en (4) delegatie omdat de besluitvorming dan meer 

legitimiteit zou genieten bij de publieke opinie.  

Het is gebleken dat delegatie synoniem is met anticipatie, dus mag er verwacht worden dat de veertien 

principalen de instellingen van de Eurometropool zullen onderwerpen aan een aantal 

controlemechanismen. Binnen een dynamisch proces zal de aard van de gedelegeerde functie bepalen 

hoeveel autonomie de principaal een bepaalde instelling zal toekennen. Dat brengt ons tot de tweede 

onderzoeksvraag: ‘Welke organen worden het meeste beperkt door de controlemechanismen?’ De 

hypothese is dat organen die een geloofwaardig engagement moeten verzekeren, ook het meeste 

autonomie zullen genieten. 

Ten derde rijst ook de vraag ‘waar de agenten er in kunnen slagen om hun eigen voorkeuren te 

verwezenlijken?’ Opnieuw volgens de dynamische logica is de hypothese (1) dat de principalen die 

een geloofwaardig engagement moeten verzekeren, meer autonomie zullen hebben en dus sneller 

zullen proberen hun eigen pad te volgen. Daarnaast wordt ook verondersteld (2) dat de aanwezigheid 

van meerdere principalen de toepassing van sancties zal bemoeilijken en de agenten dus meer kans op 

slagen hebben.  

Ten slotte wordt het onderzoek naar delegatie en controle in de Eurometropool gekoppeld aan de 

preferenties van de EU voor wat de delegatie naar de EGTS-instellingen betreft. De centrale vraag 

hierbij is: ‘Weerspiegelt het institutionele design van de Eurometropool de preferenties van de EU?’ 

Gezien de bevindingen van Blom-Hansen (2005) inzake de dominantie van de lidstaten bij de 

implementering van het cohesiebeleid, wordt verwacht dat ook hier de veertien partners als principalen 

zullen proberen om de dominantie te bewaren en de delegatie van bevoegdheden naar technocratische 

organen zullen vermijden zoals de Europese lidstaten dat ook bij de Europese Commissie deden. 
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TABEL 2: Onderzoeksvragen en hypothesen 

 Onderzoeksvraag Hypothesen 

1 Delegeren de principalen om de 

transactiekosten te verminderen? 

Ja, indien de motivaties overeenkomen met informatief 

voordeel, geloofwaardigheid, snelheid of legitimiteit. 

2 Welke organen worden het meeste 

beperkt door de controlemechanismen? 

De organen die de geloofwaardigheid moeten verzekeren 

hebben de grootste autonomie. 

3 Waar kunnen de agenten er in slagen om 

hun eigen voorkeuren te verwezenlijken? 

1)De organen met de meeste autonomie hebben meer kans. 

2)De veelheid aan principalen vergroot de kansen van de agent. 

4 Volgen de partners de preferenties van de 

EU? 

Neen, zij houden liever zelf de controle over het cohesiebeleid 

en dus ook over de EGTS-structuur. 

 

3.4 Methodologie en operationalisering 

De eerste methodologische uitdaging is om de motivaties voor de gedelegeerde functies te achterhalen. 

Daarvoor wordt de oorzaak-gevolgrelatie omgekeerd. De motivatie voor de delegatie van de principaal 

wordt dan verklaard aan de hand van de taken die aan de agent worden gedelegeerd. Om de vier 

motivaties te kunnen toetsen, zal er in eerste instantie gebruik gemaakt worden van een 

documentanalyse van de contracten tussen principalen en agenten en tussen de principalen onderling. 

Centraal staat daarbij de EGTS-verordening, die de eerste vereisten voor het institutionele design 

oplegt. Daarnaast beschikt elke EGTS ook over zijn eigen statuten en samenwerkingsovereenkomst 

waarin de agenten worden benoemd en de bevoegdheden worden gedelegeerd.  

Verder werden ook een aantal verslagen en officiële interne documenten verkregen die niet op internet 

te vinden zijn. Zij werden opgevraagd via de partners of via het secretariaat van de Eurometropool en 

worden ook zo in de bibliografie aangegeven. 

Omdat de bevindingen uit de formele documenten niet altijd beantwoorden aan de politieke 

werkelijkheid, zullen de gegevens worden afgetoetst aan aanvullende gesprekken met goedgeplaatste 

functionarissen die de Eurometropool van dichtbij opvolgen. De gesprekken werden opgevat als 

semigestructureerde kwalitatieve diepte-interviews, waarbij de onderzoeker het interview 

voorbereidde en in grote lijnen structureerde, afhankelijk van het onderwerp en de functie van de 

geïnterviewde binnen de Eurometropool. Zo heeft de onderzoeker ook voldoende ruimte om dieper op 

bepaalde kwesties in te gaan. De vraagstelling mag vrij worden gekozen, zolang men de 

onderzoeksdoelstelling blijft volgen (Mortelmans 2007: 216-218).  

De interviews werden digitaal op band opgenomen. Nadien werd een gedetailleerde transcriptie 

gemaakt. Om alles zo waarheidsgetrouw mogelijk te houden, werden de interviews zo veel mogelijk 
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volgens de precieze bewoordingen uitgeschreven. De transcripties bevatten dus ook grammaticale 

fouten, foute zinsconstructies, tussenwoorden en dergelijke meer (Mortelmans 2007 :265). De 

geïnterviewden staan opgelijst in onderstaande tabel en de getranscribeerde interviews zijn in bijlage 

aan deze masterproef toegevoegd. 

TABEL 3: Lijst van de geïnterviewde personen 

Wie Functie Waar en wanneer 

Regine Vantieghem Bestuursdirecteur Dienst Externe 

relaties Provincie West-Vlaanderen  

Brugge, op 08/06/2011 

Kristof Vermeire Beleidsmedewerker Vlaams 

coördinator Noord-Frankrijk 

Brugge, op 09/06/2011 

Koenraad Marchand Beleidsmedewerker Provincie 

West-Vlaanderen en medewerker 

Transforum, de Vlaamse pijler van 

het Forum van de Eurometropool 

Brugge, op 14/06/2011 

Griet Noë Stafmedewerker Agentschap van 

de Eurometropool 

Kortrijk, op 28/06/2011 

 

Ook voor het beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag wordt er vertrokken vanuit een 

documentanalyse. Het contract tussen principaal en agent bevat immers ook een aantal verwijzingen 

naar de controlemechanismen die de principalen in het institutionele design hebben ingebouwd. 

Opnieuw zullen de bevindingen gevoed worden door wat er in de statuten of andere documenten 

wordt gevonden. Ook hier zullen gesprekken met medewerkers binnen de setting van de 

Eurometropool de documentanalyse aanvullen. 

Voor de derde onderzoeksvraag ligt de methodologie iets anders. Omwille van de beperktheid van 

deze masterproef en omdat er op basis van informele gesprekken kan besloten worden dat er maar één 

echte casus van agent shirking is, werd er geopteerd om één goedgevonden casus te bespreken. Die is 

niet relevant voor alle agenten, maar het laat wel toe om een idee te krijgen van de moeilijkheden 

waarmee delegatie en controle binnen de Eurometropool te maken kunnen krijgen en waar de zwakke 

plekken in het institutionele design zich situeren. 

De vierde onderzoeksvraag ten slotte zal pas beantwoord kunnen worden als er een duidelijk overzicht 

is verkregen van delegatie en controle binnen de Eurometropolitaanse instellingen. De conclusies van 

de vorige onderzoeksvragen zullen dan worden getoetst aan de oorspronkelijke preferenties van de 

EU-instellingen rond het institutionele design, zoals ze in de EGTS-verordening werden geformuleerd. 

De vier onderzoeksvragen moeten zo een duidelijk beeld geven van delegatie en controle binnen de 

institutionele setting van één EGTS. Aangezien hun aantal blijft toenemen, is dit alvast voer voor een 

verdere onderzoeksagenda.  
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4 Analyse van de casus: EGTS ‘Eurometropool’ Lille-Kortrijk-Tournai 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen één na één beantwoord in de volgorde die in de opzet 

van het onderzoek aan bod kwam. Eerst wordt er kort vermeld hoe de principalen vertegenwoordigd 

zijn in de structuur. 

4.1 De principalen 

4.1.1 Algemene Vergadering: de collectieve principaal 

De Algemene Vergadering (AV) is formeel het belangrijkste orgaan in de Eurometropool. Ze bestaat 

uit 84 vertegenwoordigers van de veertien partners, verdeeld volgens de dubbele pariteit. Als 

collectieve principaal beschikt ze bovendien over een aantal bevoegdheden die in hoofdstuk twee 

werden beschreven als controle- en sanctiemechanismen. Daarmee kan ze proberen te vermijden dat 

agenten hun eigen beleidsvoorkeuren verwezenlijken en zo voor de principalen „verloren gaan‟. Deze 

controleprocedures zullen onder 4.2. aan bod komen. 

4.1.2 Het Bureau: een tweede collectieve principaal en een agent 

Het eerste orgaan dat de statuten vermelden is het Bureau. Dat bestaat uit 32 leden, opnieuw allemaal 

politieke vertegenwoordigers van de partneroverheden. Het Bureau komt een viertal keer per jaar 

bijeen en wordt in art. 12 van de statuten beschreven als een „beslissingsorgaan‟ (ELKT 2008a: 18). 

Stefaan De Clerck sprak in het bilan van zijn voorzitterschap in 2009 zelfs over „l’organe politique la 

plus importante de l’Eurométropole, où les décisions principales concernant le fonctionnement et la 

stratégie sont prises‟ (ELKT 2010a : 2). Uit art. 12 van de statuten blijkt inderdaad dat de 

belangrijkste bevoegdheid van het Bureau is om beslissingen te nemen over de grensoverschrijdende 

acties en projecten die er binnen de EGTS moeten worden ondernomen (ELKT 2008a: 18). Dit is haar 

exclusieve bevoegdheid ten opzichte van de AV, eigenlijk heeft ze hier de rol van een tweede 

collectieve principaal.  

 

Het Bureau is met zijn 32 leden weliswaar veel kleiner dan de AV, maar nog altijd een uitgebreide 

vergadering. De ontdubbeling van de collectieve principaal in een tweede orgaan waarin politieke 

afgevaardigden van de partners zetelen, is volgens Kristof Vermeire
11

 eenvoudig te verklaren door het 

feit dat de besluitvorming in het Bureau veel sneller en makkelijker verloopt dan in de grotere AV 

(interview Kristof Vermeire, 09/06/2011). Bovendien heeft men bij elke AV moeite om het vereiste 

quorum voor de besluitvorming te behalen (ELKT 2010a: 2). De AV blijft echter wel een noodzakelijk 

orgaan, omdat de beslissingen daar nog breder politiek worden gelegitimeerd. Het gaat hier dus om de 

                                                             
11 Kristof Vermeire is een medewerker van West-Vlaams gouverneur Paul Breyne. De gouverneur heeft van de 

Vlaamse overheid het Vlaamse coördinatorschap toegewezen gekregen en vertegenwoordigt dus niet het West-

Vlaamse provinciale niveau, maar het Vlaamse regionale niveau in de instellingen van de Eurometropool. 
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meest legitieme principaal. Aangezien er meerdere zitjes per partner zijn, kunnen immers ook een 

aantal lokale mandatarissen bij de besluitvorming van de Eurometropool worden betrokken als ze 

bijvoorbeeld in één van de intercommunales zetelen. 

Een andere taak die men expliciet aan het Bureau toewijst is de ‘oprichting, samenstelling en werking 

van werkgroepen en vastleggen van hun opdrachten’, maar ook de „oprichting van de eventuele 

adviesorganen die nodig zijn in het kader van de opzet van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai’ 

(ELKT 2008a: 20). Deze bevoegdheid laat het Bureau toe om gaten in het institutionele design te 

dichten en zelf creatief oplossingen te zoeken voor incomplete contracting. De moeilijkheden in de 

besluitvorming kunnen worden opgelost en de geloofwaardigheid van de Eurometropool wordt zo 

verzekerd. 

Toch is het Bureau geen volledig onafhankelijke principaal. De budgettaire macht moet ze delen met 

de Algemene Vergadering. Voor deze het budget kan goedkeuren, moet volgens art. 12 immers eerst 

het budgetvoorstel worden geconsolideerd door het Bureau (ELKT 2008a: 21).  

Ten slotte speelt het Bureau samen met de AV ook een rol bij het invullen van een aantal 

controlemechanismen. Hierover meer onder 4.3. 

 

4.2 Onderzoeksvraag 1: motivaties voor delegatie naar de agenten 

4.2.1 Het Voorzitterschap: agent én principaal 

Het vierkoppige Voorzitterschap is samengesteld volgens de dubbele pariteit en bestaat uit één 

Voorzitter en drie ondervoorzitters. De bevoegdheden worden in art. 13 van de statuten treffend 

samengevat: ‘In de onderhavige statuten wordt de rol van de Directeur, zoals vastgesteld in de EGTS-

verordening, vervuld door de Voorzitter van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai’ (ELKT 2010: 

21). In de verordening is de rol van de Directeur aanzienlijk: (1) een representatieve functie: het 

vertegenwoordigen van de Eurometropool en (2) een actieve functie: handelen voor en namens de 

EGTS (verordening (EG) 1082/2006: 22). De bevoegdheden die volgens de statuten aan de Voorzitter 

worden gedelegeerd, zijn zowel gericht op de agendasetting als op de uitvoering van de beslissingen: 

de ‘Voorzitter bereidt de beslissingen van de Algemene Vergadering en van het Bureau voor en voert 

ze uit’ (ELKT 2008a: 21). 

Welke motivatie zit er nu achter het toekennen van zoveel bevoegdheden aan een politiek 

Voorzitterschap? Een deel van de verklaring vinden we in de stand van zaken die aan het eind van het 

voorzitterschap van Stefaan De Clerck werd opgemaakt in april 2009: „La présidence, composée du 

président et de trois vice-présidents, forme une bonne équipe, avec des personnalités fortes. Ceci peut 

être un atout pour l’impact de l’Eurométropole.’ (ELKT 2010a : 3). De presidiumleden zijn inderdaad 

klinkende namen. Momenteel is Waals minister-president Rudy Demotte de voorzitter. De drie 



42 
 

ondervoorzitters zijn Martine Aubry, Gilles Pargneaux en Stefaan De Clerck
12

. Dergelijke figuren 

vergroten dan ook de legitimiteit bij de bevolking. Toch is een sterk Voorzitterschap niet alleen voor 

de publieke opinie, maar ook voor de politieke mandatarissen binnen de Eurometropool noodzakelijk. 

Volgens Regine Vantieghem
13

 is het voor de Waalse en in het bijzonder voor de Franse partners van 

de Eurometropool van belang dat er een politiek Voorzitterschap aanwezig is met een sterk mandaat. 

De Fransen hebben in hun politieke structuren een traditie van machtige voorzitters die over alle 

bevoegdheden beschikken, die ze dan eventueel kunnen delegeren naar de vice-voorzitters. In 

Vlaanderen daarentegen beslist men eerder bij consensus in een college. De EGTS is dan ook sterk 

beïnvloed door de Franse politieke structuren (interview Regine Vantieghem, 08/06/2011). 

Verder kan de voorzitter van de Eurometropool zelf een principaal worden wanneer hij dat nodig acht. 

Volgens art. 13 heeft hij immers de vrijheid om ‘onder eigen verantwoordelijkheid en toezicht een 

deel van zijn functies te delegeren aan de Vicevoorzitters en hij kan zijn handtekening delegeren aan 

de Directeur of de aangestelde verantwoordelijken’ (ELKT 2008a: 21). Waar de Voorzitter die 

vrijheid heeft, is er eigenlijk een vorm van incomplete contracting voor de uitvoering van het beleid 

aanwezig. Door te delegeren, worden die gaten in de samenwerkingsovereenkomst ingevuld. Hierdoor 

blijft het grensoverschrijdende beleid uitvoerbaar en behoudt het engagement tussen de partners om 

binnen het kader van een EGTS te werken zijn geloofwaardigheid.  

4.2.2 Grensoverschrijdend Agentschap 

Het Agentschap is een agent in de meer klassieke betekenis van het woord. Het is namelijk een puur 

technocratische instelling die tot doel heeft om voor de continuïteit in de werking van de EGTS te 

zorgen. Het Agentschap houdt kantoor in Kortrijk en bestaat uit een staf van negen administratieve en 

projectmedewerkers die geleid worden door de Directeur van de Eurometropool (ELKT 2011e).  

De taken van het Agentschap zijn op papier vrij beperkt. In art. 14 van de statuten wordt het 

Agentschap voorgesteld als de ‘eigen operationele diensten die werken als een grensoverschrijdend 

Agentschap en die, op administratief en technisch vlak, belast zijn met de voorbereiding en uitvoering 

van de beslissingen van de Algemene Vergadering en van het Bureau‟. De Directeur heeft verder ook 

de functie van secretaris van het Bureau. Hij woont met zijn medewerkers alle vergaderingen van het 

Bureau en de AV bij (ELKT 2008a: 22). Officieel heeft het Agentschap dus enkel een mandaat als 

secretariaat van het Voorzitterschap en de twee collectieve principalen. Toch geeft Griet Noë
14

 van het 

Agentschap aan dat de administratieve en technische rol uit de statuten de praktijk niet voldoende 

                                                             
12

 Martine Aubry, dochter van Jacques Delors, zetelt als voorzitter van de LMCU. Daarnaast is ze ook premier 

secrétaire van de Franse Parti Socialiste en burgemeester van Lille. Gilles Pargneaux, eveneens lid van de 

LMCU is een Frans europarlementslid. Rudy Demotte is Waals minister-president en Stefaan De Clerck 

Belgische minister van Justitie en burgemeester van Kortrijk. Zij zetelen allen in naam van één van de partners. 
13 Regine Vantieghem is bestuursdirecteur van de Dienst Externe Relaties van de Provincie West-Vlaanderen. 
14 Griet Noë is stafmedewerker bij het Agentschap van de Eurometropool.  
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omschrijft: ‘door het feit dat de Voorzitter van het Agentschap niet permanent aanwezig kan zijn, en 

door het feit dat het Voorzitterschap wisselend is, dus dat dat elk jaar verandert, is het wel zo dat het 

Agentschap een belangrijke integrerende rol krijgt […].’ Het Agentschap groepeert alle 

projectvoorstellen en ideeën die van onderuit komen. Zo halen de partners informatief voordeel uit de 

grensoverschrijdende instellingen. Bovendien ‘heeft het Agentschap ook een belangrijke rol om te 

voelen wat er leeft op het terrein die dingen ook te opperen bij het Voorzitterschap.’ Ze kan dat doen 

doordat ze als enig orgaan een vue d’ensemble heeft over alle anderen organen. Op die manier moet 

het Agentschap ervoor zorgen dat de partners over meer informatie beschikken om een adequater 

beleid uit te tekenen (interview Griet Noë, 28/06/2011).  

Naast het verzamelen en verstrekken van informatie voor de partners, helpt het Agentschap ook om 

het engagement van de partners te verzekeren en de werking van de EGTS geloofwaardig te maken. 

Daarmee wordt niet bedoeld dat het Agentschap de macht heeft om de partners te straffen indien zij de 

gemaakte afspraken niet zouden nakomen. Men ziet hier ook het nut niet van in, aangezien alles door 

het Bureau en/of de AV wordt gevalideerd. Maar het Agentschap draagt wel bij tot de 

geloofwaardigheid van de Eurometropool doordat het de partners verzamelt met het oog op een 

coherent beleid: ‘dat er geen tegenstrijdigheden zitten tussen de partners en dat er zoveel mogelijk 

gestreefd wordt naar complementariteit en naar samenwerking’. Die ondersteunende en faciliterende 

rol vervult het Agentschap bij tal van organen: de verbindingsgroep, het Bureau, de AV, de 

Conferentie van Burgemeesters, het Forum en de Thematische Werkgroepen en projectgroepen. 

(interview Griet Noë, 28/06/2011).  

Er werd ook al vermeld dat de Voorzitter volgens art. 13 van de statuten zijn handtekening mag 

delegeren naar de Directeur. In arrest nr. 11-02 (25 maart 2011) van de Voorzitter werden vier 

voorwaarden voor deze delegatie precies geformuleerd (ELKT 2011a): 

 Om de uitvoering van alle acties die door de EGTS werden beslist te verzekeren. 

 Om aangetekende brieven te verzenden en ontvangen. 

 Om acties, arresten, besluiten te tekenen inzake financiële, budgettaire en 

boekhoudkundige materie  

 Aankopen, bestelbon en –brieven voor een bedrag kleiner dan 20.000 euro.  

De delegatie van de Voorzitter naar de Directeur wordt dus vooral door pragmatiek gemotiveerd. De 

Directeur kan geen besluiten inzake het beleid nemen, maar wel zorgen dat de concrete uitvoering snel 

en efficiënt verloopt. Ook voor de dagdagelijkse beslommeringen zoals kleine aankopen en 

aangetekende brieven hoeft men de Voorzitter, die ook nog andere politieke mandaten heeft, niet al te 

veel lastig te vallen. Hoewel de statuten voorzien dat het Agentschap bovendien voor alles 

verantwoording moet afleggen aan het Voorzitterschap, blijkt dat in de praktijk onmogelijk, ‘maar de 

grote lijnen, dus beleidsvoorstellen en zo, dat natuurlijk wel’ (interview Griet Noë, 28/06/2011). Het 
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verzorgen van een snellere en dus efficiëntere besluitvorming is meteen de derde en laatste motivatie 

voor delegatie naar het Agentschap.  

4.2.3 Het Forum 

Het Forum van de Eurometropool zetelt in Tournai en vertegenwoordigt de middenveldorganisaties uit 

het gebied van de Eurometropool. Ook hier geldt de dubbele pariteit, want van de zestig leden komen 

er dertig uit Frankrijk, vijftien uit Vlaanderen en vijftien uit Wallonië
15

. Het Forum kan door de 

Voorzitter van de Eurometropool om adviezen gevraagd worden of zelf adviezen verlenen voor 

project- en andere beleidsvoorstellen. Het kan ook zelf projectvoorstellen indienen bij de INTERREG-

autoriteiten
16

 (ELKT 2009). Het feit dat het middenveld wordt geassocieerd aan de besluitvorming 

heeft volgens Koenraad Marchand
17

 twee redenen. Enerzijds zorgt de betrokkenheid van het 

middenveld voor een groter draagvlak bij de publieke opinie. Dat betekent dat ook hier delegatie in de 

eerste plaats moet bijdragen tot een grotere legitimiteit voor het beleid van de Eurometropool 

(interview Koenraad Marchand, 14/06/2011).  

Anderzijds kunnen de partners van de EGTS via het Forum ook goedkoop informatie verkrijgen over 

grensoverschrijdende problematieken. Toch is die informatie niet altijd noodzakelijk voor de 

verwezenlijking van grensoverschrijdende projecten: ‘om projecten te realiseren, ga je de expertise 

zoeken waar je ze weet te vinden. Dat kunnen de partners van het Forum zijn, maar dat kunnen even 

goed anderen zijn […]. De expertise van het Forum is in eerste instantie samengebracht om 

grensoverschrijdend beleid te adviseren over prioriteiten en doelstellingen’(interview Koenraad 

Marchand, 14/06/2011). Voor het beleid - de prioriteiten en doelstellingen van de Eurometropool- is 

de knowhow van het middenveld wel erg belangrijk. De informatieve baten kunnen daarmee meteen 

als een tweede motivatie voor delegatie worden beschouwd. 

 

 

                                                             
15 Daardoor bestaat het Forum nog eens uit drie subvergaderingen die elk hun leden afvaardigen. Voor Lille is 

dat de Conseil Lille Métropole, voor Wallonië de Conseil de la Wallonie picarde. In Vlaanderen heet die 

Transforum. Het Transforum heeft ervoor gekozen om 7/15 zitjes aan de klassieke socio-economische partners 

toe te kennen, de overige acht gaan naar andere partners uit het middenveld. De vergaderingen uit Lille en 

Tournai hebben een meer gestructureerde afvaardiging (interview Koenraad Marchand, 14/06/2011). 
16 De autoriteiten die beslissen over het toekennen van financiering uit de INTERREG IVa-programma France-

Wallonie-Vlaanderen aan grensoverschrijdende projecten zijn een aantal van de partners die ook in de 

Eurometropool zetelen. Voor Vlaanderen zijn dat de Provincie West-Vlaanderen en Vlaanderen, voor Wallonië 

de Région wallonne en Communauté française, voor Frankrijk de Région Nord-Pas-de-Calais en het 

Département du Nord. Zij beheren samen de middelen van het programma en beslissen welke projecten worden 

gesubsidieerd (INTERREG IVa 2011). 
17 Koenraad Marchand is beleidsmedewerker bij de Provincie West-Vlaanderen en volgt de Eurometropool voor 

deze partneroverheid. Daarnaast werkt hij ook halftijds ten dienste van het Transforum, de Vlaamse poot van het 

Forum van de Eurometropool. 
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4.2.4 De Conferentie van Burgemeesters 

Ook de Conferentie van Burgemeesters is een adviesorgaan. Ze komt jaarlijks bijeen en 

vertegenwoordigt de 147 burgervaders van alle gemeenten op het grondgebied van de Eurometropool. 

De statuten vermelden in art. 15 twee doelstellingen voor deze vergadering: (1) „het informeren van de 

burgemeesters’ en (2) ‘met hen van gedachten wisselen’ (ELKT 2008a: 23). Enkel het aanbrengen van 

informatie over de grensoverschrijdende knelpunten in de gemeenten is een taak die zij gedelegeerd 

krijgen. De motivatie voor dit recht tot agendasetting is dus het verkrijgen van informatie, maar ook 

het verzekeren van een grotere legitimiteit. De lokale besturen zijn immers enkel indirect in de EGTS 

vertegenwoordigd, namelijk via de intercommunales. De Conferentie betrekt hen – zij het in beperkte 

mate – rechtstreeks bij het beleid. Dat moet opnieuw het draagvlak van de Eurometropool vergroten 

(interview Griet Noë, 28/06/2011).  

4.2.5 De Thematische Werkgroepen en de projectgroepen: agenten?  

Tot slot wordt hier ook nog de rol van de Thematische Werkgroepen
18

 (TWG) en de projectgroepen 

(PG) besproken. Dit zijn geen statutaire organen, maar ze kregen van het Bureau en de AV wel 

belangrijke taken in verband met de uitwerking van grensoverschrijdende projecten toegewezen. De 

samenstelling van de TWG‟s is zowel politiek als ambtelijk. Er is telkens een vierkoppig 

voorzitterschap bestaande uit politici van de partners en verdeeld volgens de dubbele pariteit. 

Daarnaast zetelen er ook een aantal technici uit de drie partnerregio‟s die er ook het woord mogen 

nemen. Het Agentschap stuurt ook een medewerker, die samen met de voorzitter de TWG coördineert. 

Het Agentschap heeft hier maar één duidelijke beleidstaak: project- en actievoorstellen uitwerken op 

vraag van het Bureau (ELKT 2010a: 3).  

Dat de TWG‟s concrete projectvoorstellen doen, heeft vooral te maken met de beleidsrelevante 

expertise die men via de technici kan verkrijgen. ‘Politici moeten misschien van alle markten thuis 

zijn, maar zijn daarom geen technici’, aldus Kristof Vermeire. De aanwezigheid van politici van de 

partners dient niet zozeer om de voorstellen te legitimeren, maar wel omwille van informatie-

uitwisseling. Politici leren bij van de technici en de technici vernemen de standpunten van de politiek 

en de mate waarin de politici in het voorstel kunnen meegaan (interview Kristof Vermeire, 

09/06/2011). 

                                                             
18 We onderscheiden zes thematische werkgroepen die elk rond een eigen thema werken. Het organigram op 

p.36 vermeldt ze alle zes. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat men de TWG „Dienstverlening aan de 

bevolking‟ heeft opgesplitst in twee subthematische werkgroepen: de TWG Onderwijs en de TWG 

Gezondheidszorg. Als de thematiek te breed bleef, zou het voordeel van de delegatie immers weer worden teniet 

gedaan (interview Kristof Vermeire, 09/06/2011).  
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Naast de Thematische Werkgroepen zijn er ook de projectgroepen
19

. Hier zetelen er enkel technici van 

de administraties van de partners en de dubbele pariteit speelt hier niet. Kristof Vermeire vermeldt de 

bedoeling van de PG‟s: „We gaan daar in eerste instantie met een beperkt aantal diensten 

agendasetting doen en zien welke problemen we verder uitwerken.‟ De TWG‟s zetten de brede lijnen 

en de strategie binnen een bepaald beleidsdomein uit die dan door een projectgroep moeten worden 

uitgewerkt. Natuurlijk moet dit ook allemaal door het Bureau worden goedgekeurd. Doordat hier enkel 

ambtenaren zetelen, geldt het samenbrengen van expertise hier nog sterker (interview Kristof 

Vermeire, 09/06/2011). 

4.2.6 Besluit 

Uit de analyse van de motivaties voor delegatie naar de Eurometropolitaanse instellingen kan besloten 

worden dat er maar heel schuchter gedelegeerd wordt naar de grensoverschrijdende instellingen 

waarin geen vertegenwoordigers van de veertien partners zetelen. Het Bureau en het Voorzitterschap 

hebben wel meer bevoegdheden, maar ook zij zijn deels de agenten van de AV, aan wie zij 

verantwoording moeten afleggen. Tegelijk zijn ze echter ook principalen, want ze zijn in staat om zelf 

een aantal taken te delegeren naar weer andere grensoverschrijdende organen zoals het Agentschap, de 

Thematische Werkgroepen en de projectgroepen.  

TABEL 4: Motivaties voor delegatie naar de verschillende organen van de Eurometropool 

 Legitimiteit  Informatief 

voordeel 

Snellere 

besluitvorming 

Verzekeren van 

geloofwaardig 

engagement  

Bureau 
X  X X 

Voorzitterschap 
X  X X 

Grensoverschrijdend Agentschap 
 X X X 

Forum 
X X   

Conferentie van Burgemeesters 
X X   

Thematische Werkgroepen  

en projectgroepen 
 X   

 

Uit bovenstaande tabel blijkt duidelijk dat de partners bij de oprichting van de Eurometropool erg 

bezorgd waren om de legitimiteit van de besluitvorming binnen de EGTS. Dat uit zich ten eerste in het 

primaat van de politiek binnen het institutionele design. De partners worden politiek 

vertegenwoordigd in de AV, het Bureau en het Voorzitterschap. Bovendien ligt alle beslissingsmacht 

rond het grensoverschrijdend beleid bij deze drie organen. Ten tweede streeft men ook naar een 

                                                             
19

 De projectgroepen zijn momenteel nog in oprichting.  
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draagvlak op alle politieke niveaus van de partnerregio‟s. Vier niveaus zetelen in de AV en het 

Bureau. De gemeenten worden vertegenwoordigd via de intercommunales, maar krijgen daarnaast ook 

nog een bescheiden stem in de Conferentie van Burgemeesters. Ten derde wordt het draagvlak ook 

uitgebreid naar het middenveld, dat via het Forum een eigen geformaliseerde inbreng heeft in de 

besluitvorming. Ten vierde draagt het institutionele design ook de stempel van de Franse politieke 

cultuur, wat voor een grotere legitimiteit zorgt bij de partners uit Frankrijk en Wallonië. De erg 

hiërarchische structuur van het Voorzitterschap en de beperkte taken van het technocratische 

Agentschap getuigen hiervan.  

De partners hoopten ook informatief voordeel te halen uit de delegatie naar vier grensoverschrijdende 

instellingen. Zowel het Forum als de Conferentie van Burgemeesters brengen grensoverschrijdende 

problematieken onder de aandacht, zodat men kan zoeken naar oplossingen voor zoveel mogelijk 

noden. Via de Thematische Werkgroepen en projectgroepen verzekeren de partners zich ook van 

beleidsrelevante expertise die door technici wordt aangebracht. Het Agentschap ten slotte heeft de rol 

om al deze informatie te verzamelen en over te brengen naar de partners, zeker bij die organen die ze 

ondersteunt.  

Ook het creëren van een snellere en dus efficiëntere besluitvorming speelde een rol bij de oprichting 

van een aantal grensoverschrijdende instellingen. Om die reden werd er met het Bureau een tweede 

collectieve principaal opgericht die formeel ondergeschikt is aan de AV. Om dezelfde reden gingen er 

ook een aantal voorbereidende, uitvoerende en representatieve functies naar de Voorzitter, die op zijn 

beurt kan delegeren naar de vicevoorzitters en in beperktere mate naar het Agentschap.  

Ten slotte zijn er ook nog twee organen die moeten helpen verzekeren dat het engagement van de 

partners en de werking van het institutionele design geloofwaardig blijft. De vrijheid van het Bureau 

en van de Voorzitter om zelf te delegeren kan gebruikt worden om de onvolledigheden in het contract 

tussen de partners op te lossen. Ook het Agentschap helpt in naam van de Voorzitter mee om tot een 

geloofwaardige Eurometropool te komen. Door de partners bijeen te roepen in de vele vergaderingen 

van grensoverschrijdende organen en door te streven naar een coherentie in het beleid kan deze 

technocratische en permanente instelling de continuïteit van het grensoverschrijdende beleid 

verzekeren ten opzichte van het wisselende Voorzitterschap. 

De vier motivaties die op basis van de literatuurstudie vooropgesteld werden, zijn alle van belang 

gebleken om het waarom van de delegatie naar de grensoverschrijdende instellingen van de EGTS te 

verklaren. Daarmee is bewezen dat de functionele benadering met het rational choice 

transactiekostenperspectief nog altijd een relevante delegatietheorie is voor andere institutionele 

settings dan de EU. Het is wel nodig gebleken dat legitimiteit en een snellere besluitvorming ook als 

volwaardige motivaties worden beschouwd om delegatie in de Eurometropool te verklaren. 
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Om de tweede onderzoeksvraag te beantwoorden wordt er in het volgende stuk nagegaan welke 

controleprocedures er in het institutionele design van de Eurometropool werden ingebouwd en welke 

organen er het meeste autonomie genieten ten opzichte van de partners. Volgens de hypothese van de 

dynamische logica zouden dat vooral het Bureau, het Voorzitterschap en het Agentschap moeten zijn, 

aangezien zij alle drie bij uitstek de geloofwaardigheid van het grensoverschrijdende beleid in de 

EGTS helpen verzekeren.  
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4.3 Onderzoeksvraag 2: autonomie en controle over de grensoverschrijdende organen 

Hieronder wordt nagegaan in hoeverre er ex ante administratieve besluitvormingsprocedures en ex 

post controleprocedures werden uitgeschreven voor de organen van de Eurometropool en wat er 

eventueel in de praktijk mee gebeurt. Die analyse moet toelaten dat er een oordeel wordt gevormd over 

de autonomie van de Eurometropolitaanse instellingen ten opzichte van de partners. 

4.3.1 Ex ante administratieve procedures 

De bewegingsvrijheid van de grensoverschrijdende instellingen wordt bepaald door de sterkte van de 

controlemechanismen die de partners in het institutionele design hebben ingebouwd. Er werden ex 

ante een aantal besluitvormingsprocedures vastgelegd die de beweegruimte van de agenten bepalen. 

Dergelijke besluitvormingsprocedures zouden in een huishoudelijk reglement worden vastgelegd, 

maar aangezien dit nog niet werd opgesteld op het moment van dit onderzoek, blijft dit luik beperkt tot 

hetgeen de statuten en de semigestructureerde interviews opleverden.  

De weinige besluitvormingsprocedures die in de statuten werden vastgelegd, betreffen voornamelijk 

de verdeling van bevoegdheden tussen de organen die naast agent ook principaal zijn, zoals het Bureau 

en het Voorzitterschap. Zij zien hun macht beknopt door het feit dat de AV als de meest legitieme 

principaal vaak het laatste woord behoudt in de besluitvormingsprocedure. Toch geldt dit enkel voor 

de financiën, het aanwerven van personeel en de oprichting van nieuwe organen (ELKT 2008a). Dit 

zijn alle domeinen waarvoor men duidelijk de grootst mogelijke legitimiteit wil verkrijgen  

 

TABEL 5: Gedeelde bevoegdheden bij de besluitvorming 

Algemene Vergadering (art. 10) Bureau (art.12) 

 

Voorzitterschap (art. 13) 

Ex ante bepalen van het aantal 

vacatures in het Agentschap 

 Technische en administratieve 

invulling van de vacatures 

 Aanstellen van de Directeur en 

zijn adjuncten 

 

Voorzitter voorziet in de 

arbeidsplaatsen 

 

Goedkeuren budgetvoorstel Bureau 

 

Budgetvoorstel consolideren 

 

 

Goedkeuren van de 

boekhoudkundige balans van de 

voorzitter 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter regelt uitgaven en vordert 

inkomsten 

 

Goedkeuren van de opgerichte 

organen 

 Oprichting van adviesorganen 

 Oprichting en invulling van 

werkgroepen 

 

Goedkeuren huishoudelijk 

reglement 

Voorstel van huishoudelijk 

reglement 

 

Bron: Statuten van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, art. 10, 12, 13 (ELKT: 2008a). 
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Maar het is duidelijk dat legitimiteit al iets minder speelt wanneer die een snelle en efficiënte 

besluitvorming al teveel in de weg zou staan. Om die reden hoeft het Bureau geen verantwoording af 

te leggen aan de AV wanneer er beslist wordt om de concrete projectvoorstellen die (deels)
20

 betaald 

worden met middelen uit de jaarbegroting die door de partners in de AV wordt toegekend
21

 (ELKT 

2008a: 14-21).  

Toch kan men zich afvragen in hoeverre de Algemene Vergadering echt boven het Bureau staat in het 

besluitvormingsproces. Het is volgens Kristof Vermeire nog nooit voorgevallen dat de AV een 

agendapunt tegenhoudt dat al door het Bureau werd goedgekeurd:  

 „Dat kan theoretisch, maar persoonlijk lijkt me dat weinig waarschijnlijk omdat je een 

 uitgebreid Bureau hebt waar eigenlijk elke partner vertegenwoordigd is die de zaken volgt, 

 voorbereidt, een consensus nastreeft. De kans dat je dan naar de Algemene Vergadering gaat 

 en er daar dan kortsluiting ontstaat, lijkt me eerder klein te zijn.‟ (interview Kristof Vermeire, 

 09/06/2011) 

Het gaat bovendien in beide vergaderingen om vertegenwoordigers van dezelfde partners. Het zou dus 

bijzonder vreemd zijn, mochten zij opeens tegengestelde belangen gaan verdedigen. 

Ook de Voorzitter kan, daar waar hij incomplete contracting moet oplossen, veel onafhankelijker van 

de AV opereren. Voor het delegeren van zijn handtekening naar de Directeur of de delegatie van zijn 

bevoegdheden naar zijn vicevoorzitters moet hij volgens de statuten geen verantwoording afleggen 

(ELKT 2008a: 17-22).  

Voor het Agentschap komen er geen besluitvormingsprocedures in de statuten voor, aangezien er 

formeel geen bevoegdheden worden gedelegeerd. Voor de taken die de Voorzitter aan het Agentschap 

toewijst, wordt er met institutionele checks gewerkt (cf. 4.3.2.3).  

Aan het Forum kent men formeel een erg grote autonomie inzake besluitvormingsprocedures toe. Het 

Forum kreeg een eigen governance structuur die losstaat van de Eurometropool en het mag zelf zijn 

eigen prioriteiten stellen
22

 (ELKT 2010a: 5). Het Forum heeft van de partners het recht gekregen om 

advies te verlenen en grensoverschrijdende projectvoorstellen te doen. Er moet het onderscheid 

gemaakt worden tussen de saisine waarbij het Forum door het Voorzitterschap wordt geraadpleegd of 

de autosaisine, waarbij het Forum zelf project- of beleidsvoorstellen doet die dan al dan niet bij de 

INTERREG-autoriteiten kunnen worden ingediend (ELKT 2009). De mogelijkheid om zelf 

                                                             
20 De EGTS financiert niet alleen zelf projecten, maar dient ook projecten in bij de autoriteiten van het 

INTERREG IVa-programma France-Wallonie-Vlaanderen.  
21

 De EGTS krijgt jaarlijks 1,5 miljoen euro, verdeeld over de veertien partners volgens de dubbele pariteit 

(ELKT 2008a:). 
22 Het Forum kent onder meer ook een vierkoppig Voorzitterschap en Bureau. Op deze structuur wordt er echter 

niet dieper ingegaan. De focus ligt op de rol die het Forum speelt binnen het institutionele design van de 

Eurometropool. 
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INTERREG-projecten in te dienen, geeft het Forum veel vrijheid ten opzichte van de partners, want 

het laat toe dat ze haar eigen beleidsvoorkeuren ook in daden kan omzetten. Toch is het volgens 

Koenraad Marchand niet evident dat het Forum hierin succesvol is. Het Forum heeft al eens een 

project ingediend, maar dat werd door de beheersautoriteiten van het INTERREG-programma 

afgekeurd wegens niet specifiek genoeg. Dat komt ‘omdat je eigenlijk met teveel aan tafel zit […]. Als 

je het onmiddellijk opstart met acht partners – ja, dat is eigenlijk gedoemd om te mislukken, net omdat 

je te weinig kan focussen. Ik denk dat het een goede les geweest is voor het Forum, dat het geen 

evidentie is, om dat op die manier te doen’. Een goed INTERREG-project daarentegen is concreet en 

komt meestal tot stand tussen twee grensoverschrijdende partners die er elk hun voordeel willen 

uithalen. Aangezien die INTERREG-autoriteiten uit een aantal van de veertien EGTS-partners 

bestaan, behouden de veertien via deze weg de controle over de verwezenlijking van de projecten van 

het Forum. Het verlenen van adviezen uit eigen initiatief of op vraag van de Voorzitter van de 

Eurometropool lijkt wel te lukken. Er werden ook al twee adviezen op eigen initiatief ingediend bij de 

Eurometropool (interview Koenraad Marchand, 14/06/2011).  

Voor de Conferentie van Burgemeesters werd er niet echt een formele procedure bepaald in de 

statuten. Aangezien de lokale besturen niet over alle bevoegdheden beschikken om de 

grensoverschrijdende problemen op hun grondgebied aan te pakken, hebben zij in de eerste plaats een 

signaalfunctie naar de bevoegde EGTS-partners toe. Waar de gemeenten zelf bevoegd zijn, 

bijvoorbeeld bij jumelage of trimelageprojecten, kunnen ze uiteraard zelf initiatief nemen. Gemeenten 

kunnen ook proberen om buiten de EGTS zelf INTERREG-middelen te trekken, maar net als bij het 

Forum geldt dat een aantal van de EGTS-partners het beheer van dat programma wel controleren 

(interview Griet Noë, 28/06/2011). 

Ook de autonomie van de Thematische Werkgroepen en de projectgroepen is onderworpen aan de 

partners van de EGTS. Alle voorstellen die aan deze groepen ontspruiten, moeten immers nog politiek 

gevalideerd worden door het Bureau. Daarmee verkleint ook de kans dat hun output zal afwijken van 

de preferenties van de partners (interview Kristof Vermeire, 09/06/2011).  

 

4.3.2 Ex post controle: organen op de uitkijk? 

4.3.2.1 De groupe de liaison of verbindingsgroep: informatie-uitwisseling  

De verbindingsgroep benadert het dichtste wat men als een police patrol van de partners van de 

Eurometropool zou kunnen beschouwen. In dit orgaan, dat minstens maandelijks bijeenkomt, zetelen 

ambtenaren van de veertien partners samen met de leden van het Agentschap. De opzet van de 

vergadering is informatie-uitwisseling over de beleidsagenda (ELKT 2010a: 5). 
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De verbindingsgroep vormt zo ‘een go-between tussen het Agentschap en de partneroverheid’ Het is 

de bedoeling dat het Agentschap de partners hier vooraf informeert over de beleidsagenda die voor een 

Bureau of een AV die in naam van het Voorzitterschap door het Agentschap wordt opgesteld. De 

leden van de groep kunnen dit dan doorspelen naar de partneradministraties en hun bedenkingen 

meegeven over wat haalbaar is voor hun partners. Tegelijk kunnen de partners ook elkaar inlichten 

over grensoverschrijdende beleidsmaatregelen en projecten die zij buiten de EGTS om zullen 

ondernemen. (interview Kristof Vermeire 09/06/2011).  

Anders dan bij het comitologiesysteem dat in de EU bestaat, is de verbindingsgroep geen statutair 

orgaan en heeft ze dus geen enkele bevoegdheid om in naam van de partners agendapunten goed of af 

te keuren. Dat de technici van de groep geen beslissingsmacht hebben, hoeft op zich geen probleem te 

zijn voor het monitoren van het gedrag van de agenten. De leden van het Bureau kunnen zelf hierover 

beslissen, op voorwaarde dat de informatie-uitwisseling tussen het Agentschap en hun technici vlot 

verloopt. Maar daar wringt nu net het schoentje. Zowel Koenraad Marchand
23

 als Kristof Vermeire, 

die beiden in de groupe de liaison zetelen, geven aan dat er door het Agentschap niet altijd voldoende 

wordt gecommuniceerd, zodat het voor de partners moeilijker wordt om hun politieke 

vertegenwoordigers in het Bureau en de AV van een standpunt te voorzien dat hun beleidsvoorkeuren 

goed weerspiegelt. Vaak komt de agenda erg laat of worden sommige punten gewoon niet besproken. 

(interviews Kristof Vermeire, 09/06/2011; Koenraad Marchand, 14/06/2011). Aangezien de 

principalen via de niet-statutaire verbindingsgroep niet kunnen afdwingen dat de 

informatieverstrekking vanuit hun agenten correct verloopt, hebben het Voorzitterschap/Agentschap 

mogelijk meer informatie in handen. Daarmee hebben ze alvast meer kans om hun eigen voorkeuren 

verwezenlijkt te krijgen op een Bureau/AV.  

4.3.2.2 De vergadering van Directeurs-generaal: informatie-uitwisseling 

De vergadering van Directeurs-generaal bestaat uit de Directeurs van de administraties van de veertien 

partners, het Voorzitterschap en de Directeur van het Agentschap. Het is een informeel overleg tussen 

de administraties van de partners en de grensoverschrijdende agenten, dat minstens één maal per jaar 

bijeen zou moeten komen. De eerste bijeenkomst was in december 2010 (ELKT 2008a: 3).  

Het gaat het volgens Regine Vantieghem
24

, die in de vergadering zetelt, niet om een instrument dat de 

veertien partners moet toelaten om het gedrag van het Voorzitterschap en het Agentschap te 

monitoren. De vergadering kwam er namelijk niet op vraag van de veertien partners, maar op vraag 

van het Agentschap. Het is de bedoeling dat men ook bij de administraties van de partners een groter 

                                                             
23

 Koenraad Marchand zetelt namens de Provincie West-Vlaanderen in de groupe de liaison, Kristof Vermeire 

zetelt namens Vlaanderen. 
24 Regine Vantieghem zetelt als diensthoofd van Dienst Externe Relaties van de Provincie West-Vlaanderen in 

de vergadering. 
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draagvlak creëert voor het grensoverschrijdende beleid dat binnen de Eurometropool tot stand moet 

komen. (interview Regine Vantieghem, 09/06/2011). 

De nood tot legitimering van het grensoverschrijdende beleid bij de administraties van de partners op 

het hoogste niveau weerspiegelt opnieuw de Franse invloed op het institutionele design. Een dergelijke 

high level group is belangrijk voor de Franse - en in mindere mate de Waalse - hiërarchische politieke 

cultuur: „die lijndiensten werken op bevel van die grote chef, die Directeur-generaal. Als hij er niet 

achter staat, gaan zij ook niet marcheren. Terwijl wij wel iets onafhankelijker opereren, hier in 

Vlaanderen. Wij zijn niet zo hiërarchisch, zij zijn heel hiërarchisch (interview Regine Vantieghem, 

09/06/2011)..’ De vergadering staat dus vooral ten dienste van de agenten. Hoewel het een 

mogelijkheid zou kunnen zijn om een aantal ‘kwestieuze dossiers […] daar op tafel te brengen‟, zodat 

de partners zeker zijn dat hun belangen niet geschaad worden, gebeurde dit tot nog toe niet (interview 

Regine Vantieghem, 09/06/2011). Er is hier dus geen sprake van een ex post controlemechanisme. De 

informatie-uitwisseling hier moet wel toelaten dat de legitimiteit van de Eurometropool ook bij de 

administratie toeneemt.  

4.3.2.3 Institutionele checks: het Voorzitterschap en het Agentschap 

Institutionele checks, waarbij de partners van de EGTS de governance structuur zo uitwerken dat de 

ene agent een oogje in het zeil kan houden bij de andere agenten, komen eigenlijk maar amper voor in 

de Eurometropool. Het werd al duidelijk dat de partners namelijk zoveel mogelijk het gedrag van hun 

agenten proberen bij te sturen via de aanwezigheid van politieke vertegenwoordigers. Voor het 

technocratische Agentschap is dat echter niet mogelijk. Daarom krijgt het Voorzitterschap in art. 13 

van de statuten op papier de eindverantwoordelijkheid voor het voorbereiden van de agenda en de 

uivoering van de beslissingen van het Bureau (ELKT 2008a: 21). Er kunnen wel vragen gesteld 

worden bij de betrouwbaarheid van het Voorzitterschap als onderdeel van de controlemechanismen. 

Sinds de oprichting van de EGTS in 2008 bestaat het Voorzitterschap immers uit dezelfde vier politici. 

Hoewel er een jaarlijks rotatiesysteem is voor de voorzittersfunctie, hebben deze vier politici al hun 

stempel kunnen drukken op het institutionele design van de Eurometropool. Men kan zich afvragen in 

hoeverre dat het Voorzitterschap zich nog associeert met de partners namens wie zij zetelen of eerder 

een autonome actor wordt. Het feit dat zij alle vier belangrijke politici zijn in hun respectieve regio 

staaft dit vermoeden. Bovendien is het zo dat „het Agentschap van de Eurometropool, in de eerste 

plaats, maar quasi exclusief verantwoording aflegt aan het Voorzitterschap, maar niet aan de 

partners‟ (interview Koenraad Marchand, 14/06/2011). Het Voorzitterschap en het Agentschap, 

beiden grensoverschrijdende agenten van de partners, zouden in principe als elkaars „medeplichtigen‟ 

kunnen proberen om hun eigen beleidsvoorkeuren tegen de wil van de partners in te verwezenlijken.  

 



54 
 

4.3.3 Sanctiemechanismen in de Eurometropool 

De collectieve principalen als de AV en het Bureau beschikken, via de bevoegdheden die zij hebben 

over de andere actoren, over een aantal ultieme sanctiemogelijkheden ten overstaan van de 

grensoverschrijdende instellingen als het Voorzitterschap en het Agentschap.  

De eerste sanctiemogelijkheid is het schrappen of verminderen van het budget van de Eurometropool. 

Dat komt erop neer dat er zou gesnoeid worden in de jaarbegroting. Het Bureau kan een voorstel doen, 

de AV moet dat dan nog goedkeuren. Ook de boekhoudkundige balans en de resultatenrekening die de 

Voorzitter jaarlijks moet voorstellen, kunnen door de AV worden afgekeurd (ELKT: 2010a: 18-19). 

Over het Forum hebben de AV en het Bureau dezelfde macht. De werkingsmiddelen komen immers 

ook van de partners (ELKT 2009).  

Ten tweede kan men het Agentschap sanctioneren door ervoor te zorgen dat de personeelsleden 

ontslagen worden. De bevoegdheid om dat te doen ligt bij het Bureau. De AV zal zich niet over de 

invulling van de functies uitspreken, maar kan er wel voor zorgen dat er functies verdwijnen. Ook het 

Voorzitterschap kan in theorie gesanctioneerd worden door het mandaat van haar leden niet te 

vernieuwen (ELKT 2010a: 18-19). Voor wat het Bureau en de AV betreft, heeft de AV de controle 

over de benoeming van de leden. In art. 10 wordt immers vermeld: ‘[de Algemene Vergadering] kiest 

uit haar midden het Bureau op voorstel van elk van elk van de leden van de Eurometropool Lille-

Kortrijk-Tournai, en verkiest de Voorzitter en Vicevoorzitters’. De leden van het Voorzitterschap 

moeten bovendien uit het Bureau komen (ELKT 2008a: 18). 

Ook de voorzitter van het Forum kan door de partners worden gesanctioneerd. Zij kunnen hem 

weliswaar niet afzetten, maar wel zorgen dat zijn mandaat niet wordt hernieuwd door het Bureau van 

de Eurometropool iemand anders te laten voordragen. Bovendien worden er ook medewerkers van het 

Agentschap vrijgesteld om de werking van het Forum te ondersteunen. Ook deze kan worden 

opgeschort (ELKT 2009). 

 

Ten derde kunnen de principalen ervoor kiezen om het mandaat van hun agenten te wijzigen. 

Daarvoor moeten de statuten gewijzigd worden, maar dit vereist volgens art. 17 unanimiteit onder de 

leden van de AV of een ¾ meerderheid, afhankelijk van het feit of ook de 

samenwerkingsovereenkomst wordt gewijzigd (ELKT 2008a: 23). 

 

Uit onderstaande tabel wordt duidelijk dat de bevoegdheden waarmee de partners hun agenten kunnen 

sanctioneren veelal de bevoegdheden zijn waarvan ex ante werd bepaald dat zowel de AV als het 

Bureau een rol moeten spelen in de besluitvormingsprocedure. Dit belemmert de effectiviteit en de 

snelheid waarmee er gesanctioneerd kan worden, maar volgens Marchand is dat net de bedoeling 



55 
 

geweest: ‘om te voorkomen dat men over één nacht ijs zou gaan, en of om de ruimte te geven om te 

corrigeren’ (interview Koenraad Marchand, 14/06/2011). 

 

Ten slotte heeft de Algemene Vergadering ook nog de nucleaire optie in handen: volgens art. 12 kan 

zij beslissen tot de ‘ontbinding van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en de maatregelen 

daartoe’ (ELKT: 2008a:18). Daarmee bevestigt men formeel het primaat van de AV over de andere 

principalen en agenten. 

Toch is dit een eerder irrealistische optie. Net als bij een statutenwijziging geldt immers dat er 

hiervoor unanimiteit nodig is in de AV. Daarenboven doet men dan de juridische en organisatorische 

voordelen van samenwerken in de EGTS weer teniet.  

TABEL 6: De bevoegdheden waarmee de collectieve principalen kunnen sanctioneren 

Algemene Vergadering (art. 10) Bureau (art.12) 

Ex ante bepalen van het aantal vacatures in het 

Agentschap 

 Technische en administratieve invulling van de 

vacatures 

 Aanstellen van de Directeur en zijn adjuncten 

Goedkeuren budgetvoorstel Bureau Budgetvoorstel consolideren 

Goedkeuren van de boekhoudkundige balans van de 

voorzitter 

 

Goedkeuren van opgerichte organen  Oprichting van adviesorganen 

 Oprichting en invulling van werkgroepen 

 Verkiezing van de leden van het Bureau 

 Verkiezing Voorzitterschap uit het Bureau 

 

Bron: Statuten van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, art. 10, 12, 13 (ELKT: 2008a). 

Tot nog toe werden er geen sancties ondernomen tegen de grensoverschrijdende agenten. Dat hoeft 

echter niet te betekenen dat de agenten geen eigen wil hebben ten opzichte van de principalen. Meer 

hierover onder 4.4. 

4.3.4 Besluit: autonomie of controle? 

Uit de analyse van de procedures en mechanismen die de veertien toelaten om de controle over hun 

agenten te bewaren, kan besloten worden dat de partners zoveel mogelijk zelf proberen de controle 

over hun agenten te behouden. Ze doen dat voornamelijk via administratieve 

besluitvormingsprocedures en in mindere mate via ex post controleorganen of institutionele checks.  

Daar waar de legitimiteit van de besluitvorming van belang is, is de autonomie van de agenten kleiner 

en de controle van de AV des te groter. Zo is de autonomie van het Bureau en het Voorzitterschap 

beperkt voor alle beslissingen die de grote lijnen voor het grensoverschrijdende beleid uitzetten. Het 

Forum en de Conferentie van Burgemeesters zien hun rol tot nog toe ook beperkt tot een feitelijke 

adviesverlenende functie. Hun leden zouden in principe wel projecten kunnen indienen bij de 

INTERREG-autoriteiten, maar ook hier wordt de besluitvorming uiteindelijk door een deel van de 

partners gecontroleerd.  
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Hetzelfde geldt voor die functies waarmee de organen bijdragen tot de informatieverstrekking voor de 

partners. Zowel de adviezen van het Forum, de Conferentie, de TWG‟s en de PG‟s moeten alle nog 

langs het Bureau passeren met hun voorstellen. Het Agentschap daarentegen is niet aan dergelijke 

administratieve procedures gebonden. 

TABEL 7: Autonomiebeperkende mechanismen binnen de Eurometropool 

 Ex ante  Ex post Institutionele 

checks 

Bureau Besluitvorming gedeeld met AV   

Voorzitterschap Besluitvorming gedeeld met Bureau 

en AV 

verbindingsgroep?  

Grensoverschrijdend  

Agentschap 

 verbindingsgroep? Voorzitterschap? 

Forum  Twee adviesprocedures 

vastgelegd 

 Bureau benoemt Forum 

 INTERREG-beheersautoriteit 

  

Conferentie van 

Burgemeesters 

INTERREG-beheersautoriteit   

Thematische 

Werkgroepen  

en projectgroepen 

De beslissing ligt bij het Bureau   

 

De grotere autonomie ex ante van het Agentschap en het feit dat het Voorzitterschap geen 

verantwoording moet afleggen wanneer het zelf bevoegdheden delegeert naar de Directeur, hebben te 

maken met het feit dat beide organen moeten bijdragen tot de geloofwaardigheid van het engagement 

dat de partners in de Eurometropool hebben opgenomen. Het Agentschap wordt in principe 

gecontroleerd door het Voorzitterschap en legt samen met het Voorzitterschap verantwoording af in de 

verbindingsgroep. Aangezien de effectiviteit van deze mechanismen twijfelachtig is, is de autonomie 

van deze twee organen groter dan die van de anderen. Dit lijkt ook de hypothese te bevestigen dat 

organen die instaan voor de geloofwaardigheid van het institutionele design meer autonomie genieten. 

Toch moet er ook op gewezen worden dat het Voorzitterschap en het Agentschap niet alleen bijdragen 

tot de geloofwaardigheid, maar ook tot de snelheid van de besluitvorming. We kunnen hier enkel uit 

besluiten dat ook snelle besluitvorming een grotere autonomie vereist. Dat is ook logisch, aangezien te 

strenge administratieve en andere controleprocedures het besluitvormingsproces opnieuw zouden 

vertragen. De hypothese over de autonomie van de organen wordt dus deels bevestigd, maar tegelijk 

uitgebreid. 

In een jonge structuur als de Eurometropool lijken de ex ante procedures het krachtigste 

controlemiddel. Ex post mechanismen als de verbindingsgroep en het Voorzitterschap moeten nog hun 
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effectiviteit bewijzen. Uit de interviews bleek immers dat de partners er niet erg gerust in zijn dat ze 

via deze weg voldoende controle op het Voorzitterschap en het Agentschap kunnen uitoefenen.  

Tot slot nog dit: de principalen kunnen hun agenten sanctioneren indien ze dat wensen. In de praktijk 

werden er echter nog geen sancties ondernomen. Dit betekent echter niet dat de principalen geen 

schrik hebben voor mogelijke agent shirking. De casus van de strategienota 2020 moet dit illustreren 

in het volgende deeltje. 



58 
 

4.4 Onderzoeksvraag 3: agent shirking? Beheer van het INTERREG IVa-programma als inzet 

Volgens de dynamische functionele logica, zullen de agenten die instaan voor de geloofwaardigheid 

van het engagement van de partners ook diegenen zijn die het snelste zullen proberen om te shirken, 

net omdat ze zich bewust zijn van hun grote autonomie. In de context van de Eurometropool zijn de 

agenten met het ruimste mandaat het Voorzitterschap en het Agentschap, dat zoals gezegd quasi 

exclusief verantwoording bij de Voorzitter en niet bij de partners moet afleggen
25

. Daartegenover is uit 

4.2 en 4.3. gebleken dat het mandaat van de Conferentie van Burgemeesters en van het Forum de facto 

beperkt is tot het leveren van informatieve input. Deze organen moeten bovendien langs een deel van 

de partners passeren om INTERREG-middelen te ontvangen. Ook de Thematische Werkgroepen en de 

projectgroepen zijn geen zuivere agenten, want elke partner is hier vertegenwoordigd.  

De hypothese wordt getoetst aan de enige duidelijke casus sinds de oprichting van de Eurometropool 

waar men agent shirking zou kunnen vermoeden. De inzet van de clash tussen de partners en het 

Voorzitterschap/Agentschap is het beheer van het INTERREG IVa-programma France-Wallonie-

Vlaanderen. Op het Bureau van 19 november 2010 werd een door het Voorzitterschap en het 

Agentschap voorbereide ontwerpversie van de strategienota „De rol voor de EGTS m.b.t. de EU 2020-

strategie en in het toekomstige cohesiebeleid’ voorgesteld. In die nota werden de ambities van het 

Voorzitterschap/Agentschap scherp gesteld. Volgens hen moet de Eurometropool ernaar streven  

‘zo veel mogelijk punten van haar operationele kader te laten integreren in het algemeen 

 strategisch kader van het Interregprogramma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen voor de periode  2014-

 2020. Daartoe wil de Eurometropool een actieve rol spelen tijdens de voorbereidingsfase van het 

Interregprogramma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, door bij de betrokken instanties van het 

 Interregprogramma maximaal draagvlak te creëren voor haar operationele kader, en door actief deel te 

 nemen aan de voorbereidende consultatierondes’  (ELKT 2011b). 

 

Dit, en het feit dat de Directeur van de Eurometropool ging lobbyen bij de Vlaamse overheid om te 

kunnen deelnemen aan het beheer van de INTERREG-middelen voor de periode 2014-2020, werd 

door de Vlaamse partners geïnterpreteerd als een aanval op hun autoriteit in het INTERREG-

programma. Regine Vantieghem benadrukt dat dit veel wantrouwen opwekte bij de partners: ‘Wij 

vinden hier aan Vlaamse kant dat hij [de Directeur van het Agentschap] veel te ver gaat in demarches 

die niet afgedekt zijn door het Bureau, bijvoorbeeld’ (interview Regine Vantieghem, 08/06/2011).  

Op het Bureau van 19 november 2010 werden dan ook bezwaren geuit door de Vlaamse partners dat 

de bestaande werking van de INTERREG-secretariaten moet worden gerespecteerd en de politieke 

legitimering die de bestaande politieke INTERREG-partners bieden, dreigt verloren te gaan als 

technocratische organen zouden instaan voor het beheer (ELKT 2011c).  

                                                             
25

 Het Bureau wordt hier als agent buiten beschouwing gelaten omdat dit orgaan toch nog al meer een tweede 

collectieve principaal is en zoals bleek, nog niet tegen de AV is ingegaan.  
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Uit de notulen van het Bureau lijkt het alsof enkel de Vlaamse partners dwars lagen, want enkel zij 

uitten als enigen bezwaren in de vergadering. Toch is dat volgens Koenraad Marchand slechts een 

perceptie:  

’Het is niet zo dat dat verzet enkel en alleen aanwezig was bij de Vlaamse partners, maar was evengoed 

aanwezig bij andere partners. Meer specifiek zowel de Région [Nord Pas-de-Calais], het Département 

du Nord als de État, bij monde van de prefectuur, als het Waalse Gewest, hadden in de voorbereiding 

ons, Provincie West-Vlaanderen, ook mondeling duidelijk hun bezwaren meegedeeld. Blijkbaar zijn we 

langs Vlaamse kant de enige geweest die dit ook formeel geuit hebben’ (interview Koenraad Marchand, 

14/06/2011). 

 

Vanuit het Agentschap ontkent men echter dat het de bedoeling zou geweest zijn om de autoriteit van 

de partners die het INTERREG-programma beheren te gaan ondergraven. Het conflict draaide volgens 

Griet Noë puur om de opname van zoveel mogelijk inhoudelijke prioriteiten van de Eurometropool in 

het strategisch programma van het INTERREG-programma. Bovendien verzekert ze ook dat dit 

gebeurde met de steun van het Voorzitterschap, want ‘de strategie van de Eurometropool wordt ook 

gezamenlijk met het Voorzitterschap uitgetekend’ (interview Griet Noë, 28/06/2011). De argwaan van 

de partners richt zich daardoor ook tegen het Voorzitterschap. Volgens Regine Vantieghem “zou die 

Voorzitter de feeling en de fairplay moeten hebben om te zeggen: ‘Dat is nu toch niet iets wat wij 

zomaar kunnen doen. Wij moeten de partners daarin raadplegen, want die partners zijn betrokken in 

die INTERREG-programma’s’” (interview Regine Vantieghem, 08/06/2011).  

 

Als reactie op de mogelijke shirking werd er door de partners besloten om een beslissing in de kwestie 

uit te stellen. De tekst werd vager gemaakt en er zou een „Werkgroep Europa‟ worden opgericht die de 

vage stukken verder moet uitwerken. Het Agentschap stelde voor dat hierin personen zouden zetelen 

die door het Voorzitterschap worden aangesteld, maar dat stuitte op formeel protest van de partners in 

de verbindingsgroep. Tot op vandaag werd hierin nog geen beslissing genomen. Bovendien lijkt het 

Agentschap-Voorzitterschap te talmen met de opstart van de werkgroep ‘en probeert zich zo goed als 

mogelijk te organiseren om in een volgende programmaperiode effectief […] te kunnen inbreken in 

dat beheer van Europese middelen’ (interview Koenraad Marchand, 14/06/2011). 

 

Welke factoren maakten de shirking van de agenten nu mogelijk? Ten eerste halen zowel Vantieghem 

als Marchand aan dat de partners van het Agentschap onvoldoende of onvolledige informatie 

doorkrijgen via de verbindingsgroep. Marchand benadrukt ook nog expliciet dat niet zozeer het feit dat 

er meerdere collectieve principalen moeten beslissen over sancties de shirking in de hand werkt, maar 

wel de zwakte van de verbindingsgroep (interview Koenraad Marchand, 14/06/2011, interview Regine 

Vantieghem, 08/06/2011). Doordat de verbindingsgroep niet het mandaat van een sterk controleorgaan 

heeft, haalt het Agentschap alle voordeel uit haar positie als verzamelaar van informatie. De agent 

heeft dus via zijn overzicht op het institutionele design een informatief voordeel op zijn principalen  
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Ten tweede ontsnapt ook de relatie tussen het Voorzitterschap en het Agentschap aan de directe 

controle van de partners. Het Voorzitterschap is niet enkel de medeprincipaal van het Agentschap, 

maar ook nog eens de principaal die het Agentschap het meeste controleert: ‘er is geen enkel document 

tussen het Voorzitterschap en het Agentschap dat ter beschikking is van de partners’. Volgens 

Marchand zijn er geen bewijzen van medeplichtigheid tussen Voorzitterschap en het Agentschap, maar 

dit voorval versterkt wel het vermoeden en de argwaan bij de partners (interview Koenraad Marchand, 

14/06/2011). 

 

De zwakte van de verbindingsgroep als controlemechanisme en de mogelijke onbetrouwbaarheid van 

het Voorzitterschap als institutionele check biedt dus kansen voor agent shirking. De casus van de 

strategienota 2020 lijkt zo inderdaad aan te tonen dat er ook in de Eurometropool een causaal verband 

is tussen delegatie omwille van geloofwaardigheid (en ook snelheid), zwakkere controleprocedures en 

een neiging tot agent shirking. Omdat één casus toch wat beperkt is om er grote conclusies uit te 

trekken, is enige voorzichtigheid hier wel op zijn plaats. De besproken casus biedt dus eerder een 

indicatie in de richting van de eerste subhypothese dan een echte bevestiging ervan.  

De tweede subhypothese, dat ook het feit dat de aanwezigheid van meerdere principalen in twee 

collectieve principalen de controle en sanctionering bemoeilijken, werd niet bevestigd en zelfs ontkend 

door Koenraad Marchand, want de partners staan collectief wantrouwig tegenover hun agenten. Een 

belangrijker conclusie is dat waar een agent van de partners, in casu het Voorzitterschap, als de 

sterkste principaal en controlerende instantie van het Agentschap optreedt, deze kan proberen om 

samen met het Agentschap tegen de preferenties van de veertien in te gaan. 

In elk geval legt de casus en de vrees van de partners voor agent shirking de achillespees van het 

institutionele design bloot. De principalen beseffen immers meer en meer dat de relatie 

Voorzitterschap-Agentschap aan hun controle dreigt te ontsnappen. Toch is de uitwerking van een 

sterker controlemechanisme niet zonder gevaar omdat men dan de baten van de delegatie - in dit geval 

snelheid en geloofwaardigheid - weer teniet zou doen. In een poging om toch de controle te behouden 

beslisten de veertien om een „Werkgroep Europa‟ op te richten die de concrete invulling van de 

strategienota 2020 moet uitdenken. De effectiviteit van deze denkgroep zal mee uitmaken of de 

principalen hun greep op het Voorzitterschap/Agentschap kunnen behouden. De casus blijft dus het 

opvolgen waard, zeker nu er ook een nieuw strategisch kader zal worden uitgeschreven voor de 

nieuwe INTERREG-programma‟s 2014-2020. 
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4.5 Onderzoeksvraag 4: preferenties van de EU en het design van de Eurometropool 

Tot slot moet er nog een antwoord worden geformuleerd op de vraag of het institutionele design van 

de Eurometropool beantwoordt aan de voorkeuren van de Europese instellingen. Hoewel de EU zich 

niet direct moeit in de invulling van het institutionele design van een EGTS, kan er toch één voorkeur 

voor een bepaald institutioneel design uit verordening (EG) nr. 1082/2006 worden gedestilleerd. 

Eerder onderzoek naar de implementering van het Europese regionale cohesiebeleid heeft uitgewezen, 

dat de lidstaten vooral hun eigen preferenties zullen willen verwezenlijken in dit beleidsdomein dat 

voornamelijk om de herverdeling van middelen draait. Toegepast op de Eurometropool mogen we 

veronderstellen dat het institutionele design eerder in het voordeel van de partners werd uitgetekend 

dan dat het de voorkeur van de EU weerspiegelt. 

Zoals vermeld in hoofdstuk één, is de verordening heel ruim opgevat en worden er geen verplichtingen 

inzake besluitvormingsprocedures en delegatie van specifieke bevoegdheden aan de partners opgelegd. 

Wel wordt in art. 10 (1) van de verordening gesteld dat het institutionele design ten minste twee 

organen moet bevatten:  

 Een Directeur, die de EGTS vertegenwoordigt en die namens en voor de EGTS handelt. 

 Een Vergadering, bestaande uit de vertegenwoordigers van haar leden (verordening (EG) nr. 

1082/2006: 22) 

De Vergadering werd door de partners ontdubbeld om snelheidsredenen. Dit betekent echter niet dat 

de voorkeur van de partners fundamenteel verschilt van die van het Europese niveau. De AV is door 

zijn omvang gewoon een meer legitiem orgaan dan het Bureau, maar de vertegenwoordigers zetelen in 

beide organen in naam van de veertien. 

Daartegenover staat dat het Europese niveau in de eerste plaats een sterk mandaat verwachtte voor een 

technocratisch orgaan, vertegenwoordigd door de Directeur. De veertien waren echter een andere 

mening toegedaan, want onder 4.2.1. kwam aan bod dat de statuten van de Eurometropool in art. 13 de 

rol van die technocratische Directeur aanzienlijk beperken ten voordele van een politieke Voorzitter: 

‘In de onderhavige statuten wordt de rol van de Directeur, zoals vastgesteld in de EGTS-verordening, 

vervuld door de voorzitter van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai’ (ELKT 2010: 21). Uit het 

interview met Regine Vantieghem bleek dat dit vooral de voorkeuren van de Franse partners 

weerspiegelt. Een sterk Voorzitterschap maakt immers deel uit van de meer presidentiële Franse 

politieke cultuur (Regine Vantieghem, 08/06/2011).  

Desondanks plaatste men de Directeur aan het hoofd van een aanzienlijke equipe onder de vorm van 

het Agentschap. Maar de partners hoopten ook dat het politieke Voorzitterschap zou bijdragen tot de 
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controle van het Agentschap. De casus van de strategienota 2020 wees echter uit dat dit niet altijd 

voldoende blijkt te zijn.  

Het institutionele design van de Eurometropool weerspiegelt dus vooral de voorkeuren van de partners 

in die mate dat men liever niet te veel delegeerde naar technocratische grensoverschrijdende organen 

en bevestigt daarmee de hypothese. De ironie wil echter dat de zwakkere controle op het 

Voorzitterschap en op de relatie Voorzitterschap-Agentschap net het effect vergroot dat men had 

willen vermijden door het mandaat van de Directeur in te perken. In plaats van één agent met 

ongewenst gedrag kunnen er nu twee samenwerken om hun voorkeuren te verwezenlijken. Wanneer 

de principalen bij delegatie heel wat autonomie voorzien omdat de beoogde baten dit vereisen, dan 

leidt dat kennelijk tot agent shirking. Delegatie mag dan wel anticipatie zijn, maar volledige 

anticipatie is onmogelijk. 
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Conclusie 

Uit dit empirisch onderzoek naar delegatie en controle in de EGTS „Eurometropool‟ Lille-Kortrijk-

Tournai kunnen een aantal conclusies worden getrokken. 

Ten eerste werd vastgesteld dat de rational choice functionele benadering, waarbij de motivaties voor 

delegatie worden uitgelegd aan de hand van de bevoegdheden die door de principalen naar hun 

agenten worden gedelegeerd, ook met succes op de institutionele setting van de Eurometropool kan 

worden toegepast. Het was wel nodig om de oorspronkelijke motivaties uit de Amerikaanse 

functionele benadering – informatieve baten en de garantie van een geloofwaardig engagement – uit te 

breiden met inzichten die de toepassingen van Pollack op de EU opgeleverd hebben. Zo is ook 

duidelijk gebleken dat organen als het Bureau, het Voorzitterschap en het Agentschap specifiek de 

taak hebben om een snellere besluitvorming te garanderen.  

Daarnaast geldt ook de legitimiteit van de besluitvorming als een belangrijke motivatie voor delegatie. 

Om die reden krijgen vooral organen met politieke vertegenwoordigers van de veertien partners een 

cruciale stem in het besluitvormingsproces en kunnen zij op hun beurt als principaal optreden. 

Bovendien worden zelfs de collectieve principalen, het middenveld en de lokale overheden omwille 

van de legitimiteit via het Forum en de Conferentie van Burgemeesters in beperkte mate betrokken bij 

de input voor het grensoverschrijdende beleid. Ten slotte weerspiegelt het belang van een 

hiërarchische politieke legitimering ook de Franse politieke cultuur. Het zou in dat opzicht kunnen 

lonen om toekomstig onderzoek naar het institutionele design van de Eurometropool te voeren vanuit 

een meer sociologisch institutionalistische invalshoek. Men zou dan het institutioneel design van de 

Eurometropool kunnen proberen te verklaren met wat Tallberg (2002) „isomorfisme‟ noemt. 

Bestaande institutionele designs worden in deze theorie verondersteld om als gevestigde ideeën 

nieuwe structuren te beïnvloeden. In het geval van de Eurometropool zou men kunnen nagaan in 

hoeverre de EGTS door de Franse en andere politieke structuren werd beïnvloed. 

Ten tweede mag men de delegatie en controle in de Eurometropool ook als een dynamisch proces 

opvatten. Het werd namelijk duidelijk dat er een causaal verband bestaat tussen delegatie omwille van 

het veilig stellen van een geloofwaardig engagement en een grotere autonomie voor de agenten. 

Concreet werd aangetoond dat organen als het Voorzitterschap, het Agentschap en in mindere mate het 

Bureau, allen veel minder beperkt zijn door administratieve procedures dan vb. de Conferentie van 

Burgemeesters of het Forum. De voorwaarde voor die bevestiging is wel dat de hypothese werd 

uitgebreid naar organen die ook voor een snellere besluitvorming instaan. Snelheid is logischerwijs 

niet gebaat bij remmende controlemechanismen. 

Toch had men zeker niet de bedoeling om het Voorzitterschap en het Agentschap onbeperkte 

autonomie toe te kennen. Zo werden er voor beide organen een aantal ex post controlemechanismen 
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uitgetekend in de vorm van de verbindingsgroep en de institutionele checks die het Voorzitterschap 

ten opzichte van het Agentschap heeft.  

De casus van de strategienota 2020 toonde echter aan dat beide mechanismen onvoldoende zijn voor 

een effectieve controle op het Agentschap/Voorzitterschap. De verbindingsgroep is vooral gericht op 

informatie-uitwisseling, maar slaagt er onvoldoende in om van het Agentschap alle informatie af te 

dwingen, zodat de partners wantrouwig worden ten opzichte van hun agenten. Ook het sterke politieke 

Voorzitterschap ontsnapt aan de rechtstreekse controle van de partners en is geen toereikende garantie 

op een effectieve controle van het Agentschap. 

Ten derde bood de casus van de strategienota 2020 ook een bescheiden bevestiging van de derde 

schakel in de hypotheses van het dynamische delegatieproces. Zwakke controleprocedures werken 

agent shirking in de hand, dus zullen vooral die agenten die voor snelheid en geloofwaardigheid 

instaan, proberen om hun eigen voorkeuren ten nadele van de partners door te duwen.  

Er werden wel geen bewijzen gevonden dat de aanwezigheid van meerdere principalen in twee 

collectieve principalen sancties bemoeilijken en shirking in de hand werken. Het bleek immers uit de 

interviews dat de AV en het Bureau nooit tegen elkaars beslissingen ingaan omdat het om dezelfde 

zetelende partners gaat. 

De casus legde wel de zwakke plek van het Eurometropolitaanse institutionele design bloot. Het is de 

uitdaging voor de veertien om erover te waken dat de relatie Voorzitterschap-Agentschap minder aan 

hun controle ontsnapt. Dit is echter geen makkelijke opdracht, want strengere controle voor deze 

organen houdt het risico in dat verkregen baten van de delegatie weer teniet gedaan worden. Het 

getalm met de oprichting van de ad hoc Werkgroep Europa toont trouwens aan dat het moeilijk is voor 

de partners om nieuwe controleprocedures ingang te doen vinden. De tijd zal uitwijzen of ook de 

vierde schakel uit het dynamische proces wordt bevestigd, namelijk of dat effecten van eerdere 

delegatierondes bepalend zijn voor de mate waarin men het institutionele design kan herschrijven. 

Ten vierde bevestigt het institutionele design van de Eurometropool dat de implementering van het 

cohesiebeleid in de eerste plaats de stempel draagt van de lidstaten en in dit geval ook van de 

subnationale overheden. Dat uit zich specifiek in het primaat van de politiek. Hoewel de EGTS-

verordening de voorkeur gaf aan een sterk mandaat voor een technocratische Directeur, besloten de 

partners immers om zijn bevoegdheden toe te kennen aan een politieke Voorzitter.  

Tot slot werd met dit onderzoek ook een poging ondernomen om de P-A theorie opnieuw uit het 

keurslijf van de Europese instellingen te halen. De grotendeels positieve antwoorden op de gestelde 

hypotheses dragen bij tot de universele toepasbaarheid van deze delegatietheorie. Anderzijds werd er 

ook bevestigd dat het mogelijk is om een causaal verband tussen delegatie, controle en shirking te 

vinden en toe te passen op een andere institutionele setting dan die van de EU. 
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Daarnaast liet deze masterproef ook toe om de academische wereld kennis te laten maken met een 

nieuwe beleidsstructuur. Aangezien het aantal EGTS‟en blijft stijgen, is er dan ook nog voldoende stof 

voor verder onderzoek. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Interview met Regine Vantieghem, bestuursdirecteur bij de Dienst Externe relaties 

Provincie West-Vlaanderen. Brugge, op 08/06/2011. 

 

Mijn vragen gaan over de vergadering van Directeurs-generaal. De vergadering van de 

Directeurs-generaal legt een verbinding tussen hoge functionarissen van de partners, het 

Voorzitterschap en het Agentschap. Klopt dat? 

 

De vergadering van de Directeurs-generaal legt de link tussen het Agentschap en dan het hoofd van de 

administraties van de partners – de administraties die onder die Directeurs-generaal vallen hé.  

 

Dus er is geen politieke vertegenwoordiging van de partners daarin eigenlijk? 

 

In die vergadering, nee. Je hebt dus de politieke vertegenwoordigers die in het Bureau zitten, in de 

Algemene Vergadering, en daarnaast dan dat Agentschap, met daarin die Directeur, maar tussen dat 

bestuurlijk niveau of die politieke gremia, zoals ze dat in het Nederlands zeggen, tussen dat 

Agentschap – daartussen was er niks. En door die vergadering van die Directeurs-generaal is dat een 

schakel tussen die twee. Wat niet wilt zeggen dat de Directeur of het Agentschap altijd via die 

Directeur-generaal gaat om naar zijn Bureau te gaan. Hij spreekt rechtstreeks met dat Bureau, maar 

omwille van het draagvlak in de diensten was hij van plan om jaarlijks die Directeur-generaal van die 

verschillende partners samen te roepen. Zoals ik je gisteren al zei, omdat dat vooral in Frankrijk, waar 

ze toch altijd meer geformaliseerd zijn dan bij ons, zelfs in Wallonië, dat dat wel belangrijk is in de 

administratie, dat die grote baas – die Directeur-generaal – dat hij daarachter staat. Want daar werken 

ze veel meer dan wij, die lijndiensten werken op bevel van die grote chef, de Directeur-generaal. Als 

hij er niet achter staat, gaan zij ook niet marcheren. Terwijl wij wel hier iets onafhankelijker opereren, 

hier in Vlaanderen. Wij zijn niet zo hiërarchisch, zij zijn wel heel hiërarchisch. Zeer formeel ook hé. 

 

En die vergadering is er gekomen op vraag van het Agentschap zelf? 

 

Ja. 

 

De taak van die vergadering is om een groter draagvlak te creëren voor het beleid van de 

Eurometropool bij de administraties? 

 

Bij de administraties van de partners die er deel van uitmaken. Ik denk niet dat het de bedoeling is om 

daar echte dossiers te behandelen. Dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Dan moet je veel frequenter 

samenkomen, als je echt dossiers gaat behandelen. Het is gewoon een informeel moment om een 

draagvlak te creëren. En als er al een keer kwestieuze dossiers zijn, kan men ze dan daar op tafel 

brengen. De echte link tussen dat Agentschap en dat Bureau en die Algemene Vergadering, is die 

groupe de liaison. De naam zegt het zelf, zij zijn eigenlijk de continue link ertussen. Zij vergaderen, 

denk ik, bijna iedere maand. Dus alle dossiers komen op daar tafel – of zouden moeten daar op tafel 

komen. Dat gebeurt ook niet hé… 

 

Zij moeten ook verzekeren dat het beleid van de Eurometropool dan de beleidsvoorkeuren van 

de partners…  

 

Zij zouden echt de link moeten leggen tussen dat Agentschap en tussen dat Bureau. De vergadering 

van het Bureau voorbereiden, zorgen dat de beslissingen van het Bureau uitgevoerd worden, zorgen 

dat er terugkoppeling is naar de administraties voor die dossiers… Zij zijn echt de spilfiguren tussen 

dat Agentschap en dat Bureau. Het is wel belangrijk dat je dat verschil… Het is niet alleen een 

nuanceverschil tussen die groupe de liaison en die Directeurs-generaal die maar één keer in het jaar 

samenkomen. Het is eigenlijk niet veel meer dan een draagvlak creëren. Draagvlak… Een legitimiteit 

ook. 
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De vergadering – is dat dan ook geen manier om de beleidsvoorkeuren van de partners te 

verzekeren? 

 

Dat gaat eigenlijk veel meer via die groupe de liaison. 

 

Oké, ça va. Dus die vergadering is geen officieel orgaan en is effectief in haar opzet? 

 

Tja, het is nog maar één keer gebeurd, verleden jaar. Dat was een kennismaking. Dus de Directeurs die 

kennismaakten met de opzet van de Eurometropool: organogram, strategie uit de doeken gedaan,… 

Hoe dat dat verder zal opgevolgd worden… 

 

Het is ook niet de bedoeling dat het uitgroeit tot een echt controlemechanisme? 

 

Nee nee nee. 

 

Dan heb ik nog een andere vraag: in verband met het Voorzitterschap zelf. In de verordening 

van de EGTS krijgt de Directeur een representatieve functie en mag die ook handelen namens 

de EGTS, dus eigenlijk de functie die hij daar toegewezen krijgt is veel groter dan hetgeen hij 

krijgt hier in de Eurometropool. Dus ze hebben er iets… 

 

Ik versta je niet, zeg het nog eens? 

 

De functies van de Directeur - 

 

Van de Eurometropool? 

 

Ja, in het algemeen, van een EGTS, zoals het in de verordening staat van de Europese Unie – ze 

geven dan veel meer bevoegdheden dan dat hij krijgt hier in de Eurometropool. Maar er gaan 

veel meer bevoegdheden, dat staat ook letterlijk in de statuten van de Directeur, naar het 

Voorzitterschap. Dus was mijn vraag dan… 

 

In de algemene verordening? 

 

In de Eurometropool. Daar staat er letterlijk… 

 

Dus de Directeur van de Eurometropool, om zijn naam te noemen, Stef Vande Meulebroucke, heeft 

meer bevoegdheden dan dat er eigenlijk voorzien zijn in de algemene… 

 

Nee, omgekeerd. Minder. Want daar staat ook letterlijk in de statuten van de Eurometropool, 

dat de Voorzitter de functies die in de EGTS-verordening toegewezen zijn aan de Directeur 

incorporeert. 

 

Op papier. 

 

Ja, op papier.  

 

Ja, natuurlijk, je weet niet wat hij afspreekt met zijn Voorzitter hé. Wij vinden hier, aan Vlaamse kant, 

dat hij veel te ver gaat in demarches die niet afgedekt zijn door het Bureau, bijvoorbeeld. Of ze 

afgedekt zijn door zijn Voorzitter – wij weten niet wat hij afspreekt met zijn Voorzitter hé. Maar ik 

persoonlijk – en ook de collega‟s – wij vinden dat hij soms te ver gaat. Een typisch voorbeeld dat ons 

gechoqueerd heeft, is dat hij gaat lobbyen bij de Vlaamse Gemeenschap om het beheer van 

INTERREG-middelen te doen. Hij heeft daar het akkoord niet voor van de partners om dat te doen. 

Dat is toch nogal essentieel, dat je daar het akkoord van de partners voor moet hebben om zo‟n dingen 

te doen. 
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Kan hij dat doen als hij niet gedekt is door het Voorzitterschap? 

 

Je zou kunnen zeggen: al is hij niet gedekt door de partners, als hij gedekt is door de Voorzitter, zou 

dat eigenlijk moeten voldoen. Maar dan zou de Voorzitter de fairplay moeten hebben naar zijn 

partners om dat goedgekeurd te krijgen. Dan zou die Voorzitter de feeling en de fairplay moeten 

hebben om te zeggen: Dat is nu toch niet iets dat wij zomaar kunnen doen. Wij moeten de partners 

daarin raadplegen, want die partners zijn betrokken in die INTERREG-programma‟s. Dat is natuurlijk 

bestuurlijke feeling ook – voor wat consulteer je partners als Voorzitter? Wat doe je zelf alleen als 

Voorzitter? Ik weet niet of je dat in de boeken kunt leren of in de verordening… Ik denk dat dat een 

beetje fairplay en weten is. Dat is waarschijnlijk in alle verenigingen zo. Een Voorzitter moet toch een 

beetje weten wanneer hij zijn partners moet consulteren. 

 

En dat gebeurt nu te weinig? 

 

In dat geval voelden wij ons zeker zeer geraakt daardoor. Anders is er nog niet zoveel gebeurd buiten 

die demarches. 

 

Kan het ook zijn dat men – zeker op papier – de taken delegeert naar de Voorzitter die in de 

verordening naar de Directeur gingen? Want dat is een technocratisch orgaan. Kan het dan zijn 

dat het ook politiek legitiemer is om dat te geven aan iemand die verkozen is en die vanuit de 

partners zelf komt? 

 

Dus de beslissing in de Eurometropool, dat omwille van politieke legitimiteit naar de Voorzitter zou 

gaan? Ja, dat zou kunnen. Ik heb al die besprekingen en voorbereidingen niet meegemaakt. Beetje de 

Franse slag hé. In Frankrijk houdt de Voorzitter wel de autoriteit bij hem – de Voorzitter is de 

voorzitter in Frankrijk. Terwijl dat een voorzitter hier in Vlaanderen toch soms meer een encadrement 

is. Het hangt natuurlijk af van persoon tot persoon. In Frankrijk trekken ze dat meer naar zich toe. Het 

is natuurlijk ook een serieus verschil, ook bestuurlijk – in Frankrijk heeft een voorzitter alle macht, 

terwijl wij veel meer de manier van besturen hebben in een college. De Vlaamse regering beslist in 

een consensus, de deputatie beslist in het college van de deputatie, schepencollege ook… Er is 

natuurlijk wel een voorzitter: burgemeester, minister-president,… Maar de beslissingen gebeuren in 

een consensus, in een raad. Terwijl in Frankrijk niet. De voorzitter van het Departement du Nord, die 

ook een aantal vice-présidents rond hem heeft – dus te vergelijken met onze deputés – hij heeft alle 

macht hé. En niet alleen in feite, maar het is bij zijn gratie dat die vice-presidenten dat één of andere 

delegerende bevoegdheden krijgen. Hier de deputatie, dat is niet met delegatie. Iedere deputé heeft zijn 

bevoegdheden. Maar daar is alle macht bij de président, bij de voorzitter. 

 

Dus het is ook legitiemer voor die politieke structuren in Frankrijk dat het dan in de 

Eurometropool ook… 

 

Ook bij de Voorzitter zit. Het is in die geest dat het waarschijnlijk zo gelopen is, omdat de Fransen 

toch wel sterk hun stempel gedrukt hebben op die teksten, op de statuten enzo. 

 

Oké, bedankt. 
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Bijlage 2: Interview met Kristof Vermeire, beleidsmedewerker Vlaams coördinator Noord-

Frankrijk. Brugge, op 09/06/2011. 

 

 

Ik ga beginnen met het Bureau. We zien dat er twee vergaderingen zijn: de Algemene 

Vergadering en het Bureau, waarin de politieke vertegenwoordigers zetelen. Waarom werden 

die eigenlijk ontdubbeld? 

 

Ik was er niet bij bij de oprichting, maar ik vermoed dan… Er zijn veertien partners: allemaal met twee 

vertegenwoordigers, dus zodanig omvangrijk die Algemene Vergadering dat het nodig was om in een 

beperktere groep de Algemene Vergadering voor te bereiden. Het is volgens mij een praktische 

regeling zoals in vele besturen het geval is, maar dat men met een Algemene Vergadering en een 

Bureau zit. Het Bureau bereidt de zaken voor, maar beslist niet over alles. De meeste zaken worden 

dan nadien voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Volgens mij is dat een interne werkafspraak die 

gemaakt is omdat men met zoveel personen in die Algemene Vergadering zit – ik weet het aantal niet 

vanbuiten. 

 

Het is 84. 

 

84, ja. Daar kan je eigenlijk geen voorbereiding mee doen. Maar zelfs het Bureau is eigenlijk nog vrij 

omvangrijk. Dus ja, dat is om tot een goede werkregeling te komen. 

 

En snellere en efficiëntere besluitvorming… 

Dat zou de bedoeling moeten zijn. Hoewel het Bureau nog altijd zeer uitgebreid is. Als je met te veel 

mensen samen zit voor te bereiden, dan denk ik dat het ertoe leidt dat je dan op een andere manier 

besluitvorming hebt die niet zichtbaar of controleerbaar is. In die zin lijkt het mij een goede manier 

van werken om een Bureau te hebben samengesteld uit de leden van de Algemene Vergadering en die 

de zaken voorbereidt, maar dat alles teruggekoppeld wordt en afgetoetst wordt aan de Algemene 

Vergadering. Net zoals andere organen die opgericht worden, naast het Bureau, zoals de werkgroep 

Europa, die zal opgericht worden, met een delegatie van het Bureau, en ook het Task Force
26

 die 

opgericht is. Het is belangrijk als je met mensen, met delegaties werkt, dat er voldoende transparantie 

en terugkoppeling is naar de Algemene Vergadering. 

 

Oké. En het feit dat er nog altijd zoveel zetelen in het Bureau en dat de Algemene Vergadering 

zo uitgebreid is, dat heeft dan te maken met politieke legitimiteit? Zoveel mogelijk partners 

erbij? 

 

Ja, men zit sowieso al met veertien partners die natuurlijk allemaal hun vertegenwoordigers willen 

hebben. Men zit dan ook met de verkozenen van de partners die deel uitmaken van de Eurometropool, 

dus met de Provincie, met de delegatie van de Provincie, de raadsleden, aan Franse kant, aan Waalse 

kant… Dus ja, dat wordt een grote vergadering uiteindelijk daardoor. Dat is nodig, denk ik, in functie 

van de democratie, dat iedereen vertegenwoordigd is en iedereen inspraak heeft, maar uiteindelijk, het 

zijn wel die partneroverheden die dan aan hun achterban of hun besturen moeten terugkoppelen en 

rapporteren in feite hé. Ik denk dat dat nodig is, ja. Net zoals een gemeenteraad of een provincieraad, 

die heel wat leden telt, omdat iedereen zich voldoende zou kunnen vinden in die vertegenwoordiging. 

 

Het is ook om die reden dat het Bureau eerst de begroting consolideren voordat ze naar de 

Algemene Vergadering moet? 

 

Ja, in feite moet dat Bureau een voorstel doen aan de Algemene Vergadering. Het Bureau beslist niet 

over de begroting maar moet een voorstel uitwerken en dat dan voorleggen aan de Algemene 

                                                             
26

 Noot van de interviewer: De Task Force moet nadenken over de toekomst visie van de Eurometropool tegen 

2030. Daarnaast zal er ook een Werkgroep Europa worden opgericht die moet nadenken over hoe de 

Eurometropool zich in de EU 2020-strategie kan inpassen. 
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Vergadering. Vanuit mijn ervaring vind ik dat dit grondiger moet gebeuren in de Algemene 

Vergadering. Het wordt voorbereid door het Agentschap, de opmaak. Ik denk dat er wel nood is om 

daar een grondig begrotingsdebat over te voeren, in het Bureau en nadien in de Algemene 

Vergadering. Wat ook nodig is, is dat de begroting in feite afgehandeld wordt in het jaar voorafgaand 

aan het jaar waarop de begroting slaat. Dat is totnogtoe niet het geval. We hebben wel voorbereidende 

vergadering gehad over de begroting in november maar uiteindelijk is het pas in dit jaar, in de 

Algemene Vergadering… Het was toen al maart, april – toen pas is de begroting goedgekeurd. 

Eigenlijk is dat te laat. Het werkjaar is bezig. We moeten eigenlijk, zoals een gemeente dat doet en 

andere besturen, in het jaar voorafgaand, op het einde van het jaar, die begroting goedkeuren. Anders 

zit je eigenlijk al met een… Er zijn eigenlijk al drie à vier maanden voorbij en je moet dan nog een 

begroting opstellen voor die maanden die voorbij zijn. Dat is niet logisch. Door de opstart is dat nu zo, 

maar op de vorige Algemene Vergadering is toch duidelijk het engagement gegeven om vroeger met 

de begrotingsbesprekingen te beginnen en ook die begroting af te werken. In 2011 af te werken. Ik 

denk dat dat een goede zaak is.  

 

Ten tweede, iets over de Thematische Werkgroepen. Die kregen van de partners de 

bevoegdheden gedelegeerd om actievoorstellen te doen en projectvoorstellen te doen. Wie zetelt 

er daarin? 

 

Er zijn bij mijn weten zes Thematische Werkgroepen. Wat die voorzitterschappen betreft: dat zijn 

meestal politici. Dat is verdeeld onder de drie regio‟s: Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. Zij hebben 

elk twee voorzitters. Maar er zijn ook telkens ondervoorzitters dan van de andere regio. Wat 

Vlaanderen betreft: dat is onder meer de gouverneur, die nu niet echt een politicus is, maar wel een 

Vlaamse coördinator is en eigenlijk de Vlaamse overheid vertegenwoordigt. Paul Breyne is dus 

voorzitter van de Werkgroep „Dienstverlening aan de bevolking‟. Die werkgroep heeft twee luiken: 

enerzijds gezondheidszorg en anderzijds onderwijs. Daarnaast zijn er nog andere werkgroepen: 

ondermeer over ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit, economie… Thematische Werkgroepen. De 

grote beleidsdomeinen, laat ons zeggen, die vallen telkens onder zo‟n Thematische Werkgroep. Dat is 

natuurlijk vrij ruim, als je onderwijs en gezondheidszorg: dat is eigenlijk al heel veel. Vandaar dat men 

in de werkgroep Dienstverlening aan de bevolking heeft geopteerd om die werkgroep eigenlijk wel te 

laten bestaan in zuivere vorm maar eigenlijk een soort subwerkgroepen op te richten: enerzijds 

onderwijs, anderzijds gezondheidszorg. Omdat je natuurlijk met heel veel verschillende specialisten… 

De onderwijsspecialist is daarvoor niet betrokken bij het thema gezondheidszorg. Je zit daar met twee 

verschillende zaken. Om het werkbaar te maken, dat men die opsplitsing gemaakt heeft, maar het is 

zo: die subwerkgroepen moeten wel terugkoppelen aan de hoofdwerkgroep „Dienstverlening aan de 

bevolking‟. Zij brengen dan verslag uit over hun activiteiten. Bijvoorbeeld de subwerkgroep 

gezondheidszorg heeft onlangs het seminarie georganiseerd over residentiële ouderopvang in de 

grensstreek. De volgende vergadering van de werkgroep dienstverlening aan de bevolking zal dan 

verslag uitgebracht worden over hoe dat verlopen is en wat de conclusies zijn die uit het seminarie 

kunnen getrokken worden. 

 

Naast het politieke voorzitterschap zetelen er daar ook nog ambtenaren in? 

 

Eigenlijk is dat een mengeling van in feite van technici en van politici. Dus de Thematische 

Werkgroepen zijn gemengd samengesteld. In tegenstelling tot de officiële organen, Bureau en 

Algemene Vergadering, die eigenlijk is samengesteld door afgevaardigden van de overheden: politici. 

Het is wel zo dat wij als technici dan die vergaderingen van de Bureau en Algemene Vergadering wel 

bijwonen maar dat wij daar niet het woord kunnen nemen. Maar wel op de Thematische Werkgroepen. 

 

Zou je dus als motivatie om die bevoegdheid te delegeren naar de Thematische Werkgroepen 

kunnen stellen dat dat is om een snellere besluitvorming te hebben? 

 

Wel, om vooral de mensen te kunnen samenbrengen die het thema kennen, om specialisten te kunnen 

aantrekken. 
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Expertise? 

 

De nodige expertise samen te brengen en dus zaken door hen te laten voorbereiden. Politici moeten 

misschien alle markten thuis zijn maar zijn daarom geen technici – op elk gebied hé. Elk gebied heeft 

zijn achtergrond en elk gebied specialiseert zich in bepaalde thema‟s. Op de Algemene Vergadering, 

de leden die daar van deel van uitmaken, je kan niet verwachten dat ze én specialist onderwijs én 

specialist gezondheidszorg zijn. Dus eigenlijk, die Thematische Werkgroepen doen eigenlijk de 

inhoudelijke voorbereiding, elk op hun terrein. Maar de bedoeling is ook dat zij, als zij bepaalde 

werkstukken gemaakt hebben, nota‟s gemaakt hebben, bepaalde stappen genomen hebben, dat dit 

telkens teruggekoppeld wordt in de besluitvormingsorganen, dus Bureau en Algemene Vergadering. 

Op de laatste Algemene Vergadering heeft de werkgroep mobiliteit bijvoorbeeld verslag uitgebracht 

over hun werkzaamheden, in de Bureauvergadering van november heeft de gouverneur verslag 

uitgebracht over activiteiten van de bevolking… De werkgroep economie zal een advies uitbrengen 

over een aantal ruimtelijke plannen in Rijsel; dus zij zullen advies uitbrengen. Allé, advies 

voorbereiden, ik zal het zo zeggen. Dat zal gevalideerd worden in de Bureauvergadering. Men bereidt 

het voor met specialisten maar achteraf zal het gevalideerd worden op het Bureau en de Algemene 

Vergadering. 

 

En het feit dat er ook politici in die werkgroepen zitten – wat is daar de reden van? De 

legitimiteit? 

 

Ook om die betrokkenheid te vergroten en die politici de kans te geven om de thema‟s die hen 

interesseren op de voet op te volgen eigenlijk. Dat is eigenlijk de reden, omwille van interesse voor de 

thema‟s en als men daar met experten zit, dat men daar een aantal zaken van opsteekt. Dat is eigenlijk 

een win-win-situatie, zowel voor de technici als voor de politici. De politici worden geïnformeerd over 

bepaalde thema‟s van de technici, en omgekeerd. We vernemen dan wat de standpunten zijn van die 

politici en in welke mate dat ze daar in kunnen meegaan, in welke mate ze dat politiek kunnen 

opnemen en verdelen in het bestuursorgaan waar ze inzitten – als dat nu een parlementslid is, of een 

provincieraadslid, of een intercommunale – dat ze dat kunnen… Ik denk dat het nuttig is dat je die 

uitwisseling hebt.  

 

Er zetelt ook één technisch medewerker zelf van het Agentschap in die Thematische 

Werkgroepen. Wat is zijn of haar rol? 

 

Er is eigenlijk… Het Agentschap heeft een aantal inhoudelijke medewerkers en elk van die 

inhoudelijke medewerkers volgt één of twee of drie – ik zou het eens moeten nakijken – van die 

Thematische Werkgroepen op. Wat werkgroep economie betreft, is bijvoorbeeld Wim Dejaeger. Wat 

ruimtelijke ordening betreft, ook. François Goarin volgt de groep Dienstverlening aan de bevolking 

op. Eigenlijk staan zij in voor het secretariaat, het Agentschap en voor de verslaggeving van de 

Thematische Werkgroepen. Dus bijvoorbeeld nu binnenkort zal er een werkgroep gezondheidszorg 

plaatsvinden. Griet Noë legt eigenlijk een ontwerpagenda voor aan de gouverneur. Het is een voorstel, 

dus welke agendapunten weerhouden worden, wie bereidt welke agendapunten voor… De bedoeling is 

eigenlijk dat zij voor een stuk het voorbereidend werk doet naar aanleiding van die Thematische 

Werkgroepen, dat zij de experten contacteren om bepaalde agendapunten toe te lichten. Bijvoorbeeld 

over dat seminarie dat net plaatsgevonden heeft, zal Griet Noë dan vragen aan Henri Lewalle om 

bijvoorbeeld een verslag te geven over het verloop van het seminarie. De bedoeling is dat zij dat 

eigenlijk wat coördineren, de voorbereiding doen, de contacten leggen, aftoetsen met de voorzitter van 

„welke agendapunten zullen we behandelen?‟… Voor een stuk leidt zij die vergaderingen, samen met 

de voorzitter, in goede banen. En ook achteraf dan het secretariaat, het verslag opmaken en de verdere 

opvolging van de Thematische Werkgroep. Eigenlijk wordt er van hen wel heel wat verwacht, zowel 

voorbereiden van vergaderingen als achteraf… 

 

En de ontwerpagenda die zij opstellen, de input daarvan, komt die vanuit henzelf of komt dat 

van de partners? 
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Dat zou je eigenlijk aan hen moeten vragen… Ik heb nu de ontwerpagenda gekregen van de 

werkgroep gezondheidszorg waarin een aantal voorstellen gedaan worden. Eén van de voorstellen is 

het seminarie, bijvoorbeeld. Zij was daar natuurlijk bij. Zij heeft dat als agendapunt voorgesteld: dat is 

ook logisch, want het is de werkgroep die de organisatie gedaan heeft van dat seminarie. De input zal 

geleverd worden op de vergadering door Henri Lawalle, die verslag zal uitbrengen over het seminarie. 

Er is ook een agendapunt van het forum in feite. Zij hebben ook een werkgroep, maar die noemt dan 

medisch-sociale. Zij hebben een aantal conclusies geformuleerd. De bedoeling is dan dat die eens 

afgetoetst worden in de werkgroep dienstverlening aan de bevolking, of dat de werkgroep 

dienstverlening aan de bevolking dat eens kan oppikken ook. Dat kan ook een deel van hun 

standpunten maken eigenlijk. Dus een uitwisseling eigenlijk van informatie van standpunten. En dus 

zal iemand van werkgroep medisch sociale, van het forum dan, op de vergadering van de werkgroep 

dienstverlening aan de bevolking verslag uitbrengen van wat hun standpunten zijn en zal er daar ook 

een discussie zijn. Het is niet de bedoeling dat alle input van de vergadering door de secretarissen van 

de werkgroep geleverd wordt. Het is wel de bedoeling dat zij een voorstel van agenda doen en bij elk 

agendapunt kort aangeven wat het inhoudt en wie eventueel daarover de nodige toelichting zal 

verstrekken op de vergadering zelf. Dus zij hoeven niet van a tot z alle inhoud te kennen, maar vermits 

dat zij het coördineren, dat ze een ontwerp van hen naar voor leggen, korte toelichting van de punten 

die kunnen behandeld worden en dat iemand die punten zal toelichten op de vergadering zelf. Dus dat 

is eigenlijk hun taak. Het is uiteindelijk de voorzitter die dan zijn fiat geeft. Vervolgens wordt dan een 

uitnodiging verstuurd vanuit het Agentschap naar de leden van de werkgroep en op de vergadering 

zelf, ja… De gouverneur zit voor, het Agentschap maakt het verslag, zorgt wat voor het goed verloop 

van de vergadering… Ze zijn een beetje de draaischijf in feite van de werkzaamheden van de 

Thematische Werkgroep, zowel vooraf, tijdens als achteraf. Ze zorgen eigenlijk voor continuïteit van 

de werkzaamheden. Ze zoeken ook een datum, ze toetsen die datum af met de voorzitter en 

ondervoorzitter van de werkgroep zodanig dat zij alleszins kunnen aanwezig zijn.  

 

Zij zijn de draaischijf, maar het feit dat de partners wel in de werkgroepen zetelen is om er voor 

te zorgen dat het beleid wel afgestemd blijft op de voorkeuren van de partners zelf? 

 

Wel, ze zijn de draaischijf in die zin… op praktisch organisatorisch vlak. Qua coördinatie… Maar het 

Agentschap staat uiteindelijk ten dienste van de partners. De input en de richtlijnen moeten eigenlijk 

vanuit de partners komen. Het zijn eigenlijk zij die de agendasetting doen. Zij zeggen: “Ik vind het 

belangrijk om daarrond en daarrond en daarrond verder te werken” – dan komt dat van hen. Het is 

natuurlijk ook niet zo strikt – het Agentschap kan natuurlijk ook voorstellen doen, maar het zijn 

uiteindelijk altijd de partners die de lijnen uitzetten in feite. Het Agentschap is, volgens mij dan, een 

dienstverlenende instantie die mensen - partners – samenbrengt, ook los soms van de Thematische 

Werkgroep, die mensen samenbrengt in functie van bepaalde grensoverschrijdende problemen. 

Vandaar ook het idee van de projectgroepen, om ook los van de Thematische Werkgroepen, om op 

bepaalde problemen dieper in te gaan met experten enzoverder. Maar ook dat, ook de oprichting van 

projectgroepen, wordt telkens ook gelegitimeerd binnen het Bureau en de Algemene Vergadering. 

Bijvoorbeeld de gouverneur wilde een grensoverschrijdend permanent milieuoverleg, wou daarbij 

voor de organisatie daarvan gebruik maken van de diensten van het Agentschap en dat is dus 

voorgelegd geweest aan het Bureau, zodanig om daar dus een project, een tripartiteoverleg over op te 

richten door projectgroepen, zou je kunnen zeggen, maar dit moet natuurlijk goedgekeurd kunnen 

worden door het Bureau omdat het natuurlijk ook bepaalde implicaties heeft. Men maakt gebruik van 

het secretariaat, van de infrastructuur, van de vertaling. Het moet dus ergens ook gelegitimeerd worden 

dat men binnen dat Bureau akkoord is om daaromtrent dieper op in te gaan en daaromtrent een 

permanent overleg op te richten. Ik vind dat logisch: als je van de faciliteiten van de diensten mag 

gebruik maken, dat dat ook gelegitimeerd wordt door een beslissing natuurlijk, een politieke 

beslissing. 

 

Eventjes dieper in op de projectgroepen: zij moeten dan eigenlijk de projecten die gelanceerd 

geweest zijn, nadat ze goedgekeurd zijn, nog uitwerken of … ? 
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Wat bijvoorbeeld… de enige projectgroep, als het al zo genoemd kan worden, is bijvoorbeeld dat 

grensoverschrijdend milieuoverleg, omdat ik daar in betrokken ben. Dat is een idee van de gouverneur, 

dat is in oprichting dus dat is nog niet samengekomen, maar daar is er een beslissing gekomen in het 

Bureau dat men dit zal oprichten en dat dit ondersteuning krijgt van het Agentschap. Die werkgroep, 

projectgroep, zal met een aantal technici samen zitten om grensoverschrijdende milieuproblematiek te 

bespreken en te bekijken welke oplossingen dat er daaromtrent uitgewerkt kunnen worden. Maar dit is 

tripartiete, maar dit is een werkinstrument, zou men in feite kunnen zeggen, men heeft binnen die 

werkgroepen de regels daaromtrent – die zijn niet zo strikt, zoals in de Thematische Werkgroepen en 

Bureau en Algemene Vergadering, waar je met de dubbele pariteit zit. De helft Fransen, een kwart 

Nederlandstaligen, een kwart Walen. We gaan daar in eerste instantie met een beperkt aantal diensten 

agendasetting doen en zien welke problemen we verder uitwerken, wat zijn de doelstellingen van die 

groepen,… We zullen een bredere consultatie doen met alle betrokken diensten. Maar de bedoeling is 

natuurlijk, van de moment dat daar stappen gezet worden, dat we dat ook telkens terugkoppelen. In dit 

geval bijvoorbeeld aan de werkgroep „duurzame ontwikkeling‟, dat daar ook telkens verslag 

uitgebracht wordt over „waar zijn we mee bezig‟, wat is de stand van zaken, enzoverder. Dat is ook 

een voorwaarde, dat er telkens goed moet afgestemd worden en teruggekoppeld worden met de 

bestaande structuren, zodanig dat geen groepen opgericht worden die dan een eigen leven gaan leiden. 

Dat kan niet. 

 

Oké. Tot slot nog, over de groupe de liaison. Mag men stellen dat dat het controleorgaan van de 

partners is die eigenlijk de link tussen het Bureau en het Agentschap vormt? 

 

Goh… Controle… Controlefunctie…. Niet echt. Het is wel een voorbereidende functie, in feite. In de 

groupe de liaison zitten vertegenwoordigers van de veertien partneroverheden, per partneroverheid 

één à twee technici. Wat wij eigenlijk doen is, de Bureau en de Algemene Vergadering voorbereiden, 

informatie-uitwisseling, nadenken over de aanpak van bepaalde zaken… Eigenlijk zou je kunnen 

zeggen: beleidsvoorbereidend werk, in functie van Bureau en Algemene Vergadering, maar ook in 

functie van aftoetsing en terugkoppeling aan de partneroverheden. Het is niet zozeer controlerend… 

 

Nee, maar in die zin wel toetsen aan beleidsvoorkeuren van de partners. 

 

Ja. 

 

Verzekeren dat het…  

 

Ja. Allé, het is bijvoorbeeld niet aan ons om de begroting te controleren ofzo. 

 

Nee, maar ik bedoel: daar komen dossiers op tafel, die waarschijnlijk van Thematische 

Werkgroepen komen. Of niet? 

 

Neen. Eigenlijk niet. Het is altijd in functie van Bureau en Algemene Vergadering, of in functie van 

bepaalde activiteiten die georganiseerd worden. Het is een stuk informatie-uitwisseling en een stuk 

voorbereidend werk. Ik denk dat dat twee belangrijke zaken zijn. Elkaar informeren over activiteiten 

die elke partner organiseert, over de projecten die gedaan worden, ook over zaken die het Agentschap 

op poten zet – dat we daar toch van op de hoogte zijn. Ook voorbereiding van nota‟s - strategienota‟s. 

Begroting in feite ook. Dat is ook de vraag geweest op de vorige vergadering in Doornik. Daar is ook 

gevraagd dat de groupe de liaison die begroting ten gronde zou voorbereiden. En dan ook informatie-

uitwisseling, voorbereidend werk, aftoetsen van de haalbaarheid van zaken… Je krijgt in feite 

informatie en dinges – dat je bij jouw partner in feite aftoetst, is dat haalbaar, welk standpunt nemen 

wij daartegen. Eigenlijk een stuk proactief op de vergaderingen van de Algemene Vergadering en 

Bureau. Dus nog vooraleer het besluit genomen wordt, dat je dan, na die liaison, in feite een aantal 

zaken die daar voorgelegd worden, dat je die gaat aftoetsen, dat je de partners gaat informeren over 

wat er voor ligt, en of dat dat haalbaar is of niet. Dat je daar eventueel ook aan terugkoppelt naar het 

Agentschap dan van: „dat of dat ligt moeilijk‟ of „daar kunnen we ons in vinden‟. Dat is ook iets dat 

we doen in feite. In verband met de strategienota, bijvoorbeeld, vooraf aan het Agentschap een aantal 
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bemerkingen doorgeven, wat de Provincie of Vlaanderen vindt erover. Bijvoorbeeld naar aanleiding 

van de Werkgroep Europa heb ik vooraf afgetoetst bij de Vlaamse partner wat zij vinden van die 

Werkgroep Europa, of dat zij zich daar achter kunnen scharen, of dat een concept is waar ze achter 

staan. En ik heb toen al vooraf, vooraleer dit op de vergadering kwam, ook al het Agentschap 

geïnformeerd van eventuele problemen of opmerkingen van de partner. Je speelt een beetje, zou je 

kunnen zeggen, een go-between tussen het Agentschap en de partneroverheid. De zaken aftoetsen, de 

zaken op elkaar afstemmen, nog vooraleer ze echt het voorwerp zijn van besluitvorming. Dat is 

eigenlijk een beetje onze taak. Je hebt ook aan Vlaamse kant het regionaal overleg metropool – ROM 

– waar eigenlijk dan de verschillende Vlaamse partners van de Eurometropool de vergaderingen 

voorbereiden, dus de Bureau en de Algemene Vergaderingen, om dus ook aan Vlaamse kant een stuk 

de zaken met mekaar af te stemmen, van gedachten te wisselen, om indien mogelijk een gezamenlijk 

standpunt of houding aan te nemen binnen het Bureau en de Algemene Vergadering. Dit is een 

informatie en een aftoetsing, dit is geen officieel besluitvormingsorgaan; het is ook, zou je kunnen 

zeggen, een soort groupe de liaison maar dan een gemengde groupe de liaison met technici en politici, 

puur Vlaamse kant. Volgens mij bestaat dat niet aan Waalse of Franse kant.  

 

Maar je zegt ook van de groupe de liaison is geen officieel orgaan. 

 

Nee, de ROM is geen officieel orgaan. De groupe de liaison wel, die is wel ingebed in de structuur. 

 

En is de opzet van de groupe de liaison ook effectief eigenlijk? Lukt het om die rol van 

afstemmen op elkaar… Wat kan het Agentschap eigenlijk voorbrengen op zo’n groupe de 

liaison? 

 

De agendapunten of ontwerpagendapunten… Dat is nu op de laatste groupe de liaison gebeurd. In 

feite de ontwerpagendapunten voor de Bureauvergadering van 4 juli, dus… eigenlijk de voorbereiding, 

eventueel projecten. Inhoudelijke nota‟s, visienota‟s, strategische nota‟s – die worden daar al een 

eerste keer besproken in feite. Ook activiteiten die plaatsvinden, geplande vergaderingen. Op de laatste 

groupe de liaison heeft men aangekondigd dat men met de Vlaamse overheid samenzit in verband met 

grenspost aan Rekkem – dus ja, dat is wel nuttig om dat te weten. Dan kan je daar eventueel ook aan 

participeren. Dus ik ga daar ook vanmiddag naartoe. De bedoeling is dat je uit eerste hand informatie 

krijgt van het Agentschap en zo mogelijk informatie ook geeft van wat jouw overheid in feite 

organiseert – eventueel grensoverschrijdende projecten die ingediend worden. Dus het is een 

uitwisselingsvergadering in feite – het moet van beide kanten komen. Dat zou toch idealiter moeten 

zijn. Maar bepaalde zaken dienen volgens mij nog meer ten gronde in die groupe de liaison besproken 

te worden. Zoals ik in het begin al zei: die begroting, daar moeten we echt wel, van meet af aan, 

betrokken in worden en dat de voorbereiding eigenlijk samen met de groupe de liaison gebeurt. Dat is 

eigenlijk nog niet voldoende het geval. Er zijn nog wel een aantal zaken die we misschien nog wat 

mogen verdiepen op die groupe de liaison. Het zijn wel eigenlijk al zeer gevulde vergaderingen. Dus 

binnen het tijdsbestek van twee is dat al heel veel informatie dat je eigenlijk krijgt en soms is daardoor 

dan te weinig ruimte voor discussie – eigenlijk zouden sommige zaken nog wat meer ten gronde 

moeten kunnen uitgediept worden. De begroting en bepaalde nota‟s, maar het blijft natuurlijk onder 

technici – dus wij kunnen ons natuurlijk niet engageren om bepaalde beslissingen te nemen of niet te 

nemen. De bedoeling is dat er afgetoetst wordt, dat de zaken bediscussieerd worden, maar de 

beslissingen, het engagement om bepaalde zaken te doen of niet te doen, dat gebeurt niet in de groupe 

de liaison. Je mag niet verwachten van een technicus dat hij daar gaat zeggen van „we gaan mee in een 

bepaald project of niet‟. 

 

Maar het kan wel gebeuren op basis van informatie die door de leden van een groupe de liaison 

naar de eigen partner wordt doorgespeeld? Kunnen ze wel…  

 

Ja, dat is de bedoeling. Dus nu op de laatste groupe de liaison lag een project voor, waar ook een 

bepaalde inbreng van de partners verwacht wordt, niet vanuit de begroting, maar daar bovenop. De 

bedoeling is eigenlijk dat nu elke vertegenwoordiger van die groupe de liaison dit gaat aftoetsen bij 

zijn partneroverheid en gaat kijken van „is dit haalbaar of niet‟? Dus we hebben informatie gekregen, 
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maar wij kunnen niet zeggen op die vergaderzitting van „we gaan oké of niet oké‟. We engageren ons 

wel natuurlijk om de informatie door te spelen, te overleggen, contacten te leggen met de overheid die 

wij vertegenwoordigen in de groupe de liaison. 

 

Maar je hebt wel gezegd dat je kan zeggen als lid van de groupe de liaison van ‘ja, dat ligt 

moeilijk voor onze partner’? 

 

Ja, dat is geen probleem. Maar ik wil zeggen dat wij niet het besluit nemen om wel of niet iets te doen. 

We kunnen natuurlijk al aangeven van „dit zal niet evident zijn‟. Wat bijvoorbeeld dat project dat op 

tafel lag – dat is door een aantal leden van de groupe de liaison aangegeven, dat is niet zo evident om 

bovenop de partnerbijdrage die betaald wordt nu ook een bijdrage voor een bepaald project te gaan 

betalen. In de loop van dit jaar… begrotingen worden opgemaakt het jaar vooraf, dus het is niet zo 

evident als je halverwege het jaar plots met een project komt en daar de nodige middelen voor vraagt. 

Uiteindelijk zal dit wel moeten nagekeken worden door die overheid en door de diensten van de 

overheid – of dit kan, of niet kan. Daarover kunnen wij een aantal richtlijnen geven, aanbevelingen 

geven, dat wel. Bijvoorbeeld, wat dat project betreft, ja, dat was de bedoeling dat dat een deel van de 

middelen zou opgebracht worden nu al, dit jaar, en een deel volgend jaar – en aantal technici hebben 

toch gezegd van „goed, dat is niet zo evident om dit jaar nog zo plots middelen tevoorschijn te halen, 

het zou beter zijn als we dit in onze begroting voor 2012 kunnen voorzien‟. En dan nog, wat het 

provincievoorbeeld betreft, die begroting van 2012 is in feite allemaal opgemaakt. Allé, ze is nog niet 

goedgekeurd, maar de diensten hebben die wel al opgemaakt. Men is daar heel vroeg bij. Allé, men 

weet dat nu op het Agentschap, dat dit niet zo evident is. Dat het niet zo maar is van „we gaan nu naar 

onze overheid en die zal wel bereid zijn‟. Ik hoop dat uiteindelijk iedereen zich daar in kan vinden, 

maar er is toch al gesignaleerd, aangegeven, dat dit niet zo evident is, om nu voor een bepaald project 

plots op korte termijn middelen te gaan aanbrengen. Dusja. Dat signaal is gegeven, men weet dat en 

het is nu aan ons om in mijn geval, naar de Vlaamse overheid toe, in het geval van Koenraad, naar de 

Provincie, te gaan zeggen van „dit was een punt op de agenda van de groupe de liaison, het is een 

project dat voorligt, kunnen wij daar in meestappen‟ en daar dan een standpunt over bepalen en dat 

terug te koppelen naar het Agentschap of op de volgende vergadering te zeggen van „kijk, voor onze 

partneroverheid is dat niet mogelijk of wel mogelijk‟. Het is een beetje… Zoals ik al zei, we zijn een 

beetje een go-between tussen het Agentschap en de partneroverheid die je vertegenwoordigt. 

 

Oké. Nog tot slot één vraagje over de Algemene Vergadering. Als er iets gevalideerd geweest is 

op het Bureau, en daarna komt het op de Algemene Vergadering… Die Algemene Vergadering, 

houden die soms nog iets tegen, of zijn die geneigd van altijd mee te stappen met wat door de 

partners is goedgekeurd eigenlijk? 

 

Op de Algemene Vergadering die ik tot nu toe bijgewoond heb, zijn we eigenlijk nog geen zaken 

tegengekomen. Dat zou kunnen – theoretisch zou dat perfect kunnen. Dit kan ook in een Bureau. Ik 

heb weet in een Bureau, bijvoorbeeld, van november, waar een bepaalde nota voorlag, een 

strategieontwerp. Die was geagendeerd in een Bureau en ook in de Algemene Vergadering daar 

onmiddellijk op volgend. Soms vergadert het Bureau apart op een bepaalde datum, soms valt de 

Bureau en de Algemene Vergadering ook samen op dezelfde dag en is het Bureau dan voorafgaand 

aan de Algemene Vergadering. Natuurlijk als je agendapunten agendeert op een Bureau die daar nog 

heel wat discussie en bespreking vergen en meteen daarop volgt een Algemene Vergadering, dan is dat 

natuurlijk niet zo evident. 

 

Ja, het zijn dezelfde partners. 

 

Ja, het zijn dezelfde partners. Maar men heeft op het Bureau in november gezegd van „kijk, dat 

document vraagt nog een grondiger bespreking‟ dus men zou eigenlijk een aparte Bureauvergadering 

daar moeten aan wijden. Het punt is eigenlijk nog niet rijp voor de Algemene Vergadering. Dus het 

punt dat geagendeerd was op de Algemene Vergadering is in feite afgevoerd en uitgesteld naar een 

volgende Algemene Vergadering, zodanig dat het grondiger voorbereid en besproken kon worden 

vooraleer dat het naar de Algemene Vergadering zou gaan. Men zou kunnen zeggen dat dat Bureau 
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een bepaald agendapunt tegen heeft gehouden met een motivatie van „het vergt nog verdere 

bespreking‟. Ik denk dat dat normaal is als je op twee niveau‟s werkt – Bureau en Algemene 

Vergadering – dat je eerst een maximale consensus nastreeft in het Bureau en als men daar grotendeels 

zich in de documenten kan vinden, je het dan meeneemt naar een Algemene Vergadering. 

 

Daardoor waarschijnlijk dat er op de Algemene Vergadering niet veel wordt afgekeurd 

eigenlijk. 

 

Bijvoorbeeld ook een begroting. Dit wordt voorbereid in een Bureauvergadering en als daar dan 

grotendeels een consensus over is, dan ga je daar mee naar een Algemene Vergadering als voorstel van 

het Bureau. Natuurlijk, elke partneroverheid is vertegenwoordigd in dat Bureau en ook in die 

Algemene Vergadering. Dat staat natuurlijk niet in de weg dat je wel opmerkingen kan formuleren op 

de Algemene Vergadering. Dat is ook gebeurd op de laatste Algemene Vergadering waar de begroting 

voorlag. Daar zijn toch een paar tussenkomsten geweest over die begroting; dat moet ook. Uiteindelijk 

zit men in een orgaan. Het is niet meer dan normaal dat er daar over gediscussieerd wordt. Maar tot 

een afkeuring is het totnogtoe niet gekomen. Dat kan theoretisch, maar persoonlijk lijkt dat me weinig 

waarschijnlijk omdat je een uitgebreid Bureau hebt waar eigenlijk elke partner in vertegenwoordigd is 

die de zaken volgt, voorbereidt, een consensus nastreeft. De kans dat je dan naar een Algemene 

Vergadering gaat en er daar dan kortsluiting ontstaat, lijkt me eerder klein te zijn. Ik ben ook 

gemeenteraadslid en de zaken voor de gemeenteraad worden uiteindelijk ook ten gronde voorbereid in 

het schepencollege. Op het moment dat je naar de gemeenteraad gaat is het duidelijk dat de partners 

die behoren tot de meerderheid meestal het probleemloos goedkeuren omdat dat debat al gevoerd is 

vooraf. In dit orgaan behoort, laat ons zeggen, iedereen tot de meerderheid. Er is eigenlijk geen 

oppositie. Iedereen is betrokken, iedereen is vertegenwoordigd, dus in die zin, de kans dat dan zaken 

afgekeurd worden lijkt me klein te zijn, maar theoretisch is dat perfect mogelijk. 
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Bijlage 3: Interview met Koenraad Marchand , beleidsmedewerker Provincie West-Vlaanderen 

en medewerker Transforum, de Vlaamse pijler van het Forum van de Eurometropool. Brugge, 

op 14/06/2011. 

 

Goed. Ik begin met het Forum. Ten eerste, wie verkiest er de leden van het Forum? 

 

De leden van het Forum worden aangeleverd door de drie constitutionele delen van het Forum, zijnde 

de Conseil de Lille Métropole, de Conseil de la Wallonie picarde en Transforum. Zij leveren de leden 

aan. Wanneer dat de leden onvoldoende aanwezig zijn, kan het Forum aan de drie conseils vragen om 

het mandaat te herbekijken. Maar het blijft uiteindelijk wel de verantwoordelijkheid van de drie 

conseils afzonderlijk om allemaal nieuwe mensen aan te duiden. Hoe dat ze dat intern organiseren, dat 

ligt bij de drie verschillend. Bij de Vlaamse insteek is het zo dat de Raad van Bestuur van het 

Transforum beslist wie dat er die zitjes zal innemen. Er wordt daarbij een evenwicht bewaard tussen 

sociaal-economische partners, die zeven van de vijftien zitjes innemen, en anderen, die de overige acht 

innemen. En waarom ook anderen? Omdat natuurlijk ook de thema‟s waarover dat binnen de 

Eurometropool gedebatteerd wordt veel ruimer gaan dan enkel de sociaal-economische thema‟s. Dat is 

zo‟n beetje de manier waarop het geschiedt. In de Conseil de développement de Lille Metropole is er 

een meer gestructureerde afvaardiging, maar goed, de schaal waarover we spreken is ook erg 

verschillend.  

 

Ja, oké. Maar dus, de veertien partners hebben geen zeg in wie er in het Forum zetelt. Dat wordt 

volledig aan de leden van het Forum overgelaten? 

 

Dat wordt volledig aan de leden van het Forum overgelaten, ja. 

 

Oké. De rol van het Forum binnen de governance structuur van de Eurometropool; zij mogen 

projectvoorstellen doen aan het Bureau? 

 

Wel, zij hebben… ‟t Is een Conseil de développement – dat betekent dat ze een adviesverlenende 

functie hebben. In het Frans noemen ze dat scission en auto-scission [sic: saisine en auto-saisine]. Tot 

nog toe is het Forum nog maar zelden om advies gevraagd geweest vanuit het Bureau. En dus heeft zij 

zichzelf georganiseerd om rond een aantal thema‟s adviezen te formuleren en heeft zij ook reeds een 

projectvoorstel geformuleerd. Projectvoorstel, dat ging over… dat had een Transfontalia, dat is 

eigenlijk een project dat erop gericht was om elkaar over de grenzen heen beter te leren kennen. Dat 

was een nogal divers project – een INTERREG-project, nogal divers van samenstelling met nogal wat 

partners… Dat was het interessante aan het project, maar tezelfdertijd ook het moeilijke, omdat… Ja, 

om dat project door INTERREG goedgekeurd te krijgen en de nodige cofinanciering te vinden bij de 

verschillende partners, omdat het niet gefocust is op één thema, was het heel erg moeilijk om daar een 

administratie voor warm te krijgen. De administraties economie vonden zich daar niet volledig in 

terug maar ook de administraties onderwijs vonden zich – allez, er was eigenlijk geen enkele 

administratie die zich daar volledig in terug vond. Dat was eigenlijk het punt waarop het project een 

beetje is spaak gelopen. Ik denk dat er op dat niveau bij het Forum, ja, dat daar toch gebleken is dat het 

niet evident is voor het Forum, waar dat al die verschillende partners bij elkaar zitten, om daar 

onmiddellijk zelf al met INTERREG-projecten voor de dag te komen – om die proberen samen te 

stellen. Omdat je eigenlijk met teveel aan tafel zit. Een goed INTERREG-project bestaat eigenlijk – ja, 

dat vormt de kern voor twee partners die iets samen willen doen omdat ze het eigenlijk een voordeel 

vinden… Als je het onmiddellijk opstart met acht partners – ja, dat is dat eigenlijk gedoemd om te 

mislukken, net omdat je te weinig kan focussen. Ik denk dat dat een goede les geweest is voor het 

Forum, dat dat geen evidentie is, om dat op die manier te doen.  

Naar aanleiding van twee dynamieken die zich ontwikkeld hebben, heeft het Forum ook adviezen 

verleend op… wel… In ieder geval één advies volledig op eigen initiatief, dat is een… Nee, twee 

adviezen op eigen initiatief. Eén over de geneeskundige, sociale zorgen in de Eurometropool, één over 

mobiliteit. Aanleiding voor een advies te formuleren over de geneeskundige sociale zorgen in de 

Eurometropool, was een vaststelling vanuit enkele partners van het Forum, voornamelijk Franse 

partners van het Forum, dat er op vlak van gehandicaptenzorg er nog heel wat problemen waren in de 
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grensoverschrijdende mobiliteit van de zorg, zij het van de zorgverlener, zij het van de 

zorgbehoevende en de manier waarop dat kwaliteit werd verzekerd, financiering werd verzekerd, en 

dergelijke meer. Dan heeft men eigenlijk een werkgroep samengesteld om die medische en sociale 

zorg in de Eurometropool eens dieper uit spitten, kijken wat daar de problematieken zijn, om van daar 

te komen tot een aantal aandachtspunten waar dat dringend werk van moeten gemaakt zou worden. 

Dat is een proces dat een goed jaar in beslag heeft genomen. „t Is interessant om daar straks misschien 

wat dieper op in te gaan hoe dat dat advies dan uiteindelijk tot stand is gekomen.  

Het tweede, dat gaat eigenlijk over een grensoverschrijdende mobiliteit. Aanleiding daarvan is 

grensoverschrijdende mobiliteitsstudie die het Agentschap heeft uitgevoerd in opdracht van het 

Bureau en waar het Forum van de Eurometropool het haar rol vond om daar een advies rond te 

formuleren. Ik denk dat dat ook interessant is om te noteren, dat het verschillende initiators kunnen 

zijn om zo‟n advies te genereren, eigen vaststellingen, twee initiatieven die genomen worden waar dat 

het Forum dan toch mee wilt op inpikken om daar een zeg in te hebben, dat advies heeft veel minder 

tijd in beslag genomen, is veel sneller tot stand gekomen of moeten komen… Straks het verschil 

tussen de dynamieken waarmee dat die twee adviezen tot stand zijn gekomen, misschien toch eens 

toelichten. En het derde is, wel daar is het Forum van de Eurometropool wel specifiek om een advies 

gevraagd. Dus het heeft niet direct uit eigen initiatief ontwikkeld, zij het dat ze daarom dat advies 

gevraagd is, niet door het Bureau of de Algemene Vergadering, maar wel door de syndicat mixte van 

de SCOT…  Dat is eigenlijk een soort Conseil de développement, waar dan rond het inrichtingsplan 

van de Rijselse agglomeratie, waarbij dat die syndicat mixte adviezen gevraagd heeft aan de Conseil 

de développement de Lille Métropole, maar ook aan de naburige Conseils de développement en dan 

uiteindelijk ook aan het Forum van de Eurometropool waar dat de drie samen zitten. Dat advies, dat is 

op dit ogenblik nog in wording.  

Dat zijn zo de drie voorbeelden… Enfin, het zijn geen drie voorbeelden, het zijn drie zaken, casussen, 

waarin dat ze om advies gevraagd zijn maar ze zijn alle drie een beetje exemplarisch voor hoe dat zo 

een grensoverschrijdend Forum van de société civile kan functioneren. 

 

En eenmaal dat ze om advies gevraagd zijn, dan komt dat automatisch op het bord van het 

Bureau terecht? 

 

Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Er is nog geen van die adviezen die op dit ogenblik al… Er is 

één advies dat gevalideerd is door het Forum van de Eurometropool; dat is dat rond de zorgverlening, 

dat komt in eerste instantie op de Thematische Werkgroep „Dienstverlening aan de bevolking‟ terecht. 

En dan zullen we moeten zien van welke weg het daar uit gaat.  

 

Dus er is geen directe link tussen het Bureau en het Forum, maar het gaat eerder via 

Thematische Werkgroepen? 

 

Het hangt er van af. Het Bureau kan perfect het Forum rechtstreeks om advies vragen en dan wordt het 

advies rechtstreeks aan het Bureau voorgelegd. Maar in de gevallen natuurlijk waar dat het Forum zelf 

beslist om een advies te formuleren rond een bepaalde thematiek is het logisch dat dit ingebracht in 

eerste instantie in de Thematische Werkgroep die het domein behandelt.  

De wijze waarop dat die twee adviezen tot stand gekomen zijn, ik denk dat dat toch wel interessant is 

om eventjes te belichten… In het kader van het advies rond de zorgverlening was er een eigenlijk een 

vraag vanuit een aantal groepen die deel uitmaken van het Forum, die een problematiek ervaren en die 

daar in dat Forum dat eens gezamenlijk naar voor willen brengen als drukkingsmiddel om een aantal 

zaken te verbeteren. Dat heeft dus een tamelijk lange periode in beslag genomen. Daar hebben de 

deelnemers van het Forum zich quasi volledig zelf georganiseerd om een aantal experten aan te zoeken 

in een soort van hoorzittingen waarbij dat die werkgroep van het Forum zich zo goed mogelijk 

geïnformeerd heeft over de problematiek. En dan is men tot de vaststelling gekomen dat eigenlijk 

langs de drie kanten van de grens, ja, die zorgproblematiek toch ook wel op een andere manier 

benaderd werd en dan was het de… voornamelijk het vinden van een goed formaat om de drie 

bezorgdheden of opportuniteiten te kunnen samen brengen in één visietekst. Door het feit dat het wat 

langer geduurd heeft, heeft dat ook de mogelijkheid gegeven om voldoende terug te koppelen langs 

elke kant en is hetgeen wat dat uiteindelijk geschreven is, de output, zijnde een prozatekst van een 
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zestal pagina‟s en twee pagina‟s tabellen, lang geen slechte état de lieu van de problematiek waarin dat 

inderdaad een aantal pistes worden aangegeven om oplossingen te generen en waar dat ook een aantal 

prioriteiten zijn in aangegeven. Vanuit de kant van het Transforum vonden we dat eigenlijk een goede 

manier van werken, zij het natuurlijk dat je sowieso met verschillende vergaderculturen 

geconfronteerd wordt en dat we in de loop van het proces hier en daar wel wat vragen gesteld hebben 

of dat die vergadering – die specifieke vergadering – of dat nu echt zo broodnodig was om tot het 

resultaat te leiden, maar goed. We werken zo verscheiden dus we weten dat het voorkomt. Als je dat 

vergelijkt met dat advies dat over mobiliteit verleend is, ja, daar merk je een andere dynamiek. Daar is 

een grensoverschrijdende studie die wordt uitgevoerd die halverwege, dus nog niet in haar finale 

vorm, een keer gepresenteerd geweest is op het Forum en waarbij dat dan de voorzitter van het Forum 

gemeend heeft dat het Forum daar snel ook een eigen inbreng in moest brengen en daar dus een advies 

over moest produceren, zelfs nog voor dat de eindconclusies van die studie bekend waren. Dat is 

relatief snel… Men heeft willen werken met een specifieke werkgroep daarrond, waarbij dat elk 

gebied een tweetal experten moesten aanduiden om in die werkgroep te zetelen en waarbij dat dan een 

vier-vijftal opeenvolgende vergaderingen zou moeten leiden tot een advies rond mobiliteit. En ja, dat 

is toch veel moeilijker tot stand gekomen en het eindresultaat is veel minder bevredigend dan bij dat 

vorige advies, om een aantal redenen. De eerste reden is, ja, we geven wel advies over mobiliteit, maar 

bon, het is zo‟n brede problematiek: je kunt het hebben over de mobiliteit van personen, van specifieke 

doelgroepen van personen, je kunt het hebben over het openbaar vervoer, het vrachtvervoer, het 

goederenvervoer in haar algemeenheid met transport langs treinen, langs waterlopen, het multimodale 

systeem, je kunt het hebben over de contournement rond Rijsel en de fileproblematiek, je kunt het 

hebben over de logistieke ambities van… Je hebt daar een heel  breed gamma waarover je het zou 

kunnen hebben en dan om op voorhand twee experten te detecteren die daarin beslagen zouden zijn – 

ja, dat is een quasi onmogelijke zaak. Dan heb je iemand die iets afweet van treinverbindingen, 

goederentreinen ofwel passagierstreinen – dat zit zelden in dezelfde persoon. Ofwel heb je iemand die 

de logistieke sector zeer goed kent, ofwel heb je iemand die het openbaar vervoer… Het is heel 

moeilijk om daar de juiste persoon voor te mobiliseren en zeker wanneer je dan zeer snel zogezegd tot 

een aantal besluiten zou moeten komen. Iedere deelnemer voelt aan dat hij daar eigenlijk met 

onvoldoende kennis van zaken deelneemt aan zo‟n vergadering. En dan kom je zeer snel terecht in, ja, 

een aantal detaildiscussies waarin men dan eerder focust op een instrumentarium dat men zou willen 

inzetten. Dan gaat het eerder over oplossingen, hé, over ideeën van oplossingen. We zouden moeten 

een péage in de Eurometropool installeren en hoe zou die er dan moeten uitzien? Of zouden we 

rijstroken voor carpooling moeten voorbehouden? En je krijgt een heel andere dynamiek van 

vergaderen – het gaat al bijna direct over oplossingen, alvorens dat men eigenlijk goed zicht heeft op 

hoe dat de problematiek in elkaar zit, waardoor dat je ook al veel sneller een politieke discussie krijgt, 

of tenminste een discussie die rekening houdt met politieke voorkeuren langs de ene en de andere kant 

van de grens, of gewoon – daarom nog niet voorkeuren, maar mogelijkheden: de invoering van een 

péage bijvoorbeeld, nadat we hebben vastgesteld dat het in België meer dan tien jaar geduurd heeft 

alvorens dat men tot min of meer een consensus gekomen is over de invoering van een vignet… Dat 

markeert al heel snel de dynamiek van de discussie. Ik denk dat ook dat een leerproces is voor het 

Forum, op welke manier dat ze eigenlijk zich van zo‟n taken als adviesverlening, zeker op eigen 

initiatief, moeten kwijten, hoe dat ze dat het best organiseren. Iets anders zou zijn, mocht die 

grensoverschrijdende studie gefinaliseerd geweest zijn, mochten er daaruit een aantal duidelijke 

conclusies gedistilleerd worden door het studiebureau en mochten dan die conclusies voor advies aan 

het Forum voorgelegd geweest zijn, dan hadden we een agenda gekregen waarrond dat we ons konden 

organiseren om daar een advies over te formuleren. Maar nu hebben we die agenda een beetje zelf 

moeten samenstellen en ja, dat is niet zo evident, zeker niet als je dat zeer snel wenst te doen. Dus het 

advies van de SCOT, dan zit je eigenlijk in dat derde scenario: daar is een diagnostiek, en in die 

diagnostiek staan een aantal conclusies, een aantal lijnen in uitgetekend, en dat is veel gemakkelijker 

om op relatief korte termijn aan een advies te onderwerpen te meer daar, op dat specifieke punt, de 

verschillende Conseils de développement die het Forum van de Eurometropool uitmaken zich al in min 

of meer – en de ene al wat meer dan de andere – een beeld over die SCOT gevormd hadden, en 

effectief een advies over die SCOT al gevormd hadden, en daar is dan de opdracht om te kijken op 

welke manier naar welke elementen van die afzonderlijke adviezen ook in een gezamenlijk advies 

geformuleerd worden, dus wat voor bijkomende elementen die zo gezamenlijke adviezen wel niet 
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kunnen hebben. Maar je kan daar veel sneller en veel meer gefocust werken rond de redactie van een 

advies, rond die adviesverlenende functie van het Forum… 

 

Oké. Dus het feit dat het Forum voorstellen mag doen rond grensoverschrijdende projecten – 

welke motivatie zou je daarvoor kunnen bedenken? Kan het zijn dat het is omdat ze meer 

expertise aanbrengen die bij de partners niet zit omdat ze hele dagen specifiek met dat bepaald 

beleidsdomein bezig zijn? 

 

Neen, absoluut niet. Ik denk dat het gaat om andere soorten van projecten. Het Forum verenigt het 

middenveld. ‟t Is ook een forum: dat betekent dat het een plek is waar mensen samenkomen, mensen 

die een grensoverschrijdende interesse hebben en die ook specifiek met thema‟s bezig zijn die zich 

lenen voor grensoverschrijdende samenwerkingen – dus dat er daar ideeën broeden van mogelijk 

boeiende projecten om te realiseren is de logica zelf. Dus dat er vanuit het Forum van de 

Eurometropool projectvoorstellen komen, mag ons niet verbazen, maar het zullen andere 

projectvoorstellen zijn die vanuit de institutionele partners komen, maar goed. De 

grensoverschrijdende samenwerking laat die breedte van soorten projecten perfect toe. Sommige 

projecten hebben inderdaad nood aan een betere institutionele onderbouwing, andere projecten – dat 

gaat gewoon over, ja, wat vinden twee culturele partners interessant om samen te doen en wat voor 

project kan er daaruit groeien. Ik denk dat het een logisch proces is dat er daar grensoverschrijdende 

projecten uitkomen, want dat waarschijnlijk het leergeld is dat het Forum heeft moeten betalen bij het 

eerste projectvoorstel dat ze geformuleerd hebben – Transfontalia, zoals dat noemt, en dat dan niet is 

kunnen doorgaan. Te snel, met teveel partners rond de tafel gezeten hebben, en teveel elementen van 

die partners in één project proberen te steken hebben. Mocht het Forum wat meer tijd nemen om 

gewoon elkaar als partner beter te leren kennen, elkaars werking beter te leren kennen, dat er wel 

andere projecten zullen uit voortkomen die niet noodzakelijk door het Forum als dusdanig misschien 

moeten gedragen worden maar ook gewoon gedragen kunnen worden door die twee partners of die 

drie partners die zich binnen dat Forum ontmoeten en die gewoon op eigen initiatief dan ook een 

projectvoorstel lanceren. Als het van… Stel dat het projectvoorstel van die grootteorde is dat er een 

zekere ambitie uitstraalt, dat het eigenlijk als Forum kan voorgedragen worden, dan kan dat ook. Ik 

denk echt dat het Forum de tijd moet krijgen om zich organisch te ontplooien in haar rol als Forum 

voor grensoverschrijdende société civile, dan wel dat het… Allé, ik denk niet dat zij zeer snel een soit 

disant opgelegde rol kunnen uitoefenen. Daarvoor zijn ze met teveel: er zitten daar uiteindelijk zestig 

mensen in een… waarvan dat de ene vertegenwoordigende functie al groter is dan de andere, ja, die 

komen daar om specifieke belangen te behartigen in eerste instantie. Je kan daar niet van verwachten 

dat zij onmiddellijk optreden als één hecht team met een welbepaalde agenda, een gedeelde agenda. 

Die gedeelde agenda‟s, die groeien wel, maar dat vraagt tijd, dat vraagt contacten, vraagt een beetje 

organische dynamiek. 

 

Maar dus, je zegt: de partners hebben niet zozeer nood aan de expertise van het Forum, maar 

waarom laten ze… 

 

Hmm, misschien heb ik dat… Ja, toch niet voor projecten. Partners hebben nood aan de expertise van 

het Forum met betrekking tot het formuleren van hun grensoverschrijdend beleid. Daarvoor hebben ze 

de expertise van dat Forum nodig. Maar om specifieke projecten te gaan realiseren – ja, om projecten 

te realiseren ga je de expertise zoeken waar dat je ze weet te vinden. Dat kunnen partners zijn van het 

Forum, dat kan het Forum zijn als dusdanig, maar dat kunnen evengoed anderen zijn. Als je kijkt naar 

welke INTERREG-projecten - dat zijn nu toch wel de grensoverschrijdende projecten bij uitstek – dat 

er lopen, ja, dat is heel gevarieerd. Sommige is al tussen geïnstitutionaliseerde partners, andere is 

tussen organisaties van maatschappelijk middenveld, nog andere zijn gemengd met private actoren, 

ja… Er is geen model voor grensoverschrijdend partnerschap daar. En de expertise die je nodig hebt, 

die is afhankelijk van de inhoud van je project. Je kan daar weinig zaken over vastleggen. De expertise 

van het Forum is in eerste instantie niet samengebracht om projecten te schrijven, maar in eerste 

instantie samengebracht om het grensoverschrijdend beleid te adviseren over prioriteiten en 

doelstellingen. Dat is iets anders dan projecten. 
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Maar die projecten komen voort uit de prioriteiten en de doelstellingen. 

 

Oh, dat hangt er vanaf. Wat is je definitie van een project? Is een beleidsbeslissing een project? Allez 

ja. Als ik hier over projecten spreek, dan spreek ik eigenlijk over een geschreven project, 

doelstellingen, waar dat een limitatief aantal partners zich achterzetten, die brengen middelen in om 

dat te realiseren en binnen een korte termijn van een vier à tien jaar is er een heel duidelijke output die 

door dat project geleverd wordt. Dat is voor mij een project. Ja, iets anders is beleid voorbereiden, 

waarbij dat je zegt: we gaan proberen om in regelgeving aan te passen, om een aantal hindernissen 

langs de grens op te heffen. Op dat ogenblik heb je dat Forum nodig om expertise aan te leveren, 

voornamelijk om het probleem zo grondig te definiëren bijvoorbeeld. En of om oplossingen af te 

toetsen aan het draagvlak. Dat is een ander soort expertise dan effectief knowhow die je in een project 

steekt om het te realiseren. 

 

En dan ten tweede ook, het feit dat het middenveld geassocieerd wordt aan de Eurometropool, 

dat is ook om eigenlijk een gelegitimeerd beleid te krijgen in het gebied van de Eurometropool. 

Dat klopt dan? 

 

Absoluut. Draagvlak. De twee belangrijkste redenen waarom dat er dergelijke adviesraden opgericht 

worden. 

 

Goed, bedankt. Dan gaan we over naar het Bureau en de Algemene Vergadering en de 

sanctiemogelijkheden die zij hebben ten opzichte van het Voorzitterschap of het Bureau of het 

Forum. Als het Bureau en de Algemene Vergadering een ander orgaan willen sanctioneren om 

het weer in de pas te doen lopen, hebben zij een viertal instrumenten. Ze kunnen in de budgetten 

snijden, ze kunnen in theorie het personeel ontslaan of het mandaat van een voorzitter niet 

vernieuwen. Ten derde kunnen ze het mandaat van één van die organen die zij hebben opgericht 

herschrijven. Ten vierde hebben ze een nucleaire optie dat ze gewoon heel de Eurometropool 

opdoeken. Met die bevoegdheden, budgettair, en over personeel en over bepaalde mandaten, die 

zitten verdeeld over het Bureau en de Algemene Vergadering. Dus het feit dat er daar eigenlijk 

twee vergaderingen zijn, sluit dat de effectiviteit van die sanctiemechanismen uit volgens jou? 

 

Ja, maar dat is natuurlijk ook een beetje de bedoeling. Om te voorkomen dat men over één nacht ijs 

zou gaan, en of om ruimte te geven om te corrigeren. Op zich denk ik niet dat het probleem in het 

gebruik van de sanctioneringsmiddelen ligt in de wijze waarop dat ze zijn vastgelegd in de statuten. 

Het probleem aan politiek sanctioneren, het functioneren van de Eurometropool, ligt in het feit dat er 

toch nog wel wat schort aan de transparantie van de besluitvorming tussen het Agentschap en het 

Voorzitterschap. En daar aan gekoppeld, mede verklaard door het feit dat de Algemeen Directeur en 

dus het Agentschap van de Eurometropool, in de eerste plaats maar quasi exclusief verantwoording 

aflegt aan het Voorzitterschap en niet aan de partners. Dus als de partners vertegenwoordigd in het 

Bureau al problemen zouden ondervinden van een sanctierecht of – noem het iets breder een 

bevoegdheden om te corrigeren, om te sturen – als er daar al iets schort door het feit dat ze last hebben 

om die bevoegdheid te gebruiken, dan heeft het eerder te maken met het feit dat ze onvoldoende 

inzicht hebben in de beslissingsrationaliteit die door het Agentschap en Voorzitterschap gehanteerd 

worden, dan wel aan de wijze waarop dat hun recht constitutioneel is vastgelegd. Daar ligt volgens mij 

het eerdere probleem. Men is eigenlijk afhankelijk van de verbale communicatie tussen leden van het 

Voorzitterschap en of de Algemeen Directeur om zich een beeld te kunnen vormen van de 

beleidslijnen die gevoerd worden. Daar is geen enkel document die daarover beschikbaar is, dat wordt 

versterkt door de manier van werken van het Agentschap van de Eurometropool naar haar partners in 

de zin dat de verbindingsgroep of groupe de liaison die eigenlijk de politieke beslissingen van het 

Bureau zou moeten voorbereiden, dat die verbindingsgroep, enfin, dat die rol binnen de 

verbindingsgroep zeer moeilijk tot stand komt, onder andere omdat ze bijvoorbeeld zeer laat agenda‟s 

krijgen, onvolledige agenda‟s krijgen, documenten slechts ter zitting worden uitgedeeld – soms niet, 

maar meestal wel, en vaak ook de belangrijke documenten – waardoor dat er zeer weinig 

terugkoppelingsmogelijkheid is naar de betrokken besturen waardoor dat, ja, de partners gepakt op 

snelheid van beslissingen die genomen worden, waardat er al min of meer een overeenkomst is of 
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waardat er al een overkomst is tussen het Agentschap van de Eurometropool en het Voorzitterschap 

van de Eurometropool om iets op zus of gene wijze te organiseren, ja, waardat de partners daar 

eigenlijk maar zeer laat partieel en onvoldoende nauwkeurig over ingelicht. Dat maakt hun sturings… 

Dat beperkt heel sterk hun sturingsmogelijkheden en goed, er is de tijd van de wittebroodsweken 

waardat er een zekere tolerantie ten opzichte van het behoorlijk functioneren van de administratieve 

procedures kan in acht genomen worden, maar ja, ondertussen worden er wel beslissingen genomen en 

nu wordt het toch stilaan tijd dat dat allemaal behoorlijk gespeeld wordt en dat elke partner als 

volwaardige partner aanzien wordt binnen die besluitvorming in de Eurometropool. En bij 

verschillende partners waaronder de Provincie West-Vlaanderen, is dat gevoel er nog niet en 

integendeel, begint stilaan een extra waakzaamheid tot stand te komen ten opzichte van die 

besluitvorming, omdat we niet altijd het gevoel hebben dat we daar altijd over alle elementen, 

sowieso, beschikken om correcte beslissingen te kunnen nemen. En dat is zeer diplomatisch 

uitgedrukt.  

 

Oké, bedankt. Als we dat nu eens toepassen op het Bureau van 19 november 2010, toen dat de 

strategie 2020 aan bod kwam, daar wou het Agentschap graag meewerken aan het beheer van de 

INTERREG-middelen, samen met de partners. Vooral de Vlaamse partners hebben zich daar 

tegen verzet. De tweede fase, hoe is men daar dan mee omgegaan? Wat is er dan van dat voorstel 

van het Agentschap terecht gekomen? 

 

Ja… Nadat verzet… Je zegt: de Vlaamse partners hebben zich daartegen verzet. De Vlaamse partners 

hebben zich daar… op een diplomatische manier hebben ze hun bezwaar gemaakt bij een aantal 

passages. Op een diplomatische maar ook op een formele manier. ‟t Is niet zo dat dat verzet enkel en 

alleen aanwezig was bij de Vlaamse partners, maar was evengoed aanwezig bij andere partners. Meer 

specifiek zowel de Région [Nord Pas-de-Calais], het Département du Nord als de État, bij monde van 

de prefectuur, als het Waalse Gewest, hadden in de voorbereiding ons, Provincie West-Vlaanderen, 

ook mondeling duidelijk hun bezwaren meegedeeld. Blijkbaar zijn we langs Vlaamse kant de enige 

geweest die dit ook formeel geuit hebben. Vandaar dat inderdaad de perceptie bestaat dat het enkel 

langs Vlaamse kant er bezwaar zou geweest zijn. Maar goed. Hoe is men dan daarmee omgegaan? 

Wel, men heeft eigenlijk de teksten herwerkt en vager gemaakt. Een aantal zaken die in de 

oorspronkelijke tekst expliciet stonden heeft men weggelaten en men heeft in de plaats een aantal 

artikelen gezet die eigenlijk hetgeen wat vaag is, verder zouden moeten uitwerken. En zo is 

bijvoorbeeld die fameuze Werkgroep Europa tot stand gekomen waarbij men gezegd heeft van: „Kijk, 

het feit dat de Eurometropool op dit ogenblik de Europese middelen wenst te beheren, gaan we eruit 

weglaten, maar we gaan een Werkgroep Europa in het leven roepen die moet nadenken over, onder 

andere: moet de Eurometropool Europese middelen beheren?‟ Dus dat is eigenlijk een klassieke 

manier om besluitvorming te kunnen laten doorgaan ondanks het feit dat men het oneens is over een 

aantal punten. En men schuift tijdelijk de hete aardappel door naar een ander niveau waarop dat dan 

een beslissing moet genomen worden. Waarschijnlijk in de hoop van op dat andere niveau een stukje 

gemakkelijker die beslissing te kunnen nemen, dat je daar weer een andere soort samenstelling zou 

kunnen generen, dat je daar een andere dynamiek van besluitvorming kan tot stand brengen, en 

dergelijke meer. Dus dat is de wijze waarop ze het formeel hebben opgelost. In praktijk stellen we vast 

dat het Agentschap ondertussen wel blijft verder werken aan de realisatie van die oorspronkelijke 

doelstelling die niet goedgekeurd is en probeert om zich zo goed als mogelijk te organiseren om in een 

volgende programmaperiode effectief een deel van – of te kunnen inbreken in dat beheer van Europese 

middelen. Maar dit gebeurt op informele wijze, op niet transparante wijze, waardoor dat het voor de 

partners erg moeilijk is om daar sturing aan te geven, want ze weten eigenlijk van niets. In het beste 

geval horen ze echo‟s vanuit Europa, van Europese parlementsleden, maar officieel weten ze het 

eigenlijk niet. 

 

Eigenlijk is het Voorzitterschap ‘medeplichtig’ want het Agentschap kan toch – het moet 

verantwoording afleggen aan het Voorzitterschap? Het kan toch niet op eigen houtje…. 

 

Wel, of dat het Voorzitterschap medeplichtig is, dat weet ik niet, er is geen enkel document tussen het 

Voorzitterschap en het Agentschap dat ter beschikking is van de partners. We kunnen dat eigenlijk niet 
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weten. We weten ook niet in welke mate dat het Voorzitterschap op de hoogte is van de stappen die 

Agentschap onderneemt, ik veronderstel van niet, we kunnen ons moeilijk voorstellen dat dat 

Voorzitterschap daar nu de tijd of interesse voor heeft, we gaan ervan uit dat het Voorzitterschap 

vertrouwen heeft in het Agentschap, maar het Agentschap naar best vermogen uitvoert wat dat moet 

uitgevoerd worden. Maar om onmiddellijk te zeggen van het Voorzitterschap is medeplichtig, dat weet 

ik niet. En in welke mate dat het Agentschap naast de schreef loopt, om het zo uit te drukken, dus toch 

nog verdere uitvoering geeft, de mate waarin, ja, daar hebben we ook het raden naar. We beschikken 

over geen gegevens om daar iets zinvol over te kunnen zeggen, alleen is er wel een aanvoelen, ja, dat 

het Agentschap nog wel steeds overtuigd is van haar rol in een medebeheer van Europese middelen en 

dat ze daartoe een aantal zaken onderneemt die waarschijnlijk niet altijd op de goedkeuring van de 

veertien partners zou kunnen rekenen mocht er iets op papier staan. Eén van de elementen die… Enfin, 

dit is voornamelijk gevoed door argwaan hé, bij gebrek aan beter, maar één van de elementen die tot 

die argwaan lijdt is dat de fameuze Werkgroep Europa, ondanks dat daar beslist geweest is in maart 

van dit jaar, ja, dat die nog altijd niet is samengesteld, dat die nog altijd niet functioneert, maar dat 

ondertussen het Agentschap wel verder werkt aan de uitvoering van haar strategische doelstelling, 

namelijk positionering van de Eurometropool in het Europese middelenbeheer. „t Tweede element dat 

daar tot een beetje argwaan strikt, en daar is misschien dan wel het, ik zal niet zeggen het 

medeplichtigheid van het Voorzitterschap, maar het grote vertrouwen van het Agentschap in het 

Voorzitterschap, dat is iets anders, dat is dat het Agentschap voorgesteld had dat het de voorzitters 

waren, en de vicevoorzitters, van elk deelgebied, die de Werkgroep Europa ging samenstellen, dus dat 

er niet aan de partners zou gevraagd worden van “Wie wensen jullie af te vaardigen in die Werkgroep 

Europa?” maar dat het Voorzitterschap zou zijn die zelf een politieke werkgroep samenstelt. Daar is 

het enkel door het formeel protest vanuit de partners via de verbindingsgroep dat die piste niet is 

gevolgd maar ondertussen is nog ook de andere piste niet gevolgd. Er is dan wel beslist geweest dat 

het de partners gingen zijn die dan Werkgroep Europa samenstelt, maar daar heeft het Agentschap 

totnogtoe nog geen verdere uitvoering aan gegeven. Dat zijn niet direct elementen die bijdragen tot 

een blindelings vertrouwen tussen de partners en het Agentschap. Integendeel, ze wakkeren de 

alertheid aan bij de partners om hen toch wel goed in het oog te blijven houden. Wat dat op zich geen 

slechte zaak is, alertheid. 

 

En waarom laten ze uit om daartegen op te treden? Waarom blijft dat uit? 

 

Vanuit de partners? Ik denk niet dat de partners het nalaten om daartegen op te treden. Het instrument 

dat de partners daartoe hebben tussen de vergaderingen van het Bureau in zijn de vergadering van de 

verbindingsgroep, en in die vergaderingen van de verbindingsgroep wordt er regelmatig kritiek geuit. 

Dus waar dat… In die zin laten de partners niet uit om het sturingsinstrument via verbindingsgroepen 

dat ze hebben, om dat in te zetten. De vraag is hoe effectief dat sturingsinstrument uiteindelijk zal zijn. 

Dat is nog een beetje een open vraag hé. Het zal ervan afhangen, bijvoorbeeld van de agendasetting 

van het volgende Bureau en van de beleidsvoorbereiding die door het Agentschap is gerealiseerd, dan 

zullen we daar moeten zien… ‟t Is wel zo dat de sturing via het Bureau zelf, dat dat zeer sterk 

gedomineerd wordt door de overheersende politieke cultuur in zo‟n vergadering. Daar stel je vast dat 

die toch heel erg afwijkt van politieke cultuur in een… 

 

Ambtelijke setting? 

 

In een ambtelijke setting, maar ook  van politieke cultuur in een politieke vergadering in België, zelfs 

in Vlaanderen en in Wallonië. Het wordt zeer sterk gestuurd door de Franse politieke cultuur, waarbij 

dat de voorzitter van zo‟n vergadering toch wel in zeer sterke mate die vergadering stuurt, leidt en dan 

hebben we toch vastgesteld tijdens het Franse Voorzitterschap, dat zeer weinig ruimte laat aan de 

partners, al was het maar om het woord te nemen, laat staan om kritiek te uiten of om bijsturing te 

geven en als dit dan al gebeurt, leidt dit zeer snel tot fricties. Wat dat eigenlijk ook aangeeft dat in de 

voorbereiding van zo‟n Bureauvergadering er nog meer aandacht moet gaan naar de sturing dan we 

ervoor konden inschatten. In Vlaanderen hebben we toch eerder een cultuur dat in dergelijke politieke 

vergaderingen nog ruimte is voor politieke bijsturing, en zeker op het niveau van een 

Bureauvergadering. Ik kan niet spreken van het niveau van een Algemene Vergadering, maar zeker op 
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het niveau van een Bureauvergadering, daar gebeurt in essentie nog wel heel belangrijke politieke 

bijsturing in Vlaanderen, blijkbaar is dat niet overal zo. Dat zijn allemaal leerprocessen van 

grensoverschrijdende besluitvorming die dat groepje zich eigen moet maken.  

 

Oké. Koenraad, bedankt. 
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Bijlage 4: Interview met Griet Noë, stafmedewerker Agentschap van de Eurometropool. 

Kortrijk, op 28/06/2011. 

 

Volgens de statuten heeft het Agentschap geen bevoegdheden gedelegeerd gekregen van de 

diensten, die liggen bij het Voorzitterschap. Het Agentschap heeft vooral een ondersteunende 

administratieve en technische rol, klopt dat? 
 

Ja, ik denk dat dat zeker een belangrijke rol is van het Agentschap. Nu, het is wel zo… door het feit 

dat de Voorzitter van het Agentschap niet permanent aanwezig kan zijn, en door het feit dat het 

Voorzitterschap wisselend is, dus dat dat elk jaar verandert, is het wel zo dat het Agentschap een 

belangrijke integrerende rol krijgt en zo. Er worden heel veel initiatieven, ideeën en zo aangebracht via 

de Thematische Werkgroepen, dus de groupes de travail thematique, via de groupe de liaison, dus 

daar maken we eigenlijk de verbinding met technische vertegenwoordigers eigenlijk van de veertien 

partners. Dus ja, eigenlijk is het wel zo dat wij met de Eurometropool een platform organiseren 

waarbij dat er voorstellen gelanceerd worden van onderuit rond complementaire acties, 

gemeenschappelijke acties en zo. De bedoeling is dan dat het Agentschap die voorstellen gaat 

integreren en dat ze die ook kan opperen bij het Voorzitterschap. Ik denk dat „technische en 

administratieve ondersteuning‟ misschien niet ver genoeg gaat. Ik denk dat je moet beseffen dat er 

heel veel ideeën, voorstellen komen van onderuit en dat het Agentschap daarbij ook een heel 

belangrijke rol heeft om al die dingen aan elkaar te linken en om dat te integreren en om te kijken op 

welke manier dat gestructureerd kan worden en zo.  

 

Ja. Dus is het eigenlijk ook omdat het Voorzitterschap zelf niet genoeg continuïteit kan bieden, 

doordat het jaarlijks verandert en het Agentschap kan dat dan wel doen. 

 

Ja, ik denk dat je van dat Voorzitterschap ook niet alles kan verwachten. Het Agentschap heeft ook een 

belangrijke rol om te voelen wat er leeft op het terrein en die dingen ook te opperen bij het 

Voorzitterschap en zo. Dus, ik denk dat je het zeker niet moet zien als… - Het is belangrijk, hé, want 

het Voorzitterschap komt ook met voorstellen, dus het werkt in alle richtingen. Maar de omschrijving 

van vooral een „ondersteunende, administratieve technische rol gaat misschien niet ver genoeg. Het is 

te zien hoe je het opvat natuurlijk. 

 

En kan het ook zijn dat het Agentschap – omdat je ook zegt dat de Voorzitter niet van alle 

markten thuis kan zijn – ook meer expertise kan aanbrengen en zo op die manier input geven 

aan het Voorzitterschap? Dat jullie dan ook meer dossierkennis kunnen hebben dan de 

Voorzitter zelf? 

 

Ja, maar ik moet zeggen, we werken nu met Demotte en zijn diensten. Die zijn ook wel zeer goed op 

de hoogte van wat er reilt en zeilt. Zijn diensten zijn ook nauw betrokken bij de groupe de liaison 

bijvoorbeeld. Het komt ook later terug in één van uw vragen, door het feit dat het Agentschap in alle 

organen zit en een vue d’ensemble bewaart, dat is wel belangrijk. Je kant niet verwachten van de 

Voorzitter dat hij overal aan deelneemt enzovoort. Dus, ik denk dat er daar wel een belangrijke rol 

voor het Agentschap is weggelegd, ja.  

 

Oké, goed. Dan ga ik over naar de tweede vraag. Het sluit een beetje aan bij de eerste. De 

statuten vermelden wel dat de Voorzitter zijn handtekening mag delegeren naar de Directeur 

van het Agentschap. Welke taken die voor het Voorzitterschap zijn bedoeld, worden er ingevuld 

door het Agentschap? 

 

Als het niet geeft, gaan we daarvoor straks even een collega erbij roepen, want ik ben daar zelf niet zo 

goed van op de hoogte. Dus we kunnen hem die vraag dan een keer stellen. 

 

De geïnterviewde haalde een document over de delegatie van de handtekening van de Voorzitter naar 

de Directeur, dat ze toelicht.  
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Het is een document – enfin, het is in het Frans hoor- waarbij dat er bepaald wordt voor welke 

aspecten dat Stef [Stef Vande Meulebroucke, de Directeur van het Agentschap] zijn handtekening mag 

zetten in plaats van de Voorzitter. De reden is eigenlijk dat allez, om praktische redenen, hé. Het is 

puur efficiëntie, omdat als je voor die aspecten moet wachten op een handtekening van de Voorzitter, 

dan zou er weinig vooruitgang zijn, snap je. Maar dus enfin, je moet het zelf maar lezen. Maar dus 

bijvoorbeeld om aangetekende brieven te ontvangen, te versturen. Alles wat betreft financiën. Dus als 

er bijvoorbeeld een bestelbon of zo moet getekend worden, dan kan Stef dat ook doen en alles wat 

betreft les marchés, aanbestedingen. Maar daar is er een delegatie tot 20000 EUR. Dus alles wat 

daarboven gaat, dat is dan toch de Voorzitter. Ik heb het document in het Frans, ik ga het jou 

meegeven. Het is een kopie, maar op die manier zie je waarop die delegatie van toepassing is. Als je 

vraagt naar de reden, dan denk ik dat het puur praktische redenen zijn uiteindelijk.  

 

De derde vraag gaat over het Agentschap, dat is in naam van de Voorzitter belast met de 

uitvoering van de beslissingen van het Bureau en de Algemene Vergadering. Wat bedoelt men 

daarmee? Ziet het Agentschap er in naam van de Voorzitter ook op toe dat de gemaakte 

afspraken tussen de partners worden uitgevoerd?  

 

 Ja, ik heb het wat moeilijk met de terminologie daar. Je spreekt over „erop toezien dat de gemaakte 

afspraken worden uitgevoerd.‟ Ik denk dat je de rol van het Agentschap zeker niet mag zien als iets 

controlerends of zo. Ik denk dat het Agentschap daar vooral wil faciliteren en stimuleren en linken 

maken op het terrein en zo. Maar toezien op vind ik een beetje sterk verwoord.  

 

Ja. Maar los daarvan… ‘Instaan voor de uitvoering van de gemaakte afspraken’, wat wordt er 

daar dan mee bedoeld?  

 

Ik denk dat als er op het niveau van het Bureau beslist wordt om een bepaald project aan te pakken of 

een bepaalde prioriteit aan te pakken, dat het het Agentschap is dat instaat om de juiste partners bij 

elkaar te brengen en voor de concretisering enzovoort.  

 

Maar het is zeker niet om te verzekeren dat ze echt wel samenwerken met elkaar, dat er één 

partner niet zou uitvoeren wat er voor hen nadeliger uitkomt als er een afspraak gemaakt is?  

 

 Hoe bedoel je, dat als er een afspraak op het Bureau gemaakt is, dat dat de partners niet engageert om 

er ook op in te gaan?  

 

 Wel, dat er achteraf dan één partner zou kunnen zijn die zegt van ‘ja het is toch niet helemaal 

in ons  voordeel. Allez, we gaan er niet te veel onze lendenen achter steken.  En dat het dan 

eigenlijk aan het Agentschap is om iedereen -toch iedereen tot uitvoering te brengen.  
 

Ja, maar je werkt natuurlijk in een context waarbij dat je altijd partners hebt die meer trekken en 

anderen die wat meer op de vlakte blijven of zo. Ja, uiteindelijk, hoe komt het dat het Bureau of de 

Algemene Vergadering een beslissing neemt of zo. Dat is toch omdat het als een prioriteit aangevoeld 

wordt door de vertegenwoordigers van de partners. Dus ik zou  niet goed weten waarom er dan 

achteraf zou blijken dat dat lijnrecht tegenover het belang van een organisatie zou staan. Want het 

Bureau en de Algemene Vergadering zijn de partners uiteindelijk.  

 

 Dan ga ik over naar de vierde vraag. Wat is de rol van het Agentschap in de Thematische 

Werkgroepen/ projectgroepen?  

 

Ja. Ken je de Thematische Werkgroepen? Het zijn er zes hé. Wat wij daar doen is…  

Enfin, Thematische Werkgroepen gebeuren op een  drie à viertal momenten in het jaar. Daarin zetelen 

de vertegenwoordigers van de partners. Institutioneel, maar er zitten ook mensen bij die dat domein 

dan specifiek volgen vanuit het Forum, dus vanuit het middenveld. Die Thematische Werkgroepen, 

daar worden eigenlijk rond die verschillende thema‟s een aantal beslissingen genomen en de rol van 

het Agentschap is eigenlijk die Werkgroep, faciliteren, ondersteunen, bij elkaar brengen, de agenda bij 



91 
 

elkaar knutselen, maar altijd op basis van wat er gebeurt in die projectgroepen. Je hebt de Thematische 

Werkgroepen en dan een onderliggend niveau van die projectgroepen waarin dat het concrete werk op 

het terrein gebeurt en dan wordt er in die Thematische Werkgroepen daarover gerapporteerd. Of als er 

bijvoorbeeld iets gevalideerd moet worden. Bijvoorbeeld in de TWG Economie is er de beslissing 

geweest om naar aanleiding van een ontmoetingsdag die we gehad hebben, om daar een 

innovatieplatform op te richten en zo. Om dat innovatieplatform te organiseren volgens vier desks of 

vier diensten. Om dat innovatieplatform ook rond vier verschillende sectoren te gaan definiëren. Dat 

zijn allemaal dingen die daar beslist zijn in die TWG. Want belangrijk om weten is dat er daar niet 

alleen technici, maar ook politici in zitten. Dus het is daar ook dat de werkzaamheden op die 

verschillende terreinen een impuls krijgen en dat er specifieke zaken gevalideerd worden en zo. En de 

rol van het Agentschap daarin is, allez, wij organiseren eigenlijk die TWG‟s, brengen de partners bij 

elkaar, de uitnodiging vertrekt ook van hier. We zitten hier in het Agentschap met vier chargés de 

mission die instaan voor de organisatie van die zes Werkgroepen. Dat is eigenlijk onze rol en 

natuurlijk ook zorgen dat wat tussen die Werkgroepen beslist wordt, dat dat specifiek wordt 

uitgevoerd in de projectgroepen, dus het onderliggende niveau, zodanig dat er ook vooruitgang kan 

geboekt worden tegen de volgende Thematische Werkgroepen. 

 

Maar jullie stellen ook een ontwerpagenda op voor de voorzitter van die Thematische 

Werkgroepen?  

 

Ja, ja, inderdaad. 

 

En geven jullie daar zelf ook input aan die agenda? Die agenda die opgesteld wordt, van wie 

komt die inhoud daarvan?  

 

Ja ook daar weer van verschillende partijen. Ik ben even aan het denken aan mijn Thematische 

Werkgroep rond „dienstverlening aan de bevolking‟ hoe dat die tot stand is gekomen. Op een bepaald 

moment… Ja, sowieso is er in de TWG beslist geweest, „ja we gaan rond die verschillende projecten 

werken’. We gaan bijvoorbeeld een cartografie maken van de verschillende instellingen voor hoger 

onderwijs en daarnaast gaan we overleg faciliteren rond instellingen voor hoger onderwijs die 

specifiek opleidingen organiseren rond creatieve disciplines. Dus dat zijn lijnen eigenlijk die 

uitgestippeld zijn door de Thematische Werkgroep. En dat blijft een beetje de verdere agenda bepalen. 

Wat er bijvoorbeeld wel ook gebeurd is tijdens de vorige Thematische Werkgroep, is dat er daar een 

rapport voorgesteld is van… maar dat was dan meer op het vlak van gezondheid en medisch-sociale 

aspecten. Er is daar een rapport voorgesteld van het Forum, waarbij dat het Forum aanbevelingen doet 

naar de Thematische Werkgroep en vraagt eigenlijk om een aantal thema‟s ook op de agenda te zetten 

en zo. Op dezelfde manier probeert het Agentschap ook een nauwe link te bewaren met de veertien 

partners, met wat er gebeurt op lokaal niveau. Ik denk dus niet dat je het mag zien alsof dat het 

Agentschap zelf prioriteiten naar voor gaat schuiven. Ik denk dat het altijd is op basis van wat er leeft 

op het terrein en van de prioriteiten en strategieën van de partners dat dat gebeurt. 

 

Of van de andere adviesorganen binnen de Eurometropool? 

 

Voilà, zoals ik daarnet zei van het Forum. Dat zij dan een nota voorstellen en eigenlijk vragen van 

„kijk, is het mogelijk om een aantal van die voorstellen mee te nemen in de agendering van de 

Thematische Werkgroepen?‟ Nu, het is ook zo dat, allé, we moeten daar sowieso werken met een 

vorm van prioritering hé. We kunnen onmogelijk alles tegelijk doen. Op de duur krijg je zodanig veel 

initiatieven die naast mekaar ontstaan en zodanig veel vergaderingen dat dat ook niet wenselijk is. 

Vandaar dat dat ook van belang is om daar te prioriteren. Allé, ik denk dat het belangrijk is om te zien 

dat dat geen agenda is van de Eurometropool. Er is ook van het begin gezegd „dat is geen bijkomend 

beleidsniveau‟. Het zijn echt wel de partners die beslist hebben om te gaan samenwerken in het kader 

van de Eurometropool, om strategieën en prioriteiten beter op mekaar af te stemmen. En dan 

bijvoorbeeld het Voorzitterschap ook hé. Op de vorige Algemene Vergadering, je was erbij denk ik, 

hé, heeft meneer Demotte zijn project van een Eurometropolitan E-campus voorgesteld. En dat is dan 

een project dat Wallonie picarde aanstuurt, maar waarvoor ze ook duidelijk naar de 
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grensoverschrijdende partners kijken om daar toe bij te dragen. Dus van daar kunnen er ook specifieke 

voorstellen komen die dan worden geïntegreerd in een specifieke werkgroep. Het is echt in functie van 

wat er leeft op het terrein hé.  

 

Oké bedankt. En dan hetzelfde maar over het Forum, welke rol spelen jullie daar?  

 

Het Forum is faciliteren hé. Dus je hebt binnen het Forum verschillende werkgroepen, een werkgroep 

rond mobiliteit, een werkgroep rond communicatie, een werkgroep rond gezondheid en medisch-

sociale aspecten. Dat is François [François Goarin], mijn collega, die daar vooral faciliteert, een 

stukje coördineert, ja.  

 

 En ook opnieuw de ontwerpagenda opstellen. 

 

De agendabepaling daar gebeurt vooral door het Forum.  

 

En voor wat de groupe de liaison betreft, wat is de rol van het Agentschap daar? 

 

Ook daar weer heel de logistieke ondersteuning. De vergaderingen bij elkaar roepen… Enfin, de 

groupe de liaison, de functie van die werkgroep is om zo veel mogelijk informatie naar de partners 

toe, maar ook in omgekeerde richting uit te wisselen en ja het is het Agentschap die die vergadering 

bij elkaar roept en die agenda voorstelt aan de partners.  

 

Ja dan, kom ik inderdaad tot de vijfde vraag waar je ook al een beetje op ingegaan bent. Zou je 

kunnen stellen dat het Agentschap over de meeste informatie beschikt over het reilen en zeilen 

binnen de Eurometropool.  

 

Als je het hebt over de vue d’ensemble zoals ze zeggen in het Frans, denk ik wel dat die stelling klopt. 

In functie van de meeste domeinen en de specifieke projecten dan en zo, zullen er zeker wel partners 

zijn die meer expertise hebben in de diepte, maar als je het hebt over de vue d’ensemble, denk ik wel 

dat dat een stelling is die klopt, ja.  

 

Oké. Dan over de relatie tussen het Voorzitterschap en het Agentschap. Alles wat het 

Agentschap doet, bijvoorbeeld het opstellen van agenda’s. Moet dat afgetoetst worden aan de 

mening van het Voorzitterschap of is dat praktisch te moeilijk? Krijgen jullie daar veel vrijheid 

in?  

 

Ja, ik denk dat alles wat betreft beleidsvoorstellen en zo dat dat voorbereid wordt met het 

Voorzitterschap, maar natuurlijk, naarmate dat je daar op een groter niveau van het operationele komt 

of dat je in het operationele zit, dat het onmogelijk is om praktisch alles terug te koppelen met het 

Voorzitterschap en zo. Dat is praktisch niet mogelijk. Dus, alles, neen, maar de grote lijnen, dus 

beleidsvoorstellen en zo, dat natuurlijk wel. In dat kader is er eigenlijk ook regelmatig overleg tussen 

het Agentschap en het Voorzitterschap, bijvoorbeeld ter voorbereiding van Algemene Vergaderingen 

of van Bureaus en zo. 

 

Oké, maar dus het Agentschap moet in de eerste plaats verantwoording afleggen voor hetgeen 

het doet aan het Voorzitterschap?  

 

Verantwoording, ja, ik vind dat weer een zwaar woord.  

 

 Er moet teruggekoppeld worden, dan? 

 

Ja, voilà. Wel teruggekoppeld worden en luisteren naar wat het Voorzitterschap daarover te zeggen 

heeft.  
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 Maar anderzijds krijgt het toch ook wel een relatief grote vrijheid ten opzichte van het 

Voorzitterschap dan? 

 

Wel ik denk dat… Hoe moet ik het zeggen, de organisatie van de Eurometropool niet anders toelaat. 

Het is wat ik daarnet zei. Je zit in een context waarbij dat die Voorzitter zeker niet permanent 

aanwezig is en zo, waarbij dat die Voorzitter ook om het jaar verandert, dus… Allé, sowieso, voor een 

aantal praktische aspecten zou je inderdaad wel kunnen stellen dat je daar wat meer vrijheid hebt, 

omdat je niet alles systematisch kunt terugkoppelen met het Voorzitterschap of zo.  

 

Dan heb ik nog één vraagje over het Voorzitterschap-Agentschap. In het kader van de EU 2020-

strategie wil het Agentschap graag meestappen in het beheer van het INTERREG IVa-

programma France-Wallonie-Vlaanderen. Wordt die ambitie dan gedeeld met het 

Voorzitterschap? 

 

Ja, om daar te beginnen. Het „beheer‟, de formulering ook weer hé. Ik denk niet dat het de ambitie is 

van het Agentschap om die fondsen te gaan beheren zoals dat dat op vandaag gebeurt door die 

verschillende équipes techniques. Er is wel een beslissing genomen dat het Agentschap uiteraard de 

ambitie heeft dat er zoveel mogelijk van haar inhoudelijke prioriteiten meegenomen worden in het 

kader van de strategie-opbouw van de komende programmaperiode. En daartoe gaan natuurlijk wel de 

nodige contacten en de nodige linken gelegd worden met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de 

uitvoering en het beheer van dat programma. Maar zelf het beheer opnemen van dat programma in de 

zin van „we gaan hier voor een stukje de rol van die verschillende équipes techniques op ons nemen, 

dat is op vandaag niet het geval. En ook niet de ambitie van de Eurometropool. Ik denk dat je het 

vooral daar moet zien in functie van „hoe kunnen zoveel mogelijk inhoudelijke prioriteiten, 

inhoudelijke kapstokken meegenomen worden in de opbouw van dat strategisch programma en ik 

denk dat daartoe het Agentschap maximaal gebruik gaat maken van haar netwerk en zo, met de 

beheersautoriteit en met de verschillende équipe techniques om bijvoorbeeld in het kader van de 

verschillende consultatierondes die georganiseerd worden, om er toch voor te zorgen dat we die 

inhoudelijk prioriteiten kunnen mee laten opnemen.  

 

En is dat in overeenstemming met hetgeen het Voorzitterschap daar ook van vindt?  

 

Ja, ik denk in de mate dat we allemaal de ambitie hebben om grensoverschrijdend samen te werken en 

dingen complementair of gemeenschappelijk aan te pakken en zo, dat je daar niet tegen kunt zijn hé. 

De strategie van de Eurometropool wordt ook gezamenlijk met het Voorzitterschap uitgetekend. Ik 

denk dat het logisch is dat we ervoor gaan en dat we een zo nauw mogelijke link uitwerken met het 

INTERREG-programma. Want we beseffen uiteraard wel dat de Eurometropool niet volledig 

samenvalt met het programmagebied van het INTERREG-programma IVa France-Wallonie-

Vlaanderen, maar ik denk wel dat we terecht kunnen stellen dat de Eurometropool en representatief 

partnerschap is van institutionele partners, maar ook middenveldorganisaties enzovoort. Dus dat we 

daar wel een belangrijke rol kunnen in spelen zonder daarmee te zeggen dat het de Eurometropool is 

die de agenda daar gaat bepalen, maar ik denk dat we net als andere partners in andere regio‟s van die 

grenszones toch wel kunnen proberen om te wegen en ervoor te zorgen dat er inhoudelijk toch wel een 

aantal belangrijke prioriteiten meegenomen worden.  

 

Ja, oké. Maar bij de partners zelf was er toch een vrees dat jullie de beheersautoriteit zouden 

overnemen in het begin? Of niet? Hoe verklaar je dat dan?  

 

Goh, ik denk dat er op een bepaald moment in een document het woord beheer inderdaad een keer aan 

bod zal gekomen zijn, maar er is algauw duidelijk geworden in het kader van de redactie van de 

Europastrategie van de Eurometropool dat we er echt naar streven om niet de structuur te laten 

financieren maar wel inhoudelijk de beleidslijn te laten financieren en dat is een nota die goedgekeurd 

is door onze beslissingsorganen. 
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Oké. Tot zover voor het Agentschap en het Voorzitterschap. Dan heb ik nog twee vraagjes over 

de Conferentie van Burgemeesters. De Conferentie kan input geven aan de partners. Wat houdt 

dat concreet in? Kan die Conferentie ook concrete voorstellen doen voor een 

grensoverschrijdend beleid?  

 

Wel ook daar is het de bedoeling om… Wel lokale besturen zijn niet rechtstreeks partner in de 

Eurometropool, dus je hebt intercommunales die partner zijn in naam van de lokale besturen, maar het 

is toch de ambitie van de Eurometropool om de band met die lokale besturen aan te halen en om ook 

van hen te horen wat er leeft op het terrein. Het is niet voor niets het bestuursniveau dat dichtst staat 

bij burgers en zo. Dus vandaar ook de beslissing van de Eurometropool om die Conferentie van 

Burgemeesters te organiseren en de bedoeling daarvan is eigenlijk om gemeenten te betrekken en om 

hen voorstellen te laten doen. Dus ik denk dat jet het moet zien als een raadgevend orgaan. 

 

En als ze dan die voorstellen doen, kunnen ze die dan afdwingen? Kunnen zij bijvoorbeeld zelf 

met dat voorstel stappen naar het INTERREG IVa-programma of blijft dat eerder informeel en 

moet dat dan via de partners van de Eurometropool passeren? 

 

Ik denk dat we er naar moeten streven dat er op grensoverschrijdend vlak initiatief genomen wordt. 

We willen allemaal dat de nefaste effecten van die grens opgeheven worden, dus daar waar je dat je 

bijvoorbeeld een project hebt tussen twee lokale besturen, denk ik dat we dat alleen maar kunnen 

aanmoedigen hé. Het is niet zo dat alles via het Agentschap moet passeren in één keer.  

 

Ja, maar ik bedoel niet noodzakelijk het Agentschap, maar dat het via het Bureau en de AV zou 

gaan. Dat daar alles iedere keer daar gevalideerd wordt en dat zij [de Conferentie] een meer 

adviesverlenende functie hebben ten opzichte van die organen, de partners eigenlijk? 

 

Ik denk, daar waar dat de Eurometropool een meerwaarde kan bieden, dat het zeker interessant is dat 

een aantal dingen… Dat mensen daarover geïnformeerd worden in onze bestuursorganen. Maar als het 

gaat over een puur lokaal initiatief, een jumelage of een trimelage tussen de drie regio‟s of zo, dan 

denk ik dat het initiatief zeker bij de gemeenten kan liggen. Het is natuurlijk altijd interessant van onze 

partners daarvan te informeren, dat wel.  

 

En gebeurt dat ook in de praktijk dan? Dat ze zelf initiatief nemen? Laten de partners dat toe? 

 

Wel, ik moet zeggen, waar we nu ook mee bezig zijn, naast die Conferentie van Burgemeesters, is een 

ronde van de gemeenten. Dus nog zo‟n initiatief waarbij we kijken van hoe kunnen de gemeente, het 

Agentschap en de Eurometropool als organisatie elkaar wederzijds versterken. Hoe kun je er 

bijvoorbeeld voor zorgen dat de Eurometropool ook visibiliteit krijgt op lokaal niveau, maar 

omgekeerd, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we ideeën en noden vanop lokaal niveau mee hebben 

om daar rekening mee te houden in ons werking en zo.  

 

Oké, bedankt, Griet. 

 

Dan nog juist, ik was even aan het denken. Omdat je zoveel vragen stelt over de rol van het 

Agentschap ten opzichte van de partners. Er is een beeld van Stef dat hij heel regelmatig gebruikt. 

Maar je moet dat niet in uw thesis vermelden, want het is nogal oorlogstaal. Maar het illustreert wel 

zeer goed hoe dat het zit met de verhouding Agentschap ten opzichte van de partners. Hij zegt 

eigenlijk, van „wij willen een vliegdekschip zijn. Zo‟n schip met een platform waarop er verschillende 

vliegtuigen kunnen landen. Hij zegt van „vroeger had je verschillende partners die in vliegtuigjes 

stapten, die de grens gingen bombarderen om ervoor te zorgen dat het effect van die grens minder 

negatief wordt. Ze keren terug, maar dan zie je dat het effect maar tijdelijk is, of heel lokaal is. Hij 

zegt: „de missie van de Eurometropool moet eigenlijk zijn om een vliegdekschip te zijn waarop alle 

partners kunnen landen.‟ Het is niet de bedoeling dat de Eurometropool of het Agentschap in die 

vliegtuigen gaan zitten, want uiteindelijk zijn het de partners die het moeten doen op het terrein, maar 
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wij zorgen er wel voor dat we die vliegtuigen in dezelfde richting sturen. Dat is het verhaal van 

strategieën op elkaar af te stemmen. Wij zorgen ervoor dat dat coherent kan worden. 

 

Geloofwaardig. Dat er een geloofwaardig beleid wordt gemaakt? 

 

Coherentie vooral hé. Dat er geen tegenstrijdigheden zitten tussen de partners en dat er zoveel 

mogelijk gestreefd wordt naar complementariteit en naar samenwerking. En ik denk dat dat een groot 

idee is achter de Eurometropool. Als je die partners kan verzamelen, als ze er in slagen om allemaal in 

dezelfde richting te varen, dat je de impact op die manier ook wel vergroot. Dus, enfin. Het is een raar 

beeld en je moet het misschien niet in die termen weergeven in je thesis, maar ik denk dat het voor jou 

misschien wel interessant kan zijn om op die manier een beetje de verhouding Agentschap-partners te 

begrijpen. En het is ook wel zo dat wij naar de toekomst toe ook wel beseffen dat het niet de bedoeling 

is dat op het veld al de projecten, al de werkgroepen aangestuurd worden door het Agentschap. Naar 

de toekomst toe zal het belangrijker zijn dat partners daarin een sterke rol opnemen. Dat die 

werkgroepen en die projecten gedragen worden door hun engagement, want uiteindelijk is het niet de 

bedoeling dat wij dingen dragen en dat als wij het niet meer doen, dat de boel plat valt. Allez, het is 

een soort engagement van de partners waarop we daar meer beroep willen doen door echt wel te 

zeggen van „kijk, bepaalde projecten, bepaalde werkgroepen, daar moeten trekkers aangeduid worden 

op het veld hé. Dat de partners dat echt op zich gaan nemen. 

 

Maar jullie blijven wel de partners samenbrengen, zodanig dat de Eurometropool geloofwaardig 

blijft op die manier.  

 

Ja, ja, absoluut. Dat is de kernmissie denk ik, van eigenlijk een platform te willen aanbieden voor al 

die partners. En om aan de hand van dat platform ervoor te zorgen dat strategieën van partners of 

prioriteiten van die partners op elkaar afgestemd kunnen worden, complementair kunnen worden en 

dat er sterker samengewerkt wordt om de impact van de projecten, van de verschillende acties gewoon 

te vergroten. Dat is een beetje dat beeld van dat vliegdekschip.  

 

Dankjewel. 

 


