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Geachte heer Benschop,
Beste Dick,
Met aandacht heb ik uw reactie gelezen op mijn brief over het Europees Globaliseringsfonds
(EGF), als wel de bijlage met de bevindingen en overwegingen van het sectorfonds.
U stelt dat het EGF een verouderde regeling is die omslachtig is om in de praktijk gebruik van
te maken. Nu is het EGF de afgelopen jaren regelmatig vernieuwd, bijvoorbeeld in 2014, 2018
en dit jaar, 2021. Uit nader contact met het sectorfonds is gebleken dat de handleiding van
het ministerie van Sociale Zaken dateert van mei, 2010. Sinds die tijd is de EGF-regeling drie
keer herzien en gemoderniseerd en nu ook inzetbaar als noodfonds zoals deze coronacrisis.
Ik denk dat we de conclusie delen dat de handleiding dringend moet worden herzien. Daarom
roep ik minister Koolmees via bijgevoegde brief op de informatie te actualiseren aangaande
voorwaarden om een aanvraag te doen als wel de administratieve projectregels om de
toegekende aanvraag succesvol te realiseren.
Ondanks deze verouderde regels slaagde KLM er met succes in een aanvraag te doen. Er
wordt in de bijlage van uw brief verwezen dat het voor de hand ligt dat KLM deze aanvraag
deed, “door het grote aantal vertrekkende medewerkers”. Nu zijn er in de luchtvaartsector
duizenden mensen ontslagen het afgelopen jaar, ruimschoots meer dan bij KLM. Zowel met
de oude als de nieuwe regels van het EGF had deze aanvraag breder kunnen worden
getrokken dan KLM.
Los van de aanvraagprocedure van het EGF ging u gedeeltelijk voorbij aan het punt dat ik
maakte met de heren Wallaard en van Doesburg. Het ging ons om uw verantwoordelijkheid
voor alle mensen die werkzaam zijn op Schiphol. Daarom blijf ik reikhalzend uitkijken naar
een nieuwe aanvraag voor álle mensen die werkzaam zijn op Schiphol in samenwerking met
de sociale partners. Ik hoop dat u alsnog voor het tot stand komen van een dergelijke
aanvraag het voortouw wilt nemen. Uiteraard ben ik daarbij van harte bereid om u bij te staan
om de problematiek van de verouderde complexe Nederlandse implementatie van de regels
aan te kaarten bij het ministerie van Sociale Zaken. Tot het geven van een verdere toelichting
ben ik dan ook gaarne bereid.
Met vriendelijke groet,

Agnes Jongerius
Europarlementariër PvdA

Bijlage:
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Utrecht, 25 juni 2021
Geachte minister Koolmees,
Beste Wouter,
De coronacrisis heeft een grote impact in heel de wereld, en dus ook in Nederland. Vanuit
Europa dragen wij ook ons steentje bij om de ergste economische klappen op te vangen. Zo
heeft KLM recent met succes een aanvraag gedaan bij het Europees Fonds voor aanpassing
aan de globalisering (Europees Globaliseringsfonds, EGF).
Uit gesprekken met de vakbonden, het sectorfonds en in communicatie met de heer
Benschop, bleek dat het EGF gezien wordt als subsidieregeling die ‘verouderd,
administratief bewerkelijk en complex is’. Uit nader onderzoek blijkt dat de de handleiding
voor de projectadministratie uit mei 2010 stamt.1 Dit terwijl er sinds die tijd al drie keer een
herziening is geweest van de EGF regeling door de EU. Ook staan de oude aanvraagcriteria
nog op de website van ‘Uitvoering van beleid’.2 Criteria als een massaontslag van 500
personen, is verlaagd per 1 januari 2021 naar 200 personen. Herstructurering door
globalisering niet meer de enige voorwaarde is, ook herstructurering door digitalisering of
bijvoorbeeld door de Covid-19 pandemie kan toegang geven tot het fonds. Tot slot kan je
ook als regio een aanvraag indienen voor ontslagen die bij verschillende sectoren zijn
gevallen. Deze herziening van de regels kan mensen kansen bieden om na hun ontslag een
nieuwe baan te vinden, loopbaanadvies in te winnen, omscholing of het oprichten van een
eigen bedrijf. Kansen die met verouderde informatie over de regels gemist worden.
Het EGF staat onder gedeeld management van de Europese Commissie en de Nederlandse
overheid. Nederland is verantwoordelijk is voor de implementatie van de Europese regels.
Mijn oproep is dan ook aan u om de communicatie rondom het EGF en haar regels dringend
te herzien, zodat alle mogelijke kansen benut kunnen worden om samen de crisis op te
vangen. Ik hoor graag of u hiertoe bereid bent, zodat meer mensen gebruik kunnen maken
van deze regeling.
Uiteraard ben ik gaarne bereid tot het geven van een toelichting

Met vriendelijke groet,

Agnes Jongerius
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https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/egf-noodfonds-bijmassaontslag/documenten/publicaties/subsidies/egf-noodfonds-bij-massaontslag/formulieren-ensjablonen/handleiding-projectadministratie-egf
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https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/egf-noodfonds-bij-massaontslag/overzichtaanvraagcriteria

