
VERSLAG

over de jaarrekening van het Europees Instituut voor innovatie en technologie betreffende het 
begrotingsjaar 2015 vergezeld van het antwoord van het Instituut

(2016/C 449/21)

INLEIDING

1. Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (hierna: het „Instituut” ofwel „EIT”), gevestigd te Boedapest, werd 
opgericht bij Verordening (EG) nr. 294/2008 van het Europees Parlement en de Raad (1). Het Instituut heeft als doel de 
innovatiecapaciteit van de lidstaten en de Europese Unie te versterken om op die manier bij te dragen tot duurzame 
economische groei en een duurzame concurrentiepositie in Europa. Het Instituut kent subsidies toe aan een groeiend aantal 
„kennis- en innovatiegemeenschappen” (KIG's) die het hoger onderwijs, de onderzoekssector en het bedrijfsleven 
samenbrengen en waarmee wordt beoogd innovatie en ondernemerschap te stimuleren. De KIG's coördineren de 
activiteiten van honderden partners. Uit de door het EIT verleende subsidies worden de kosten van de partners vergoed 
alsmede de kosten die voortvloeien uit de coördinatieactiviteiten van de KIG's.

2. De tabel bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot het Instituut (2).

Tabel

De belangrijkste cijfers met betrekking tot het Instituut

2014 2015

Begroting (miljoen euro) (1) 174,9 231,7

Totaal aantal personeelsleden per 31 december (2) 48 50

(1) De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de betalingskredieten.
(2) Het personeelsbestand bestaat uit ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten, en gedetacheerde nationale 

deskundigen.

Bron: Door het Instituut verstrekte gegevens.

TOELICHTING BIJ DE BETROUWBAARHEIDSVERKLARING

3. De door de Rekenkamer gehanteerde controleaanpak omvat cijferanalyses, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en 
een beoordeling van de essentiële beheersingsmaatregelen van de toezicht- en controlesystemen van het Instituut. Hierbij 
komt nog controle-informatie afkomstig uit het werk van andere controleurs en een analyse van de „management 
representations”.

BETROUWBAARHEIDSVERKLARING

4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) 
controleerde de Rekenkamer:

a) de jaarrekening van het Instituut, die bestaat uit de financiële staten (3) en de verslagen over de uitvoering van de 
begroting (4) betreffende het per 31 december 2015 afgesloten begrotingsjaar, en

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de rekening.
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(1) PB L 97 van 9.4.2008, blz. 1.
(2) Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Instituut is te vinden op zijn website: www.eit.europa.eu
(3) Deze omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, de tabel van de kasstromen, de staat van de veranderingen van de 

nettoactiva en een overzicht van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen.
(4) Deze omvatten de resultatenrekening van de begrotingsuitvoering en de bijlage daarbij.

http://www.eit.europa.eu/


De verantwoordelijkheid van de leiding

5. De leiding is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening van het Instituut, 
alsmede voor de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen (5):

a) De verantwoordelijkheden van de leiding inzake de jaarrekening van het Instituut omvatten het opzetten, invoeren en 
in stand houden van een internebeheersingssysteem met betrekking tot de opstelling en de getrouwe weergave van 
financiële staten die geen materiële afwijkingen als gevolg van fraude of fouten bevatten, het kiezen en toepassen van 
adequate grondslagen voor financiële verslaglegging op basis van de door de rekenplichtige van de Commissie 
vastgestelde boekhoudregels (6) en het maken van boekhoudkundige schattingen die onder de gegeven omstandig-
heden redelijk zijn. De directeur keurt de jaarrekening van het Instituut goed nadat de rekenplichtige deze heeft 
voorbereid op basis van alle beschikbare gegevens en een toelichting bij de jaarrekening heeft opgesteld waarin hij 
onder meer verklaart dat hij redelijke zekerheid heeft dat deze op alle materiële punten een getrouw beeld geeft van de 
financiële positie van het Instituut.

b) De verantwoordelijkheden van de leiding inzake de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen 
en de inachtneming van het beginsel van goed financieel beheer omvatten het opzetten, invoeren en in stand houden 
van een doeltreffend en doelmatig internebeheersingssysteem waarbij ook naar behoren toezicht wordt uitgeoefend en 
passende maatregelen worden getroffen ter voorkoming van onregelmatigheden en fraude en, indien nodig, 
rechtsvervolging wordt ingesteld om onverschuldigd betaalde of verkeerd gebruikte middelen terug te vorderen.

De verantwoordelijkheid van de controleur

6. De Rekenkamer heeft de verantwoordelijkheid om op basis van haar controle aan het Europees Parlement en de 
Raad (7) een verklaring voor te leggen over de betrouwbaarheid van de jaarrekening en over de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. De Rekenkamer verricht haar controle overeenkomstig de 
internationale controlestandaarden en de regels inzake beroepsethiek van IFAC en de internationale standaarden van 
hoge controle-instanties van INTOSAI. Volgens die standaarden moet de Rekenkamer de controle zodanig plannen en 
uitvoeren dat redelijke zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening van het Instituut geen materiële afwijkingen bevat 
en de onderliggende verrichtingen bij die rekening wettig en regelmatig zijn.

7. De controle houdt in dat procedures worden uitgevoerd om controle-informatie te verkrijgen over de bedragen en 
mededelingen in de rekeningen en over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. De selectie 
van de procedures is afhankelijk van het oordeel van de controleur, dat is gebaseerd op de inschatting van de risico's op 
materiële afwijkingen in de rekeningen en op materiële niet-conformiteit van de onderliggende verrichtingen met 
vereisten uit de wet- en regelgeving van de Europese Unie, hetzij door fraude, hetzij door fouten. Bij deze risico- 
inschatting kijkt de controleur naar de internebeheersingsmaatregelen met betrekking tot de opstelling en getrouwe 
weergave van de rekeningen en naar de toezicht- en controlesystemen die worden gehanteerd ter waarborging van de 
wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen en zet hij controleprocedures op die onder de gegeven 
omstandigheden adequaat zijn. Bij de controle worden tevens de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor 
financiële verslaglegging en de redelijkheid van de boekhoudkundige schattingen beoordeeld, evenals de algehele 
presentatie van de rekeningen. Bij de voorbereiding van dit verslag en de betrouwbaarheidsverklaring heeft de 
Rekenkamer rekening gehouden met de controlewerkzaamheden die de onafhankelijke extern controleur heeft verricht 
ten aanzien van de rekeningen van het Instituut, zoals bepaald in artikel 208, lid 4, van het Financieel Reglement van de 
EU (8).

8. De Rekenkamer is van oordeel dat de verkregen controle-informatie toereikend is en geschikt als grondslag voor 
haar betrouwbaarheidsverklaring.

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen

9. Naar het oordeel van de Rekenkamer geeft de jaarrekening van het Instituut op alle materiële punten een getrouw 
beeld van zijn financiële situatie per 31 december 2015 en van de resultaten van zijn verrichtingen en kasstromen in het 
op die datum afgesloten jaar, overeenkomstig de bepalingen van zijn financieel reglement en de door de rekenplichtige 
van de Commissie vastgestelde boekhoudregels.

1.12.2016 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 449/113

(5) Artikelen 39 en 50 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie (PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42).
(6) De door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels zijn afgeleid van de International Public Sector 

Accounting Standards (IPSAS), uitgebracht door de Internationale Federatie van Accountants of, waar van toepassing, de 
International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS), uitgebracht door de International 
Accounting Standards Board.

(7) Artikel 107 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013.
(8) Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).



Grondslag voor een oordeel met beperking over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen

Onregelmatig forfaitair percentage voor de berekening van indirecte subsidiabele kosten met betrekking tot subsidies

10. De EU-bijdrage aan de begroting van het Instituut over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2020 is 
vastgesteld in de financiële toewijzing van Horizon 2020, hetgeen inhoudt dat het Instituut de regels van Horizon 2020 
(H2020) moet toepassen. H2020 is de opvolger van het zevende kaderprogramma voor onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie (KP7), vastgesteld bij Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad (9), 
dat liep gedurende de periode 2007-2013. Het EIT nam niet deel aan dit programma.

11. Het Instituut stemde zijn financieel reglement met ingang van 1 januari 2014 op de H2020-regels af en vanaf die 
datum geldt alleen een eenvormig forfaitair percentage van 25 % voor de berekening van indirecte subsidiabele kosten 
met betrekking tot subsidies (10). Naar aanleiding van de beoordeling van de bedrijfsplannen voor 2014 had het EIT de 
KIG’s in oktober 2013 bij officieel schrijven geïnformeerd dat dit kon gebeuren. In strijd met deze bepaling bevatten de in 
februari 2014 met de KIG’s ondertekende subsidieovereenkomsten voor 2014 nog steeds een forfaitair percentage van 
40 % voor openbare organen zonder winstoogmerk, instellingen voor hoger onderwijs, onderzoeksorganisaties en kmo’s.

12. Het forfaitair percentage van 40 % is vastgelegd in artikel 75, lid 8, van de financiële regels van het EIT 
(voorafgaand aan zijn financieel reglement), die met ingang van 1 januari 2014 zijn ingetrokken. Hoewel het financieel 
reglement van het EIT voor twee artikelen van deze financiële regels voorziet in een overgangsperiode, is een dergelijke 
periode niet van toepassing op artikel 75, lid 8, waarin het gebruik van een forfaitair percentage van 40 % wordt 
toegestaan. Een dergelijke overgangsperiode is evenmin vastgelegd in de H2020-regels. Volgens artikel 57, lid 2, van de 
H2020-regels, waarin de overgang van KP7 naar Horizon 2020 wordt behandeld, „doet deze Verordening 
[Horizon 2020-regels] geen afbreuk aan de voortzetting of aan de wijziging … van de betrokken acties … tot aan de 
verlening van financiële bijstand door de Commissie of de financieringsorganen in het kader van Besluit nr. 1982/2006/ 
EG op grond van Besluit (EG) nr. 1982/2006 [KP7] of enige andere wetgeving die op 31 december 2013 op die bijstand 
van toepassing is, welke op de betrokken acties van toepassing blijft totdat zij worden afgesloten”. Het EIT maakte echter 
geen deel uit van KP7 en verleende dan ook geen bijstand in het kader daarvan. Daarom vallen de financiële regels van 
het EIT niet onder de wetgeving die van toepassing is op die bijstand [KP7]. De overgangsbepalingen in het kader van 
artikel 57, lid 2, van de H2020-regels zijn daarom niet van toepassing op de subsidieovereenkomsten van 2014 en de 
daarmee samenhangende betalingen.

13. Door het ontbreken van een geldige wettelijke grondslag is het forfaitair percentage van 40 % voor de vergoeding 
van indirecte subsidiabele kosten onregelmatig. Het totaalbedrag dat bij de toepassing van dit forfaitair percentage te veel 
is betaald, bedraagt 5,5 miljoen euro, hetgeen overeenkomt met 3 % van de subsidieverrichtingen in 2015 (11).

Resultaat van de verificatie achteraf van de subsidieverrichtingen in 2014

14. Na correctie van het te veel betaalde bedrag zoals beschreven in paragraaf 13, resulteerden de fouten die bleken bij 
een verificatie achteraf van een steekproef van subsidieverrichtingen in 2015, in een restfoutenpercentage van 2 % voor 
de subsidieverrichtingen in 2014 (1,46 % zonder deze correctie).

Gecombineerd foutenpercentage

15. Het gecombineerde foutenpercentage van de aangelegenheden die in de paragrafen 10-14 worden beschreven, 
bedraagt 5 % van de subsidieverrichtingen in 2015 ofwel 4,9 % van de totale uitgaven in 2015.

Oordeel met beperking over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de 
rekeningen

16. Naar het oordeel van de Rekenkamer zijn de onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening voor het op 
31 december 2015 afgesloten begrotingsjaar, behoudens de gevolgen van de in de grondslag voor een oordeel met 
beperking in de paragrafen 10-15 omschreven aangelegenheden, in alle materiële opzichten wettig en regelmatig.

17. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan de oordelen van de Rekenkamer.
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(9) PB L 412 van 30.12.2006, blz. 1.
(10) Artikel 90, lid 1, van het financieel reglement van het EIT.
(11) De subsidieverrichtingen in 2015 omvatten de saldobetalingen en verrekende voorfinanciering in 2015 voor 183,3 miljoen euro 

aan subsidies.



OPMERKINGEN OVER DE WETTIGHEID EN REGELMATIGHEID VAN DE VERRICHTINGEN

18. In 2015 informeerde het Instituut de KIG’s dat zijn financiële bijdrage voor de eerste vijf jaar (2010-2014) niet hoger 
was dan het maximum van 25 % van hun respectieve totale uitgaven. De tekortschietende definitie van aanvullende KIG- 
activiteiten („KCA”) had een negatieve invloed op een duidelijke beoordeling of de kosten die aan KCA zijn verbonden wel of 
niet moesten worden aanvaard in de maximale EIT-bijdrage. In haar Speciaal verslag nr. 4/2016 concludeerde de 
Rekenkamer dat deze financieringsvoorwaarde (die nog steeds wordt toegepast in de nieuwe periode 2014-2020) weinig of 
geen toegevoegde waarde heeft, en dat het schrappen ervan de lasten van de KIG-partners inzake operationele en financiële 
rapportage aanzienlijk zou verlichten (12).

OPMERKINGEN OVER DE INTERNEBEHEERSINGSMAATREGELEN

19. Het certificaat betreffende de financiële staten („CFS”) dat wordt gevraagd van KIG-partners die meer dan 
325 000 euro aan uitgaven declareren, moet bijdragen tot de verificaties vooraf door het Instituut van kostendeclaraties (13). 
De kwaliteit van deze certificaten varieert echter aanzienlijk, waardoor de zekerheid die hieruit kan worden verkregen, 
beperkt is en het Instituut aanvullende controles moet uitvoeren.

OPMERKINGEN OVER HET BEGROTINGSBEHEER

20. De oprichtingsverordening van het EIT bepaalt dat het EIT tot taak heeft „financiële middelen uit de publieke en de 
particuliere sector aan te trekken en deze in overeenstemming met deze verordening aan te wenden. Het zal met name 
trachten een aanzienlijk, stijgend aandeel van zijn begroting uit particuliere bronnen en uit door de eigen activiteiten 
gegenereerd inkomen te betrekken” (14). Ondanks deze bepaling, die duidelijk verwijst naar de EIT-begroting, maakte de 
bijdrage van de financiële toewijzing in het kader van Horizon 2020 99 % van zijn begroting voor 2015 uit.

21. Hoewel het Instituut niet-gebruikte kredieten (niet tijdens het jaar vastgelegde, of aan het einde van het jaar 
vrijgemaakte kredieten) opnieuw mag opnemen in de begrotingen voor de volgende drie jaren (15), had het zijn proces niet 
op tijd aangepast om 26,6 miljoen euro, beschikbaar uit de subsidieovereenkomsten van 2014, in de begrotingen voor 
2015-2017 op te nemen. Deze vastleggingen zijn het gevolg van de lager dan verwachte gebruikmaking van middelen door 
KIG’s.

22. Het niveau van overgedragen vastgelegde kredieten voor titel II was hoog met 0,4 miljoen euro, ofwel 44 % (2014: 
0,5 miljoen euro, ofwel 36 %). Deze overdrachten hebben vooral betrekking op contracten voor IT-diensten die zich tot het 
volgende jaar uitstrekken en voor vergaderingen waarvoor nog geen facturen waren ontvangen.

OVERIGE OPMERKINGEN

23. De Commissie had oorspronkelijk 2010 vastgesteld als streefjaar voor financiële zelfstandigheid van het Instituut. 
Het verkreeg echter in juni 2011 slechts gedeeltelijk financiële zelfstandigheid onder voorwaarde van goedkeuring vooraf 
door zijn (toezichthoudende) directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur van verrichtingen met betrekking tot subsidies en 
aanbestedingen van meer dan 60 000 euro.

24. De subsidieovereenkomsten 2014 met de drie KIG’s werden na het begin van de gesubsidieerde acties op 1 januari 
2014 ondertekend. Wijzigingen betreffende 38 miljoen euro aan aanvullende middelen van de oorspronkelijk in februari 
2014 ondertekende subsidieovereenkomsten werden pas tegen eind maart 2014 ondertekend.

25. Het Instituut financiert het masterprogramma van EIT-Digital waaraan 16 Europese universiteiten deelnemen. Het 
model voor de vergoeding van de kosten van de universiteiten combineert een maximaal forfaitair bedrag van 8 000 euro 
per student (krachtens de voorzieningen van het Erasmus Mundus-programma) plus de daadwerkelijke kosten inclusief op 
een forfaitair percentage gebaseerde indirecte kosten. Op basis hiervan werd in 2015 gemiddeld 15 000 euro per student 
aan de universiteiten betaald (met inbegrip van het forfaitaire bedrag). Het model is echter nooit formeel beschreven en er 
kan geen onderscheid worden gemaakt tussen activiteiten die enerzijds door het forfaitaire bedrag, en anderzijds door de 
werkelijke kosten worden gedekt. Het Instituut zou moeten streven naar een duidelijk en formeel beschreven model dat is 
gebaseerd op één enkele methode voor kostendeclaratie zoals één onderbouwd forfaitair bedrag.
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(12) Speciaal verslag nr. 4/2016: Het Europees Instituut voor innovatie en technologie moet zijn uitvoeringsmechanismen en elementen 
van zijn opzet veranderen om de verwachte impact te verwezenlijken

(13) Artikel 34 van Verordening (EU) nr. 1290/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 81).
(14) Artikel 5, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 294/2008.
(15) Artikel 14, lid 1, van het financieel reglement van het EIT.

http://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=35819
http://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=35819


26. Op basis van het besluit van de raad van toezicht van de KIG's betaalde één wettelijk KIG-orgaan 646 000 euro aan 
bonussen aan 55 personeelsleden (individuele bonussen tot wel 100 000 euro), die het Instituut voor 100 % vergoedde. Het 
betalen van dergelijke bonussen met uitsluitend overheidsmiddelen is een ongebruikelijke praktijk en deze moeten worden 
meegerekend in het maximumbedrag van de EIT-financiering van afzonderlijke salarissen dat met ingang van de 
subsidieovereenkomst van 2016 zal worden toegepast. Op het beginsel van goed financieel beheer werd ook inbreuk 
gemaakt toen een KIG-partner pr-diensten inkocht voor dagelijkse tarieven die varieerden van 800 tot 3 250 euro per 
persoon, die ook volledig werden vergoed door het Instituut.

27. Het Instituut gebruikte een kadercontract van de Commissie („FWC”) voor de organisatie van innovatieconferenties 
in 2015 en 2016. In het kader van dit FWC werden er diensten uitbesteed waarvoor de prijzen niet in het FWC waren 
vastgelegd. De overeengekomen prijzen voor deze diensten liepen uiteen van 800 euro per dag voor een junior adviseur tot 
2 250 euro per dag voor een senior adviseur (bijna vier keer zo hoog als de prijs die in het FWC voor een senior manager is 
overeengekomen). De kosten voor diensten die tegen deze prijzen waren aanbesteed, bedroegen meer dan 100 000 euro per 
conferentie.

FOLLOW-UP VAN DE OPMERKINGEN VAN VOORGAANDE JAREN

28. De bijlage bevat een overzicht van de corrigerende maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van de 
opmerkingen van de Rekenkamer van voorgaande jaren.

Dit verslag werd door kamer IV onder leiding van de heer Baudilio TOMÉ MUGURUZA, lid van de 
Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering van 13 september 2016.

Voor de Rekenkamer

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

President 
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BIJLAGE

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren

Jaar Opmerking van de Rekenkamer

Stand van de corrigerende 
maatregel

(Afgerond/Loopt nog/Nog af 
te handelen/N.v.t.)

2012

Naast de in de paragrafen 9-13 beschreven kwestie is er het feit dat de budgetten 
voor de in 2010 en 2011 ondertekende subsidieovereenkomsten, waarvoor in 
2012 betalingen werden verricht, niet specifiek genoeg waren. Er was geen 
verband tussen de goedgekeurde middelen en de te verrichten activiteiten. 
[Subsidieovereenkomsten…] en bevatten geen regels voor de aanbesteding van 
goederen en diensten door de KIG’s en hun partners.

Afgerond

Subsidieovereenkomsten bevatten geen afzonderlijke drempelwaarden voor 
specifieke kostencategorieën (personeelskosten, onderaanbesteding, juridische 
diensten enz.

Nog af te handelen (1)

2012

In het kader van zijn verificaties vooraf verrichtte het EIT ook technische 
verificaties van alle gefinancierde projecten. Er waren echter te weinig 
kwantificeerbare streefdoelen, hetgeen een doeltreffende beoordeling van de 
projectactiviteiten en –resultaten belemmerde. Bedrijfsplannen bevatten geen 
gedetailleerde beschrijving van alle te verrichten activiteiten, geen duidelijke 
mijlpalen en geen af te leveren producten per activiteit of kwaliteitscriteria.

Afgerond

2012

Van de uit 2011 overgedragen vastgelegde kredieten ten belope van ongeveer 
22 miljoen euro werd ongeveer 10 miljoen euro (45 %) in 2012 geannuleerd. 
Het hoge niveau van annuleringen is vooral te wijten aan het feit dat de door de 
begunstigden van de subsidieovereenkomsten 2011 gedeclareerde geschatte 
kosten lager waren dan verwacht (9,2 miljoen euro ofwel 92 % van de 
geannuleerde overdrachten).

N.v.t.

2013

De kaderpartnerschapsovereenkomsten (FPA's) met de drie KIG's bepalen dat de 
financiële bijdrage van het EIT over de eerste vier jaren — van 1 januari 2010 
tot december 2013 — maximaal 25 % van de totale KIG-uitgaven mag belopen. 
Volgens de door de KIG's gemelde cijfers werd dit maximum s door de drie 
KIG's in acht genomen. Aangezien deze cijfers pas in 2015 zullen worden 
gecontroleerd, bestaat er geen toereikende controle-informatie waaruit blijkt dat 
de EIT-financiering deze bovengrens van 25 % niet heeft overschreden.

Afgerond

2014

Het EIT heeft zijn financiële verificatie van de kostendeclaraties van de KIG's 
geleidelijk aan verbeterd. De operationele verificatie van producten loopt echter 
achter. De jaarlijkse ondernemingsplannen van de KIG's bevatten nog steeds een 
ontoereikende omschrijving van producten en er is geen duidelijke koppeling 
tussen geplande producten en subsidiabele kosten per partner en kosten-
categorie. De Rekenkamer heeft ook gevallen aangetroffen waarin het volledige 
bedrag van de EIT-subsidie was uitbetaald, ondanks het feit dat sommige van de 
in het bedrijfsplan vastgestelde doelen niet zijn behaald.

Afgerond

2014

Het Instituut had zijn begrotingsbehoeften voor 2014 overschat met 
13,1 miljoen euro, ofwel 5,6 % (2013: 3,4 miljoen euro, ofwel 2,5 %) en 
slechts 220 miljoen euro van de beschikbare 233,1 miljoen euro werd 
vastgelegd. De lage uitvoeringsgraad houdt voornamelijk verband met de niet- 
gebruikte kredieten voor subsidies (11,4 miljoen euro) ter financiering van KIG- 
activiteiten. De ondernemingsplannen van de KIG's, op basis waarvan de 
subsidieovereenkomsten werden ondertekend, vereisten niet dat alle voor het 
Instituut beschikbare kredieten voor 2014 werden benut. De niet-gebruikte 
kredieten zullen opnieuw worden opgenomen in de begrotingen van het 
Instituut voor de jaren 2015-2017, zoals bepaald in het financieel reglement 
van het Instituut.

Loopt nog (2)
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Jaar Opmerking van de Rekenkamer

Stand van de corrigerende 
maatregel

(Afgerond/Loopt nog/Nog af 
te handelen/N.v.t.)

2014
Terwijl KIG's strategieën voor financiële duurzaamheid moeten ontwikkelen, 
zijn zij tot op heden, en in het vijfde jaar van hun bestaan, nog steeds volledig 
afhankelijk van financiering door het Instituut en de KIG-partners.

Loopt nog (3)

2014

Sinds de oprichting van het Instituut in 2009 heeft het geleden onder een sterk 
personeelsverloop en instabiliteit op managementniveau. In juni 2014 heeft de 
raad van bestuur besloten om de directeur van het Instituut gedurende de laatste 
elf maanden van diens mandaat voor een langdurige onderzoeksmissie te 
detacheren bij het Europees Universitair Instituut te Florence. In augustus 2014 
nam de waarnemend directeur zijn taken over (kort na diens aanwerving en 
benoeming tot directeur-generaal administratie) en hij is nu de vierde persoon 
die de post van directeur vervult binnen een tijdsbestek van zes jaar. De 
kennisgeving van vacature voor de aanwerving van een nieuwe directeur werd 
gepubliceerd in juli 2015.

Loopt nog (4)

2014

Sinds 2013 zijn twee van de drie posten voor eenheidshoofden onbezet. Eén 
daarvan wordt sinds 2013 ingevuld door een waarnemer, hetgeen in strijd is 
met het Statuut, dat een periode van maximaal één jaar bepaalt. De andere post 
wordt op dit moment ingevuld door de directeur-generaal administratie, die ook 
optreedt als waarnemend directeur en dus drie functies tegelijkertijd vervult.

Loopt nog (5)

2014
Hoewel de situatie in vergelijking met 2013 is verbeterd, was aan het einde van 
2014 nog steeds 20 % van de posten in de lijst van het aantal ambten van het 
EIT onbezet (vergeleken met een derde aan het einde van 2013).

Loopt nog (6)

2014

Toelichtende paragraaf

Zonder iets af te doen aan het in paragraaf 9 afgegeven goedkeurend oordeel, 
vestigt de Rekenkamer de aandacht op het feit dat de financiële bijdrage van het 
EIT over de eerste vijf jaren — van 1 januari 2010 tot en met 31 december 
2014 — maximaal 25 % van de totale uitgaven van een KIG mag belopen. 
Volgens de door de KIG's gerapporteerde cijfers werd deze bovengrens in acht 
genomen. Het EIT verkreeg vóór 31 maart 2015 controlecertificaten inzake de 
in de periode 2010-2014 gemaakte kosten voor aanvullende activiteiten(KCA) 
van de KIG's. Het EIT heeft niet alleen de controlecertificaten verkregen, maar 
het heeft in 2015 ook een evaluatie uitgevoerd van het portfolio van de 
aanvullende activiteiten van de KIG's, om ervoor te zorgen dat uitsluitend die 
activiteiten worden aanvaard die voldoen aan alle wettelijke en operationele 
voorschriften die aan KCA’s zijn gesteld, met inbegrip van de eis dat deze 
activiteiten verband houden met door het EIT gefinancierde activiteiten met een 
meerwaarde van KIG's.

Afgerond

(1) Het EIT heeft met ingang van 2016 plafonds vastgesteld voor de maximale EIT-bijdrage aan het algehele beheer en de overheadkosten 
van KIG’s, alsmede voor de kosten van individuele leden van het KIG-management. Het heeft naar aanleiding hiervan echter nog geen 
verdere specifieke corrigerende maatregelen gepland, zoals uiteengezet in zijn antwoord op het specifieke jaarverslag van de 
Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2012.

(2) De begrotingsbehoeften voor 2015 werden met 25 miljoen euro, ofwel 9,4 % te hoog geraamd en slechts 241,6 miljoen euro van de 
beschikbare kredieten werd vastgelegd. De oorzaak van de lage uitvoeringsgraad bleef onveranderd. De niet-gebruikte kredieten 
kunnen opnieuw in de begrotingen voor 2016-2018 worden opgenomen.

(3) De inkomsten die door KIG-partners in het kader van de algemene overeenkomst 2014 werden gedeclareerd, bedroegen 
0,3 miljoen euro.

(4) Het personeelsverloop in 2015 was 17 % (posities ingevuld aan het begin van 2015). De procedure voor de aanstelling van een 
nieuwe directeur loopt nog.

(5) Eén post voor eenheidshoofd is ingevuld; de andere post voor eenheidshoofd is nog onbezet en wordt sinds 2013 vervuld door een 
waarnemer.

(6) Aan het einde van 2015 was 16 % van de posten in de lijst van het aantal ambten van het Instituut onbezet.
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ANTWOORD VAN HET INSTITUUT

10-13. Het EIT is het niet eens met de conclusie van de Rekenkamer, omdat voor de vergoeding van indirecte kosten van 
kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG’s) op grond van de subsidieovereenkomsten voor 2014 geen „te hoge betaling” 
of onregelmatige betaling is verricht.

Het EIT neemt deel aan het kaderprogramma Horizon 2020 en moet vanaf 1 januari 2014 de regels voor de deelname aan 
acties en de verspreiding van resultaten in het kader van Horizon 2020 toepassen. Artikel 57, lid 2, van de regels voor de 
deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van Horizon 2020 bepaalt expliciet de volgende 
overgangsmaatregel: „[…] deze verordening [doet] geen afbreuk aan de voortzetting of de wijziging — met inbegrip van de 
gedeeltelijke of volledige beëindiging — van de betrokken acties, totdat zij worden afgesloten, of tot aan de verlening van 
financiële bijstand door de Commissie of de financieringsorganen op grond van Besluit nr. 1982/2006/EG of enige andere 
wetgeving die op 31 december 2013 op die bijstand van toepassing is, welke op de betrokken acties van toepassing blijft 
totdat zij worden afgesloten”. Voor de toepassing van deze specifieke bepaling kan het EIT worden gekwalificeerd als 
„financieringsorgaan” en de EIT-verordening als „enige andere wetgeving”. De wetgeving die op 31 december 2013 op de 
financiële bijstand van het EIT van toepassing was, het financieel reglement van het EIT, staat voor de rapportage van 
indirecte kosten door instellingen voor hoger onderwijs, onderzoeksorganisaties, openbare organen zonder winstoogmerk 
en kmo’s expliciet de toepassing van een forfaitair percentage van 40 % toe. De toepassing van het forfaitair percentage van 
40 % door deze organen was op grond van de subsidieovereenkomsten voor 2014 dus wettig en regelmatig. Het EIT 
verwerpt derhalve de conclusie van de Rekenkamer, omdat niet te veel is betaald. Het EIT heeft de KIG’s weliswaar in 
oktober 2013 in kennis gesteld van mogelijke wijzigingen in de regels voor de rapportage van indirecte kosten in het kader 
van Horizon 2020, doch deze kennisgeving werd gedaan voordat de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding 
van resultaten in het kader van Horizon 2020, met inbegrip van de hierboven genoemde overgangsmaatregelen in 
artikel 57, op 11 december 2013 door het Europees Parlement en de Raad werden vastgesteld. Op grond van de 
vastgestelde overgangsmaatregelen hoefde het EIT de toepassing van een forfaitair percentage van 40 % voor de rapportage 
van indirecte kosten door instellingen voor hoger onderwijs, onderzoeksorganisaties, openbare organen zonder 
winstoogmerk en kmo’s niet te verbieden.

Om een beeld van de relevante context te geven, wordt in herinnering geroepen hoe de subsidieovereenkomsten voor 2014 
tot stand zijn gekomen. De subsidieovereenkomsten van het EIT met KIG’s voor 2014 waren gebaseerd op de 
bedrijfsplannen van de KIG’s voor 2014 die in de loop van 2013 door de kennis- en innovatiegemeenschappen werden 
opgesteld. De jaarlijkse oproep tot het indienen van de bedrijfsplannen voor 2014 werd door het EIT gelanceerd door in 
april 2013 de KIG’s de richtsnoeren voor bedrijfsplannen toe te zenden. In overeenstemming met de door het EIT verstrekte 
richtsnoeren ontwikkelden de KIG’s in overleg met hun partners bedrijfsplannen voor 2014 en dienden deze vóór 
30 september 2013 bij het EIT in. Na de beoordeling van de bedrijfsplannen voor 2014 door het EIT, met ondersteuning 
van externe deskundigen, nam de raad van bestuur van het EIT op 5 december 2013 een besluit over de toewijzing van 
financiering voor 2014 aan de KIG’s. Op basis van dit besluit van de raad van bestuur hebben de KIG’s in januari 2014 hun 
bedrijfsplannen aangepast om ze af te stemmen op de toegewezen middelen. In februari 2014 werden de subsidies door de 
directeur van het EIT toegekend en werden de subsidieovereenkomsten ondertekend. Overeenkomstig het beginsel van 
rechtszekerheid worden de regels voor financiering niet meer gewijzigd nadat een uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen is gepubliceerd.

Daarom, en in overeenstemming met de overgangsbepalingen in de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding 
van resultaten in het kader van Horizon 2020, mag de inwerkingtreding van de nieuwe verordening tot vaststelling van 
deze regels geen afbreuk doen aan de voortzetting van de betrokken acties (dat wil zeggen, de bedrijfsplannen van de KIG’s 
voor 2014, die in 2013 werden opgesteld en door het EIT werden beoordeeld) tot aan de verlening van financiële bijstand 
door het EIT. Deze verlening moest plaatsvinden overeenkomstig de wetgeving die op 31 december 2013 van toepassing 
was.

Het EIT nam inderdaad geen deel aan het zevende kaderprogramma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en 
demonstratie (KP7). Het EIT neemt echter wel deel aan Horizon 2020, en de meerderheid van de KIG-partners zijn 
begunstigden van zowel KP7 als andere Horizon 2020-programma’s. Het is daarom coherent om op de overgang van de 
financiële bijstand van het EIT vóór Horizon 2020 naar Horizon 2020 hetzelfde forfaitair percentage van 40 % toe te 
passen als op de overgang van de financiële bijstand van KP7 naar Horizon 2020.

Het is bovendien belangrijk in herinnering te roepen dat het DG Onderzoek en Innovatie tot december 2013 uitnodigingen 
tot het indienen van voorstellen in het kader van KP7 heeft gepubliceerd en dat in oktober 2014 nog 
subsidieovereenkomsten voortvloeiende uit deze uitnodigingen werden ondertekend. Veel van deze subsidieovereenkom-
sten lopen nog in 2016 en volgen de regels van KP7 op basis van dezelfde overgangsbepalingen in de regels voor de 
deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van Horizon 2020. Het EIT heeft zijn begunstigden (KIG- 
partners) die te maken hadden met het forfaitair percentage van 40 % in de subsidieovereenkomsten voor 2014, geen 
voorkeursbehandeling gegeven.

14. Zoals in het geconsolideerde jaarlijks activiteitenverslag van het EIT voor 2015 werd vermeld, is het 
restfoutenpercentage van de subsidieverrichtingen in 2015, die plaatsvonden in het kader van de subsidieovereenkomsten 
voor 2014, na controles vooraf en achteraf gelijk aan 1,46 %.
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15. Om de redenen die zijn beschreven in de antwoorden op de paragrafen 10 tot en met 14, is het foutenpercentage 
van de subsidieverrichtingen in 2015, zoals berekend door het EIT, 1,46 %.

18. Het EIT verkreeg vóór 31 maart 2015 van onafhankelijke accountants controlecertificaten inzake de gemaakte 
kosten voor aanvullende activiteiten (KCA) van de KIG’s, om te waarborgen dat de financiële bijdrage van het EIT voor de 
jaren 2010-2014 niet hoger was dan het maximum van 25 %. Op basis van de gecontroleerde cijfers zijn de 
financieringspercentages voor de periode 2010-2014 als volgt: KIG-Klimaat — 16 %, KIG-InnoEnergy — 19 %, en EIT- 
Digital — 21 %.

Aangezien de percentages ruim onder het maximum van 25 % liggen dat in de kaderpartnerschapsovereenkomsten (FPA’s) 
tussen het EIT en de KIG’s is vastgelegd, heeft het EIT zekerheid verkregen over de naleving van de toepasselijke 
rechtsgrondslag.

De Commissie en het EIT hebben desalniettemin de aanbeveling in speciaal verslag nr. 4/2016 van de Rekenkamer aanvaard 
om een voorstel tot wijziging van de rechtsgrondslag van het EIT te doen waarbij de voorwaarde van maximaal 25 % 
financiering wordt geschrapt om de operationele en financiële rapportage voor de KIG-partners te verlichten. Het EIT zal de 
op dit moment toepasselijke rechtsgrondslag ten uitvoer leggen tot een dergelijke wijziging is vastgesteld.

19. Het EIT past met ingang van de subsidieovereenkomsten voor 2014 de door het DG Onderzoek en Innovatie voor 
het kaderprogramma Horizon 2020 ontwikkelde methodologie voor auditcertificaten toe. De herziene methodologie 
omvat gedetailleerdere aanwijzingen en overeengekomen procedures, alsmede 63 feitelijke standaardbevindingen die alle 
kostencategorieën bestrijken.

Het EIT heeft bovendien een uitvoerige strategie voor het verkrijgen van zekerheid met betrekking tot subsidies ontwikkeld 
die is gebaseerd op zowel verificatie vooraf als verificatie achteraf, met inbegrip van het certificaat betreffende de financiële 
staten (CFS), om de wetmatigheid en regelmatigheid van verrichtingen te waarborgen.

20. Het EIT interpreteert de toepasselijke rechtsgrondslag anders. Overweging (16) van de EIT-oprichtingsverordening 
geeft de volgende toelichting op artikel 5, onder d), van deze verordening: „Daarom zullen de industrie, de financiële sector 
en de dienstensector naar verwachting een aanzienlijke bijdrage leveren aan de begroting van het EIT, en in het bijzonder 
aan de begrotingen van de KIG’s. De KIG’s moeten ernaar streven de particuliere sector ertoe te bewegen een zo groot 
mogelijke financiële bijdrage te leveren.”

In dit licht is het EIT van mening dat het EIT primair middelen uit publieke en particuliere bronnen via zijn kennis- en 
innovatiegemeenschappen dient te mobiliseren. Het EIT legt het geciteerde artikel dus zo uit dat de begrotingen van de KIG’s 
inbegrepen zijn, wanneer naar de begroting van het EIT wordt verwezen. In dit licht heeft het EIT via zijn kennis- en 
innovatiegemeenschappen met succes financiering uit andere publieke en private bronnen gemobiliseerd. De financiële 
bijdrage uit andere bronnen dan het EIT aan de begroting van de drie KIG’s uit de eerste golf ging grotendeels naar de 
aanvullende activiteiten die door de KIG’s werden opgegeven, en maakte in de periode 2010-2014 respectievelijk 84 % 
(KIG-Klimaat), 81 % (KIG-InnoEnergy) en 79 % (EIT-Digital) van de betreffende begroting uit.

21. Het bedrag van 26,6 miljoen euro uit de subsidieovereenkomsten voor 2014 dat door de KIG’s niet werd gebruikt, 
werd bij het EIT bekend toen de KIG’s in maart 2015 het werkelijke bedrag van 187,2 miljoen euro declareerden. Op dat 
moment was het niet meer mogelijk om de voor het jaar 2014 opgenomen niet-gebruikte kredieten te annuleren, die 
daarna pas opnieuw hadden kunnen worden opgenomen in de begroting voor de volgende drie jaar.

Als direct gevolg van de lessen die in het kader van de subsidieovereenkomsten voor 2014 werden geleerd, heeft het EIT een 
begrotingsevaluatie uitgevoerd en in oktober 2015 de KIG’s verzocht om hun bedrijfsplannen en begrotingen voor 2015 te 
herzien, en hebben de KIG’s in november 2015 hun gewijzigde bedrijfsplannen en begrotingen ingediend. Als gevolg van de 
verlaging van de begrotingen van de KIG’s kon het EIT niet-gebruikte bedragen vrijmaken, die daarna werden geannuleerd 
en opnieuw werden opgenomen in de raming van de inkomsten en uitgaven voor 2016. Dit laat zien dat het 
begrotingsbeheer van het EIT, in nauwe samenwerking met de KIG’s, aanmerkelijk is verbeterd.

In dit verband zijn de aanbevelingen van de Rekenkamer in zijn speciaal verslag nr. 4/2016 relevant. Sub-
sidieovereenkomsten van het EIT met KIG’s die werden ondertekend vóór de activiteiten van start gaan en een langere 
periode dan een kalenderjaar beslaan, zouden de besteding van de beschikbare middelen door de KIG’s moeten verbeteren.

22. Het totale bedrag dat door de Rekenkamer wordt genoemd, bestaat uit geplande overdrachten die noodzakelijk 
waren vanwege de aard van de activiteiten, zoals diensten die zich tot het volgende jaar uitstrekken en vergaderingen die in 
december 2015 werden gehouden, maar waarvoor pas in januari 2016 facturen werden ontvangen. Deze geplande 
overdrachten wijzen niet op tekortkomingen in het begrotingsbeheer van het EIT, maar zijn een standaardinstrument voor 
begrotingsbeheer.

23. Het EIT heeft de Commissie verzocht om het proces dat moet leiden tot volledige financiële zelfstandigheid opnieuw 
op gang te brengen. De Commissie heeft in mei 2016 het stappenplan en het tijdpad van het proces vastgesteld. Volgens het 
indicatieve tijdpad zal de Commissie haar rapport over de beoordeling van de financiële zelfstandigheid in december 
2016 — januari 2017 voltooien.
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24. Gezien de jaarperiodiciteit van de begroting van het EIT en het feit dat de EU-begroting doorgaans niet vóór half 
december wordt vastgesteld, kunnen subsidieovereenkomsten voor een bepaald jaar niet vóór 1 januari van dat jaar worden 
ondertekend. Het EIT heeft zich ertoe verbonden de kloof tussen de begindatum van de maatregel zoals vastgelegd in de 
bedrijfsplannen van de KIG’s en de datum van ondertekening van de subsidieovereenkomsten te verkleinen. Dit heeft ertoe 
geleid dat de subsidieovereenkomsten voor 2014 in februari 2014 met de drie KIG’s zijn ondertekend.

Wat betreft de wijzigingen in subsidieovereenkomsten die in maart 2014 werden ondertekend, is het belangrijk op te 
merken dat er aanzienlijke onzekerheid bestond met betrekking tot de jaarlijkse begroting 2014 van het EIT als gevolg van 
de lopende onderhandelingen over het meerjarig financieel kader voor 2014-2020 en Horizon 2020. De raad van bestuur 
van het EIT koos daarom voor een voorzichtige benadering en besloot in september 2013 slechts 180 miljoen euro als 
eerste tranche voor de subsidieovereenkomsten van 2014 toe te kennen. Nadat de jaarlijkse begroting 2014 was 
bekrachtigd, heeft het EIT in maart 2014 voor in totaal nog eens 38,5 miljoen euro subsidies aan de drie KIG’s toegekend 
als tweede tranche.

25. Het is mogelijk in het masterprogramma EIT-Digital onderscheid te maken tussen onderwijsactiviteiten die door 
forfaitaire sommen worden gedekt en onderwijsactiviteiten die door de daadwerkelijke kosten worden gedekt. De door 
forfaitaire sommen gedekte inschrijvingsgelden betreffen de kosten van de universiteiten die verband houden met de 
deelname van studenten aan technische opleidingen. De activiteiten die worden gerapporteerd op basis van de 
daadwerkelijke kosten, betreffen daarentegen de specifieke leerresultaten van EIT-Digital en bieden studenten toegevoegde 
waarde ten opzichte van de standaardmasterprogramma’s die door de deelnemende universiteiten worden aangeboden.

Het EIT aanvaardt dat het moet streven naar een model gebaseerd op één forfaitaire som voor de financiering van de 
masterprogramma’s van de KIG’s om de kostenrapportage te vereenvoudigen, zodra voldoende statistische gegevens 
beschikbaar zijn om een dergelijke forfaitaire som overeenkomstig de bepalingen van artikel 124, lid 2, van het Financieel 
Reglement van de EU vast te stellen.

26. Het EIT is van mening dat bonussen, als variabele componenten van de basisvergoeding van leidinggevend personeel 
van KIG’s, voldoen aan alle relevante regels en voorschriften, in het bijzonder paragraaf 1.1.3 van de geannoteerde 
modelsubsidieovereenkomst („Horizon 2020 Annotated Model Grant Agreement”) waarin de voorwaarden zijn vastgelegd 
voor de subsidiabiliteit van variabele componenten die aan begunstigden worden betaald. Nauwkeuriger gezegd, de 
variabele aanvullingen werden toegelaten door de arbeidscontracten en ze werden vastgesteld op basis van objectieve 
voorwaarden, die door de juridische entiteit van de KIG werden gedocumenteerd en door het EIT werden geverifieerd. Het 
nettobedrag dat daadwerkelijk aan werknemers werd betaald, hangt af van het toepasselijke tarief van de bronbelasting en 
de fiscale situatie van de individuele werknemers. Op basis van een belastingtarief van 40 %-50 % van de door de 
Rekenkamer genoemde brutosom, was het nettobedrag gemiddeld circa 6 000-7 000 euro per persoon.

Hoewel de praktijk van het betalen van bonussen, als variabele en prestatiegerelateerde componenten van de beloning, 
misschien ongebruikelijk is, zijn ook de doelstellingen die de KIG’s als op ondernemerschap gestoelde organisaties 
nastreven, zoals financiële duurzaamheid, ongebruikelijk en komen ze in andere programma’s niet voor. Het gebruik van 
variabele elementen als onderdeel van de basisvergoeding kan een krachtige stimulans zijn om goed te presteren en kan 
ervoor zorgen dat een goede prijs-kwaliteitverhouding wordt bereikt. Prestatiegerelateerde beloning van het leidinggevend 
personeel van KIG’s wordt zelfs als heel geschikt beschouwd in een op vrij ondernemerschap gestoeld model. Het is voorts 
belangrijk op te merken dat de bijdrage van het EIT aan de salarissen die aan leidinggevend personeel van de KIG’s worden 
betaald, met inbegrip van bonussen, onder het maximum zal blijven dat door het EIT in de subsidieovereenkomsten voor 
2016 is vastgelegd.

Tot slot is het EIT van mening dat in deze context aanbeveling 3) in speciaal verslag nr. 4/2016 van de Rekenkamer relevant 
is. Volgens de Rekenkamer „moet het [EIT] een grotere autonomie nastreven en gebruikmaken van de flexibiliteit in de 
rechtsgrondslag van Horizon 2020. Het moet met name specifieke regels vaststellen die zijn afgestemd op de behoeften van 
de KIG-partners.” Dit is precies wat het EIT heeft gedaan toen het de door de juridische entiteit van de KIG in kwestie 
ingevoerde systeem van prestatiegerelateerde beloningen accepteerde.

Wat betreft de diensten op het gebied van public relations die werden ingekocht door een andere KIG-partner, een 
vooraanstaande openbare universiteit, is het belangrijk op te merken dat de onderaannemer die de diensten op het gebied 
van public relations leverde, werd geselecteerd in een concurrentiële aanbestedingsprocedure die in volledige 
overeenstemming met de aanbestedingsvoorschriften van de KIG-partner werd uitgevoerd. Het EIT is daarom van mening 
dat de beste prijs-kwaliteitverhouding is gewaarborgd en dat de beginselen van gezond financieel beheer zijn nageleefd. De 
conclusie van de controle met betrekking tot goed financieel beheer is onduidelijk, omdat door de Rekenkamer geen 
vergelijkbare referentieprijzen voor de door de KIG-partner ingekochte diensten zijn verstrekt.

27. De onderaannemer werd door de kadercontractant vastgesteld en gecontracteerd in overeenstemming met de 
bepalingen van het kadercontract van de Commissie. Hij leverde gespecialiseerde diensten zoals het ontwikkelen van een 
ontwerpconcept voor INNOVEIT, het opzetten van een aantrekkelijk en samenhangend programma en het optreden als 
moderator/het faciliteren van het driedaagse evenement.
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Volgens informatie die van de kadercontractant is ontvangen, hebben zij in de afgelopen jaren met de onderaannemer in 
kwestie samengewerkt aan de organisatie van meerdere evenementen voor verschillende directoraten-generaal van de 
Commissie. De standaardtarieven die door de onderaannemer voor deze evenementen in rekening werden gebracht, waren 
2 500 euro en 900 euro voor respectievelijk senior en junior adviseurs. De onderaannemer paste in geval van INNOVEIT 
zelfs een korting van 10 % toe. De kadercontractant, die ook samenwerkt met andere moderators, heeft het EIT verzekerd 
dat de in rekening gebrachte tarieven concurrerend zijn, gelet op de marktprijzen van zulke diensten.

De prijs van 2 250 euro voor een senior consultant wordt dus beschouwd als een markttarief dat zowel het hoge niveau van 
vaardigheden en competenties weerspiegelde dat nodig was om de gevraagde taken uit te voeren als de aard van het 
verrichte werk, dat grotendeels conceptueel was (en niet logistiek in verband met de organisatie van de conferentie). Tot slot 
is het belangrijk op te merken dat het memorandum van overeenstemming betreffende de gunning van dit kadercontract 
dat tussen het DG EAC en het EIT werd ondertekend, bepaalt dat het het EIT niet was toegestaan aan de interinstitutionele 
aanbesteding deel te nemen en daarna dezelfde goederen of diensten langs andere weg in te kopen. Het EIT moest daarom 
voor de organisatie van de INNOVEIT-evenementen gebruikmaken van het kadercontract van de Commissie. 
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