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Met deze brief informeer ik u over de actuele stand van zaken betreffende
ESF3 en EQUAL1. In mijn vorige voortgangsbrief van 24 augustus 2004
(26 642, nr. 68) trof u de totaalstanden tot en met juni 2004 aan. U treft
hierbij de totaalstanden tot en met 31 december 2004 aan.
I. Actueel overzicht declaraties ESF3 en EQUAL
In mijn brief van 24 augustus jl. informeerde ik u reeds dat ik voor de
jaartranche 2002 van het ESF3 programma een aanzienlijke decommittering van 100 miljoen euro voorzag. Thans kan ik u berichten dat op basis
van de op 20 december 2004 bij de Europese Commissie (EC) ingediende
betalingsaanvraag de decommittering ESF3 € 79,1 mln bedraagt. Voor
EQUAL bedraagt de decommittering € 12,7 mln.
In onderstaande tabel treft u een overzicht van de afgesloten jaartranches
aan. De bedragen zijn afgerond.
2000

jaartranche
declaratie
voorschot
decommittering

2001

2002

ESF3

EQUAL

ESF3

EQUAL

ESF3

EQUAL

€ 245 mln
€ 75 mln
€ 122 mln
€ 48 mln

nvt1
nvt
nvt
nvt

€ 250 mln
€ 83 mln
0
€ 167 mln

€ 32 mln
€ 29 mln
0
€ 3 mln

€ 255 mln
€ 176 mln

€ 35 mln
€ 22 mln

€ 79 mln

€ 13 mln

1

Doordat de EC het EQUAL programma pas
in 2001 heeft goedgekeurd, speelt de n+2 regel
voor EQUAL pas vanaf de jaartranche 2001.
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II. Stand van zaken ESF-nieuw
In onderstaande tabel is de totaalstand ESF-nieuw tot en met 31 december
2004 weergegeven.
aantal

Bedrag

Ingediende aanvragen
Aanvragen in behandeling
Afgewezen aanvragen
Ingetrokken aanvragen
Afgewezen en ingetrokken aanvragen opnieuw
ingediend
Totaal gekort op toegekende aanvragen

958
310
37
63

1 596 796.478
322 264 880
169 242 938
86 581 128

25

171 925 355
4 137 752

Totaal van toegekende aanvragen

548

1 014 569 780

Uit de tabel blijkt dat tot en met 31 december 2004 aan 548 aanvragen een subsidiebedrag is
toegekend van totaal €1 014 569 780. Ten opzichte van de stand in de brief van 24 augustus 2004
is dit een toename van 129 aanvragen met een toename van het toegekend subsidiebedrag van
ruim €283 mln. De toename blijft op hetzelfde niveau als het eerste half jaar van 2004.

In de onderstaande tabel is dit totaalbedrag van €1 014 569 780 mln uitgesplitst per maatregel.
Uit dit overzicht blijkt dat de maatregel «scholing van werkenden» nog
steeds de meest benutte maatregel is.
Nr

Maatregel

A
B1

Activering werkzoekenden en arbeidsgehandicapten
Voorkomen instroom in arbeidsongeschiktheid en verbetering arbeidsomstandigheden
Combinatie van maatregel B1 en C
Vergemakkelijken combinatie arbeid en zorg
Scholing van werkenden
Projecten dagindeling
Voortijdig schoolverlaten
Versterking beroepsbegeleidende leerweg
Praktijkonderwijs

B1/C
B2
C
D
E
F
G

aantal

bedrag

Deelnemers1

146

249 668 255

85 128

0
1
0
381
3
6
5
6

0
4 404 602
0
454 077 507
19 065 757
189 908 506
59 034 762
38 410 391

0
3 000
0
485 816
n.v.t.
96 437
38 968
5 360

548

1 014 569.780

714 709

1

Aantallen betreffen deels een schatting van het aantal deelnemers die projectaanvragers in hun aanvraag opvoeren en deels de realisatie van
reeds eindgedeclareerde projecten.

Maatregelen B1 en B2 zijn nieuw sinds de verruiming van de regelgeving
op 15 juli 2004.
Voor maatregel B1 zijn er momenteel 20 aanvragen ingediend, echter
hierop is nog geen subsidie toegekend. Voor maatregel B2 zijn nog geen
aanvragen ingediend. De directie Coördinatie Emancipatiebeleid van mijn
Ministerie zal gebruik van deze maatregel bevorderen.
De maatregelen die in de afgelopen tijd zijn ingezet om het gebruik van de
ESF-gelden te vergroten lijken effect te sorteren. Dit stimuleert mij om
deze maatregelen met kracht voort te zetten.
III. MKB
In mijn brief van 17 december 2004 heb ik u toegezegd om u op de hoogte
te stellen van de vorderingen bij de ondersteuning van het MKB door ESF.
In een aantal branches wordt gericht scholing aangeboden alleen voor het
MKB. Dit is zo in de ICT-branche, de branche van de energiebedrijven, de
textiel, de isolatiebedrijven en de technische installatiebedrijven. Alleen
bedrijven met minder dan 50 werknemers komen dan in aanmerking voor
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een specifiek aanbod van scholing. In de branches van de bloemen,
groente & fruit en land- & tuinbouw worden aanbodgerichte projecten
voor het MKB opgezet. Dit betekent dat er scholingsaanbod is voor individuen en kleine groepen cursisten. Tevens worden in de branches van de
metaal- en elektro-industrie en de zeescheepvaart veel
MKB-ondernemingen bereikt; de desbetreffende O&O-fondsen vragen
hier vaak voor de afzonderlijke bedrijven de subsidie aan.
Ondanks het bovenstaande, blijft het midden- en kleinbedrijf toch achter
bij de grotere bedrijven als het gaat om het gebruik van ESF-subsidie. Uit
een analyse van de projectenadministratie bij het Agentschap SZW blijkt
dat 26,3% van de deelnemende bedrijven minder dan 250 werknemers
heeft.
Oorzaken hiervoor zijn onder andere de relatief hoge kosten (accountants
en adviseurs), hoge administratieve belasting, en onbekendheid met ESF.
Op basis hiervan kom ik tot de volgende ondersteunende activiteiten:
1. Het stimuleren van erkende aanvragers om te fungeren als loket en
steunpunt voor de MKB-ondernemingen. Een dergelijk loket kan met
de MKB-ondernemingen afspraken maken over een vereenvoudigde
aanvraagprocedure met een minimum aan administratieve lasten en
beperking van de kosten die subsidiabel zijn (bijvoorbeeld beperking
indirecte kosten).
2. Het lanceren van een gericht communicatie-offensief om de onbekendheid met ESF bij kleinere bedrijven weg te nemen.
Tot slot is relevant voor het MKB dat eind vorig jaar het ESF is opengesteld voor ge-avv-de middelen.
Het Agentschap SZW is onder meer met het MKB Nederland in gesprek
over een eventuele samenwerking op bovengenoemde mogelijkheden.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H. A. L. van Hoof

Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 26 642, nr. 71

3

