
VERSLAG

over de jaarrekening van het Europees Instituut voor innovatie en technologie betreffende het 
begrotingsjaar 2016, vergezeld van het antwoord van het Instituut

(2017/C 417/21)

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) waarin het hoger onderwijs, de onderzoekssector en het bedrijfsleven 
samenwerken en waarmee wordt beoogd innovatie en ondernemerschap te stimuleren. De KIG's coördineren de activiteiten 
van honderden partners. Uit de door het Instituut verleende subsidies worden de kosten van de partners vergoed alsmede de 
kosten die voortvloeien uit de coördinatieactiviteiten van de KIG's.

2. De tabellen 1-3 bevatten de belangrijkste cijfers met betrekking tot de ontwikkeling van de begroting en het 
personeelsbestand van het Instituut (2).

Tabel 1

De belangrijkste cijfers met betrekking tot het Instituut

2015 2016

Begroting (miljoen euro) (1) 232 283

Totaalaantal huidige personeelsleden per 31 december (2)

(vaste ambten)

50

(62)

59

(63)

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

deskundigen.

Bron: Door het Instituut verstrekte gegevens.

Tabel 2

Ontwikkeling van de belangrijkste cijfers sinds 2011
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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

http://www.eit.europa.eu


tabel 3

De belangrijkste cijfers van 2016 met betrekking tot het instituut per actor

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”.

OORDEEL

4. Wij hebben het volgende gecontroleerd:

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 2016 afgesloten begrotingsjaar, en

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die rekening,

zoals voorgeschreven door artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).
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(3) De financiële staten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van 
de nettoactiva, alsook een overzicht van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen.

(4) De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen 
en de bijbehorende toelichtingen.



Betrouwbaarheid van de rekeningen

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen

5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Instituut over het op 31 december 2016 afgesloten jaar op alle 
materiële punten een getrouw beeld van de financiële situatie van het Instituut per 31 december 2016, van de resultaten 
van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op die datum afgesloten jaar, 
overeenkomstig zijn financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. 
Deze zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector.

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de rekeningen

Ontvangsten

Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen

6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen betreffende het per 31 december 2016 
afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten wettig en regelmatig.

Betalingen

Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de rekeningen

7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen betreffende het per 31 december 2016 
afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten wettig en regelmatig.

Verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen

8. Overeenkomstig de artikelen 310-325 van het VWEU en het financieel reglement van het Instituut is de leiding 
verantwoordelijk voor het opstellen en weergeven van de rekeningen op basis van de internationaal aanvaarde 
boekhoudnormen voor de overheidssector, alsmede voor de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen. Deze verantwoordelijkheid omvat het ontwerpen, invoeren en in stand houden van internebeheersings-
maatregelen die relevant zijn voor het opmaken en getrouw weergeven van financiële staten die geen afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevatten. De leiding dient er ook voor te zorgen dat de in de financiële 
staten weergegeven activiteiten, financiële verrichtingen en informatie in overeenstemming zijn met de voorschriften 
waar ze onder vallen. De leiding van het Instituut draagt uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de wettigheid en 
regelmatigheid van de verrichtingen die ten grondslag liggen aan de rekeningen.

9. Bij het voorbereiden van de rekeningen is de leiding verantwoordelijk voor het beoordelen van het vermogen van 
het Instituut om zijn activiteiten voort te zetten, voor het in voorkomend geval melden van kwesties die verband houden 
met de bedrijfscontinuïteit en voor het hanteren van het continuïteitsbeginsel.

10. Degenen die belast zijn met governance zijn verantwoordelijk voor de supervisie van het proces van financiële 
verslaglegging over de entiteit.

Verantwoordelijkheden van de controleur voor de controle van de rekeningen en onderliggende verrichtingen

11. Onze doelstellingen bestaan erin, redelijke zekerheid te verkrijgen over de vraag of de rekeningen van het Instituut 
geen afwijkingen van materieel belang vertonen en of de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn, alsmede 
op basis van onze controle het Europees Parlement en de Raad of andere betrokken kwijtingsautoriteiten een 
betrouwbaarheidsverklaring te verschaffen over de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. Redelijke zekerheid is een hoge mate van zekerheid, maar geen 
garantie dat bij een controle een bestaande materiële afwijking of niet-conformiteit altijd zal worden opgespoord. Deze 
kan voortkomen uit fraude of fouten en wordt van materieel belang geacht indien hiervan, afzonderlijk of geaggregeerd, 
redelijkerwijs zou kunnen worden verwacht dat deze een invloed heeft op de economische beslissingen die gebruikers op 
basis van deze rekeningen nemen.
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12. Een 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 een inschatting omvat van de risico's op 
afwijkingen van materieel belang in de rekeningen en op niet-conformiteit van materieel belang 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 wordt gekeken naar de internebeheersingsmaatregelen met betrekking tot de opstelling en 
getrouwe weergave van de rekeningen en naar de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen, om 
controleprocedures op te zetten die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar niet om een oordeel uit te 
spreken over de doeltreffendheid van de internebeheersingsmaatregelen. Een controle houdt tevens een beoordeling in 
van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor de financiële verslaglegging en de redelijkheid van de door de 
leiding gemaakte boekhoudkundige schattingen, evenals een beoordeling van de algehele presentatie van de rekeningen.

13. Voor de ontvangsten verifiëren wij de van de Commissie ontvangen subsidie en beoordelen wij de procedures van 
het Instituut voor het innen van vergoedingen en andere inkomsten, voor zover van toepassing.

14. Ten aanzien van de uitgaven onderzoeken wij betalingsverrichtingen wanneer de uitgaven zijn gedaan, geboekt en 
goedgekeurd. Voorschotbetalingen worden onderzocht wanneer de ontvanger van de middelen het passende gebruik 
ervan aantoont en het Instituut dit bewijs accepteert door het afwikkelen van de voorschotbetaling in hetzelfde jaar of 
later.

15. Bij de voorbereiding van dit verslag en de betrouwbaarheidsverklaring hebben wij 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 (5).

Andere aangelegenheid

Significante tekortkomingen van de aanbestedingsprocedures van de juridische entiteiten van de KIG’s (KIG-JE’s)

16. De KIG-JE’s, die vrijwel volledig door het Instituut worden gefinancierd, zijn belast met de coördinatie en 
vertegenwoordiging van de KIG’s. In haar controle besteedde de Rekenkamer bijzondere aandacht aan de door deze 
entiteiten uitgevoerde aanbestedingsprocedures, die zij als een gebied met hoog risico beschouwt.

17. In het kader van de subsidieovereenkomsten van 2015 moeten de KIG-JE’s en/of partners van KIG’s waarborgen 
dat met iedere aanbesteding de best mogelijke kosten-batenverhouding wordt gerealiseerd of dat deze, waar passend, 
tegen de laagst mogelijke prijs wordt uitgevoerd. Voor alle contracten van meer dan 60 000 euro bepalen de 
subsidieovereenkomsten dat de KIG-JE’s en/of KIG-partners ten minste drie economische actoren moeten uitnodigen om 
een offerte in te dienen en de aanbestedingsprocedure moeten documenteren zodat de transparantie ervan kan worden 
aangetoond. De Rekenkamer heeft een steekproef gecontroleerd van door de KIG-JE’s uitgevoerde aanbestedings-
procedures met een waarde van ongeveer 7 miljoen euro die volledig door het EIT werden gefinancierd. Uit de controle 
bleken aanzienlijke tekortkomingen, zoals de rechtstreekse gunning van contracten, het ontbreken van essentiële 
elementen in offertes, aanzienlijke uitbreidingen van oorspronkelijke contracten in tijd en/of volume, qua tijd en/of 
volume onbeperkte contracten, of prijs-kwaliteitswegingen waarbij prijsconcurrentie teniet werd gedaan. In 2016 
bedroegen de betalingen voor deze onregelmatige aanbestedingsprocedures 2,2 miljoen euro. Het Instituut had bij één 
KIG-JE ook tekortkomingen in de aanbesteding vastgesteld en een actieplan ingevoerd om alle toekomstige 
aanbestedingsprocedures van de KIG-JE’s te verbeteren.

18. Er bestaat momenteel juridische onzekerheid over de vraag of KIG-JE’s aanbestedende diensten zijn (6). Indien dit 
het geval zou zijn, zouden ze verplicht zijn regels inzake overheidsopdrachten, zoals vastgelegd in de richtlijn inzake 
overheidsopdrachten 2004/18/EG (7), te volgen, die strenger zijn dan die welke voorgeschreven zijn in het kader van de 
subsidieovereenkomsten. Het Instituut bespreekt de aangelegenheid samen met de diensten van de Commissie teneinde in 
de toekomst rechtszekerheid voor KIG-JE’s te creëren.
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(5) Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).
(6) Artikel 1, lid 9, van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114).
(7) De artikelen 7 en 9 van Richtlijn 2004/18/EG, gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1336/2013 van de Commissie.



Capaciteit om de toegenomen werklast aan te kunnen

19. Ondanks de grote stijging van de begroting van 309 miljoen euro (2008-2013) tot 2,4 miljard euro (2014-2020) 
en de toename van het aantal KIG’s van drie naar zes aan het eind van 2016, veranderde het goedgekeurde aantal posten 
van het Instituut niet significant (zie tabel 2). De Rekenkamer wees in Speciaal verslag nr. 4/2016 (8) op het risico dat het 
Instituut niet voldoende capaciteit heeft om de toegenomen werklast aan te kunnen. De interim-directeur van het 
Instituut noemde dit risico in het jaarlijks activiteitenverslag van het Instituut voor het jaar 2015.

20. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de Rekenkamer.

OPMERKINGEN OVER DE INTERNEBEHEERSINGSMAATREGELEN

21. De Rekenkamer constateerde tekortkomingen met betrekking tot verificaties achteraf van door KIG-JE’s uitgevoerde 
aanbestedingsprocedures. Voor minstens één KIG-JE was de selectie van te verifiëren aanbestedingsprocedures niet 
representatief voor de populatie. Daarnaast trok de Rekenkamer een andere conclusie inzake de wettigheid en 
regelmatigheid van twee aanbestedingsprocedures. In deze gevallen aanvaardde het Instituut de rechtstreekse gunning of de 
buitensporige verlenging van contracten.

22. De dienst Interne Audit (DIA) van de Commissie trok in zijn controleverslag „Grant management: Transition to 
Horizon H2020” van december 2016 de conclusie dat het Instituut erin is geslaagd zijn processen aan te passen aan de 
regels van Horizon 2020, met name de regels voor deelname, en dat de beheersingsmaatregelen van het Instituut met 
betrekking tot het opstartproces in het algemeen doeltreffend zijn geweest in het ondersteunen van nieuwe KIG’s. De DIA 
concludeerde dat er dringend maatregelen moeten worden getroffen om een strikte toepassing van het wettelijke kader voor 
H2020 te waarborgen en om het opstartproces van nieuwe KIG’s verder te verbeteren. Het Instituut en de DIA kwamen een 
actieplan overeen om corrigerende maatregelen te nemen.

OPMERKINGEN OVER HET BEGROTINGSBEHEER

23. Het niveau van de overdrachten van vastgelegde kredieten was hoog voor titel II, namelijk 0,4 miljoen euro, ofwel 
40 % (2015: 0,4 miljoen euro, ofwel 44 %). Deze overdrachten hebben vooral betrekking op contracten voor IT-diensten die 
na het einde van het jaar doorlopen en voor de kosten van vergaderingen waarvoor nog geen facturen waren ontvangen.

OPMERKINGEN OVER GOED FINANCIEEL BEHEER EN PRESTATIES

24. De subsidies voor de periode 2015 werden pas in april 2015 toegekend en de subsidieovereenkomsten werden in 
juni en juli 2015 ondertekend. Voor de periode 2016 werden er in april 2016 subsidies toegekend en 
subsidieovereenkomsten ondertekend. Ondanks een verbetering in 2016 leiden deze vertragingen bij het nemen van 
besluiten over de toekenning van subsidies en het ondertekenen ervan tot onzekerheid en ondermijnen ze de bereidheid van 
de partners om middelen vast te leggen en om aan het begin van het jaar met activiteiten te starten.

25. Voor de meest recente oproepen voor nieuwe KIG’s waarvoor de thematische gebieden in de strategische 
innovatieagenda van het EIT voor de jaren 2014-2020 waren vastgelegd, bleken er weinig gegadigden te zijn. Op de oproep 
van 2014 voor twee nieuwe KIG’s (gezondheid en grondstoffen) volgden slechts zeven voorstellen. Op de oproep van 2016 
voor twee extra KIG’s (voedsel en productie met meerwaarde) volgden drie voorstellen, waarbij het enige voorstel voor een 
KIG voor productie met meerwaarde om kwaliteitsredenen niet werd geselecteerd.

OVERIGE OPMERKINGEN

26. Vanaf de oprichting van het Instituut in 2008 tot juli 2014 is er viermaal een nieuwe directeur benoemd. De post 
van directeur en de andere leidinggevende posten worden sinds augustus 2014, respectievelijk februari 2013 op een ad- 
interimbasis ingevuld. Dit is niet alleen in strijd met de maximale periode van één jaar die in het Statuut is vastgelegd voor 
interim-benoemingen, maar ook leiden de veelvuldige veranderingen en langdurige interim-oplossingen tot onzekerheid bij 
de belanghebbenden en ten aanzien van de strategische continuïteit.
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(8) Speciaal verslag nr. 4/2016: Het Europees Instituut voor innovatie en technologie moet zijn uitvoeringsmechanismen en de 
elementen van zijn opzet veranderen om de verwachte impact te verwezenlijken.



27. Het Instituut speelt een belangrijke rol in het Horizon 2020-programma: voor de periode 2014-2020 is er een 
begroting van 2,4 miljard euro aan toegewezen. De Commissie heeft een gemeenschappelijk ondersteuningscentrum voor 
Horizon 2020 opgericht om te zorgen voor samenhang tussen de organen die het programma uitvoeren en die zich 
bezighouden met aspecten als juridische diensten, IT-instrumenten, subsidiebeheer, de verspreiding en toepassing van 
onderzoeksresultaten enz. In tegenstelling tot andere organen zoals de uitvoerende agentschappen van de Commissie en de 
publiek-private partnerschappen heeft het Instituut geen rechtstreekse toegang tot het ondersteuningscentrum, maar heeft 
het per geval de toestemming nodig van het toezichthoudende DG van de Commissie. Deze beperking is van invloed op de 
doelmatigheid van de activiteiten van het Instituut.

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 19 september 2017.

Voor de Rekenkamer

Klaus-Heiner LEHNE

President 
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BIJLAGE

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren

Jaar Opmerkingen van de Rekenkamer
Stand van de corrigerende maatregel

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

2012
Subsidieovereenkomsten bevatten geen afzonderlijke drempelwaar-
den voor specifieke kostencategorieën (personeelskosten, onderaan-
besteding, juridische diensten enz.).

Loopt nog (1)

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 mil-
joen 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 sub-
sidieovereenkomsten 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)

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 management-
niveau. Sinds 2013 zijn twee van de drie posten voor eenheids-
hoofden 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

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).

Afgerond

2015

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.

Afgerond

2015

In haar Speciaal verslag nr. 4/2016 concludeerde de Rekenkamer dat 
de financieringsvoorwaarde dat de EIT-bijdrage aan de KIG’s niet 
hoger mag zijn dan 25 %, 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 (4).

Loopt nog
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Jaar Opmerkingen van de Rekenkamer
Stand van de corrigerende maatregel

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

2015

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. 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.

Loopt nog

2015

De oprichtingsverordening van het EIT bepaalt dat het EIT financiële 
middelen uit de publieke en de particuliere sector zal trekken en 
deze in overeenstemming met deze verordening zal aanwenden. 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. 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.

Nog af te handelen (5)

2015

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, had het zijn proces niet op tijd aangepast om 26,6 miljoen eu-
ro, 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.

Loopt nog (6)

2015

Het niveau van de overdrachten van vastgelegde kredieten was hoog 
voor titel II, namelijk 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.

N.v.t.

2015

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 eu-
ro.

Loopt nog

2015

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 subsidieover-
eenkomsten werden pas tegen eind maart 2014 ondertekend.

N.v.t.
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Jaar Opmerkingen van de Rekenkamer
Stand van de corrigerende maatregel

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

2015

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 
feitelijke 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.

Loopt nog (7)

2015

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 maximumbe-
drag van de EIT-financiering van afzonderlijke salarissen dat met 
ingang van de subsidieovereenkomst van 2016 zal worden toege-
past.

N.v.t.

2015

Op het beginsel van goed financieel beheer werd 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 (8).

Nog af te handelen

2015

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.

Loopt nog

(1) Volgens het EIT zijn er voor 2016 maxima voor subsidieovereenkomsten vastgesteld.
(2) De begrotingsbehoeften voor 2016 waren met 13,1 miljoen euro overschat, ofwel 5,0 % (2015: 25 miljoen euro, ofwel 9,4 %) en 

slechts 249,9 miljoen euro van de beschikbare 263 miljoen euro werd vastgelegd. De niet-gebruikte kredieten zullen opnieuw 
worden opgenomen in de begrotingen voor 2017-2019.

(3) Het EIT financierde gemiddeld 90 % van de subsidiabele kosten die door de KIG’s werden gedeclareerd in het kader van de 
subsidieovereenkomsten van 2015. De door de KIG’s uit verschillende bronnen geïnde bedragen waren goed voor 2,5 %van de 
gevraagde EIT-financiering.

(4) Speciaal verslag nr. 4/2016: Het Europees Instituut voor innovatie en technologie moet zijn uitvoeringsmechanismen en de 
elementen van zijn opzet veranderen om de verwachte impact te verwezenlijken.

(5) Het EIT legt de EIT-verordening anders uit zoals beschreven in zijn antwoord van 2015.
(6) In 2016 kon het Instituut de 14 miljoen euro die beschikbaar was in het kader van de subsidieovereenkomsten van 2015 niet 

vrijmaken. Deze kredieten konden niet opnieuw worden opgenomen in de begrotingen van 2016-2018.
(7) Gemiddeld werd er in 2016 in totaal 17 000 euro per voltijdstudent voor één studiejaar betaald aan universiteiten op basis van het 

beschreven model, waarin feitelijke kosten en forfaitaire bedragen worden gecombineerd. Het model is eind 2016 formeel vastgesteld 
en is vanaf 2017 van toepassing.

(8) In 2016 (subsidieverrichtingen van 2015) vergoedde het EIT een bedrag van 410 000 euro in verband met die overeenkomst.
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ANTWOORD VAN HET INSTITUUT

17. Het EIT beaamt dat de aanbestedingsprocedures van twee wettelijke KIG-organen tekortkomingen vertoonden in het 
gecontroleerde jaar (subsidies van 2015). Het EIT heeft dit onderkend en in 2016 als pilotproject toezicht uitgeoefend op de 
aanbestedingsprocedures van één wettelijk orgaan, waarna het gerichte aanbevelingen deed voor verbeteringen op dit 
terrein. Het betreffende wettelijke orgaan nam deze aanbevelingen in 2016 over, herzag zijn aanbestedingsprocedures en gaf 
bijscholing aan personeel dat verantwoordelijk is voor aanbestedingen, hetgeen in 2017 tot een hogere mate van 
betrouwbaarheid moet leiden. In 2017 is vergelijkbaar toezicht uitgeoefend op alle andere wettelijke KIG-organen en zijn 
actieplannen ingevoerd voor verbetering. Het EIT acht de betreffende betalingen wettig en regelmatig, aangezien wettelijke 
KIG-organen hebben voldaan aan hun wettelijke plicht om voor de beste prijs-kwaliteitverhouding te zorgen en ze de 
beginselen van gezond financieel beheer hebben nageleefd voor de betreffende uitgaven.

18. Naar het oordeel van het EIT vallen wettelijke KIG-organen niet onder EU-richtlijnen voor overheidsopdrachten. Het 
EIT heeft echter onlangs kennis genomen van tegenstrijdige juridische zienswijzen in deze materie, wat inderdaad tot 
onzekerheid leidt. Niettemin dient te worden opgemerkt dat wettelijke KIG-organen, ongeacht hun status, altijd wettelijk 
verplicht zijn de beste prijs-kwaliteitverhouding te bewerkstelligen op grond van de subsidieovereenkomsten met het EIT 
die zijn gebaseerd op de modelovereenkomst voor subsidies van Horizon 2020. Verder zal het EIT in overleg met de 
diensten van de Commissie vereisten voor wettelijke KIG-organen opstellen om naleving van de algemene principes in de 
EU-richtlijnen voor overheidsopdrachten te waarborgen.

19. Het EIT beaamt dat zijn capaciteit beperkt is gezien het aantal aan het EIT toegekende posten in relatie tot de taken 
en de begroting die aan het Instituut zijn toevertrouwd. Het EIT heeft de Europese Commissie reeds verzocht meer 
formatieplaatsen toe te kennen. Tegelijk is de operationele efficiëntie van het EIT opmerkelijk. Zoals te zien is in tabel 3, 
bedroeg het aandeel administratieve uitgaven van het EIT slechts 1,9 % van de totale begroting in 2016, aanmerkelijk 
minder dan het gemiddelde van 4,6 % voor Horizon 2020 in zijn totaliteit.

21. Ten aanzien van de selectie van aanbestedingsprocedures voor de verificaties achteraf dient te worden vermeld dat 
verificatie van een representatieve deelsteekproef niet vereist is op grond van Horizon 2020. Als een populatie meer dan 15 
begrotingsposten telt, dienen de controleurs volgens het Horizon 2020-controleprogramma maximaal 15 posten te 
selecteren volgens deze regels: „Selecteer voor de steekproef alle boekingsposten met een waarde van 10 % of meer van de gedeclareerde 
kosten aan uitbestede diensten. Voeg willekeurig geselecteerde posten toe, totdat 50 % van de kosten aan uitbestede diensten of het 
maximale aantal van 15 posten is bereikt.”. Ten aanzien van de twee genoemde contracten heeft het EIT de betreffende uitgaven 
geaccepteerd op grond van het oordeel dat de begunstigden hadden voldaan aan hun wettelijke plicht om voor de beste 
prijs-kwaliteitverhouding te zorgen en de beginselen van gezond financieel beheer na te leven.

22. De DIA deed naar aanleiding van zijn audit „Transition to Horizon 2020” drie aanbevelingen, maar merkte geen van 
alle aan als zeer belangrijk. Het EIT kreeg kort samengevat drie aanbevelingen: 1) het ontwikkelen en gebruiken van een 
kennisbeheersysteem; 2) het aanscherpen van zijn maatregelen ter beheersing van veranderingen in de portefeuille van KIG- 
partners tijdens het opstartproces, en 3) het scheppen van duidelijkheid over mijlpalen die moeten worden bereikt tijdens 
het opstartproces. Geen van de genoemde punten brengt de strikte toepassing van het wettelijk kader voor Horizon 2020 in 
gevaar, en het EIT heeft reeds stappen gezet om gevolg te geven aan de aanbevelingen van de DIA.

23. 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 2016 werden gehouden, maar waarvoor pas in januari 2017 facturen werden ontvangen. Deze geplande 
overdrachten wijzen niet op tekortkomingen in het begrotingsbeheer van het EIT, maar zijn een standaardinstrument voor 
begrotingsbeheer.

24. Het EIT beaamt dat specifieke subsidieovereenkomsten in 2015 relatief laat zijn ondertekend als gevolg van de 
lopende onderhandelingen met KIG's over de nieuwe kaderpartnerschapsovereenkomsten volgens de modelovereen-
komsten van Horizon 2020. De onderhandelingen tussen de Europese Commissie, het EIT en KIG's duurden langer dan 
aanvankelijk was verwacht, doordat nog overeenstemming moest worden bereikt over specifieke bepalingen afgestemd op 
de behoeften van KIG's. Het EIT heeft ondertussen gevolg gegeven aan de aanbeveling in Speciaal verslag nr. 4/2016 van de 
Rekenkamer door de termijn voor het voorbereiden en beoordelen van KIG-ondernemingsplannen te herzien, zodat 
subsidieovereenkomsten tijdig kunnen worden ondertekend. Deze herziene termijn is in 2016 ingevoerd en heeft ertoe 
geleid dat specifieke subsidieovereenkomsten voor 2017 tijdig zijn ondertekend. In februari 2017 zijn vier specifieke 
subsidieovereenkomsten ondertekend en zijn voorfinancieringen van het EIT aan KIG's uitbetaald. De subsidietoeken-
ningstermijn van 4-5 maanden ligt onder het gemiddelde van Horizon 2020 in zijn totaliteit.
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25. Van belang is dat de oproepen zijn bedoeld om goed partnerschap te bevorderen, niet om zo veel mogelijk 
voorstellen binnen te krijgen. Met alle oproepen aan KIG's is goed partnerschap tot stand gebracht, behalve binnen het 
thema EIT Productie (productie met meerwaarde). Toch bleken zelfs binnen dit thema, waarin slechts één voorstel werd 
ontvangen, meer dan 150 organisaties geïnteresseerd in deelname aan de KIG. Het EIT heeft de respons op de oproep van 
2016 reeds diepgaand geanalyseerd met de hulp van externe specialisten en de betrokkenheid van zijn eigen raad van 
bestuur. Op basis van de conclusies van deze analyses heeft het EIT verscheidene maatregelen getroffen om in de toekomst 
te voorkomen dat per thema slechts één voorstel wordt ontvangen.

26. Het EIT is niet in de positie om zich te uiten over de wervingsprocedure voor een directeur van het EIT, aangezien 
deze door de Europese Commissie wordt beheerd. De tijdelijke regeling is nodig om de operationele continuïteit te 
waarborgen in afwachting van de aanstelling van een directeur. Ten aanzien van de tweede leidinggevende functie heeft het 
EIT op 2 december 2015 een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling gepubliceerd met het doel een 
reservelijst aan te leggen voor het profiel van eenheidshoofd Beleid en Communicatie. Naar aanleiding van de 
selectieprocedure heeft het EIT de functie aangeboden aan de eerste kandidaat op de lijst, maar deze kandidaat heeft het 
aanbod afgeslagen. Daarom was de vacature eind 2016 nog niet vervuld. Het EIT is vastberaden de wervingsprocedures 
voor deze managementfunctie in 2017 af te ronden en zo een eind te maken aan de tijdelijke regeling die nodig was om de 
operationele continuïteit te waarborgen.

27. Het EIT neemt momenteel inderdaad niet direct en slechts gedeeltelijk deel aan het gemeenschappelijk 
ondersteuningscentrum voor Horizon 2020. Wel heeft het EIT toegang tot een aantal diensten van het gemeenschappelijk 
ondersteuningscentrum via zijn partner, het directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur. Het EIT blijft met de Commissie 
samenwerken om te zorgen dat het kan beschikken over de benodigde diensten en adviezen van het GOC. 
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