
 

 

De voorzitter 

 

 
 Brussel, 18 oktober 2018

 PCAB/TW/BK/RS (2018) D2245 

 
Aan de leden van het Europees Comité van de Regio's 

 
Deelname aan een proefproject voor een netwerk van regionale hubs (contactpunten) ter beoordeling 
van de uitvoering van EU-beleid (RegHub) 

 
Geacht lid, 

 
Graag willen wij u informeren over een project om de wetgeving van de EU te verbeteren en dichter bij de 

burgers te brengen dat van groot belang zou zijn voor uw regio1. 

 
Sinds zijn oprichting in 1994 heeft het Europees Comité van de Regio's (CvdR) ernaar gestreefd de lokale en 
regionale overheden nauwer te betrekken bij de uitwerking en uitvoering van de wetgeving van de EU. Het is 
echter al jarenlang een uitdaging om van het lokale en regionale niveau feedback over hun eigen ervaringen 
met de uitvoering van EU-wetgeving te krijgen. Tot nu toe bestaat er geen systeem waarmee de EU met het 
oog op de voorbereiding van wetgeving tijdig en op coherente wijze gegevens van het lokale en regionale 
niveau over de tenuitvoerlegging kan verzamelen. 

 
Daarom zet het CvdR 's een proefproject op in de vorm van een netwerk van regionale hubs ter beoordeling 
van de uitvoering van EU-beleid. Het geeft daarmee gehoor aan een belangrijke aanbeveling van de taskforce 
Subsidiariteit van voorzitter Juncker in het kader van een nieuwe manier van wetgeven in de EU. Het 
proefproject zal voortbouwen op de werkzaamheden van het netwerk voor subsidiariteitstoezicht van het 
CvdR. 

 
Het netwerk wordt geacht: 

 
 feedback te geven over de uitvoering van EU-wetgeving op lokaal en regionaal niveau; 

 een betere betrokkenheid van de lokale en regionale actoren in een vroeg stadium van het 
wetgevingsproces van de EU te waarborgen; 

                                                      
1 De term "regio" moet in de ruimste zin worden opgevat als elke territoriale autoriteit onder lidstaatniveau die EU-beleid uitvoert. Te denken 

valt aan gemeenschappen, departementen, deelstaten, provincies, graafschappen, metropolitane gebieden, grote steden of groepen kleinere, 
grote lokale overheden of groepen kleinere, grensoverschrijdende gebieden zoals EGTS’en en Euroregio's. 



 

 de focus op verbetering van de bestaande EU-wetgeving en toepassing ervan op lokaal en regionaal 
niveau te vergroten; 

 vereenvoudiging en interregionaal leren bij de toepassing en verdere ontwikkeling van EU-wetgeving te 
bevorderen. 

 
Het CvdR nodigt nu maximaal 20 regio's in Europa uit om zich voor de tweejarige proeffase bij het netwerk 
aan te sluiten. 

 
Om aan dit proefproject deel te kunnen nemen dient u geschikte en ervaren personeelsleden van uw 
organisatie aan te wijzen met de bevoegdheid en het mandaat om: 

 
 op te treden als contactpunt voor relevante instellingen en organisaties in uw regio die betrokken zijn bij 

de uitvoering van EU-wetgeving; 

 het CvdR relevante feedback te geven over de uitvoering van de EU-wetgeving op lokaal en regionaal 
niveau. 

 
Op verzoek van verschillende Europese instellingen zal elke regionale hub maximaal drie keer per jaar 
worden benaderd om zijn eigen regionale ervaring met de uitvoering van EU-beleid op een specifiek gebied 
te delen. De eenheid van het CvdR die met de coördinatie van het netwerk is belast, zal deze feedback 
vervolgens verzamelen en aan de EU-instellingen en diverse lokale en regionale belanghebbenden 
doorgeven. 

 
Tijdens de proeffase zullen we ons moeten beperken tot enkele geselecteerde thema's (bijv. 
overheidsopdrachten, klimaatverandering, milieubeleid, cohesiebeleid), die door het CvdR en de 
deelnemende regio's in onderling overleg bepaald zullen worden. 

 
Indien de activiteiten en resultaten na twee jaar positief beoordeeld worden, zou het netwerk worden 
uitgebreid tot andere lokale en regionale overheden in alle EU-lidstaten, op basis van een hogere 

medefinanciering door de EU. 

 
Het proefproject zal worden gecoördineerd door het CvdR in Brussel. De deelnemende regio's zullen worden 
uitgenodigd voor een eerste workshop, die naar verwachting vóór eind januari 2019 in Brussel zal 
plaatsvinden. 

 
Indien uw regio zich hiervoor wil aanmelden, vult u dan vóór vrijdag 30 november 2018 om 
middernacht het formulier in op: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoRNetworkofRegionalHubs 
(in het dropdown-menu rechts op de pagina kunt u uw taal kiezen).   

 
Mochten meer dan 20 regio's geïnteresseerd zijn in deelname, dan zal bij de selectie van de deelnemende 
regio's worden gekeken naar de geschiktheid van de aanvragen en zorg worden gedragen voor een 
evenwichtige geografische spreiding.  

 
Bij vragen kunt u gerust contact opnemen met de projectcoördinator bij het CvdR, dhr. Rainer Steffens 
(RegionalHubsNetwork@cor.europa.eu).  

 



 

Meer informatie is te vinden op https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/network-regional-hubs-
implementation-assessment.aspx  

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Karl-Heinz Lambertz  
Voorzitter van het Europees Comité van de Regio's 

 
Michael Schneider 

Voorzitter van het netwerk voor subsidiariteitstoezicht 
 


