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1. Het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (hierna: "Agentschap" ofwel 

"INEA"), gevestigd te Brussel, werd opgericht bij Besluit 2013/801/EU van de Commissie

INLEIDING 

1 als 

vervanger en opvolger van het Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees 

vervoersnetwerk. Het Agentschap werd voor een periode die begon op 1 januari 2014 en 

eindigt op 31 december 2024 opgericht voor het beheer van de acties van de EU op het 

gebied van de Connecting Europe-faciliteit, het programma Horizon 2020 voor de 

financiering van onderzoek en innovatie, het trans-Europees vervoersnetwerk2 en het Marco 

Polo-programma. 

2. 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 Agentschap. Hierbij 

komt nog controle-informatie afkomstig uit het werk van andere controleurs (indien 

relevant) en een analyse van de ''management representations''.  

TOELICHTING BIJ DE BETROUWBAARHEIDSVERKLARING 

3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU) controleerde de Rekenkamer: 

BETROUWBAARHEIDSVERKLARING 

a) de jaarrekening van het Bureau, die bestaat uit de financiële staten3 en de verslagen over de 

uitvoering van de begroting4

                                                      

1 PB L 352 van 24.12.2013, blz. 65. 

 betreffende het per 31 december 2014 afgesloten begrotingsjaar, 

en 

2 Ter informatie geeft bijlage II een overzicht van de bevoegdheden en activiteiten van het 
Agentschap. 

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. 
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b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij deze rekening. 

De verantwoordelijkheid van de leiding 

4. De leiding is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening 

van het Agentschap, alsmede voor de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 

verrichtingen5

a) De verantwoordelijkheden van de leiding inzake de jaarrekening van de Autoriteit 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

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. 

 en het maken van boekhoudkundige schattingen die onder de gegeven 

omstandigheden redelijk zijn. De directeur keurt de jaarrekening van het Agentschap 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 Agentschap. 

                                                      

5 Artikelen 62 en 68 in samenhang met de artikelen 53 en 58 van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

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. 
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De verantwoordelijkheid van de controleur 

5. De Rekenkamer heeft de verantwoordelijkheid om op basis van haar controle aan het Europees 

Parlement en de Raad7

6. 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 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. 

 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 Agentschap geen materiële 

afwijkingen bevat en de onderliggende verrichtingen bij die rekening wettig en regelmatig zijn. 

7. 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 

8. Naar het oordeel van de Rekenkamer geeft de jaarrekening van het Agentschap op alle 

materiële punten een getrouw beeld van zijn financiële situatie per 31 december 2014 en van de 

resultaten van zijn verrichtingen en kasstromen in het op die datum afgesloten jaar, overeenkomstig 

                                                      

7 Artikel 162 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012. 
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de bepalingen van zijn financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie 

vastgestelde boekhoudregels. 

Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de 

rekeningen 

9. Naar het oordeel van de Rekenkamer zijn de onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening 

betreffende het per 31 december 2014 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten wettig en 

regelmatig. 

10. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan de oordelen van de Rekenkamer. 

11. Het niveau van overgedragen vastgelegde kredieten was hoog voor titel II met 

0,8 miljoen euro ofwel 25 % (2013: 0,7 miljoen euro ofwel 27 %) en voor titel III met 

0,4 miljoen euro ofwel 56 % (2013: 0,1 miljoen euro ofwel 22 %). De voornaamste oorzaken 

hiervan waren de aanschaf van uitrusting voor de extra kantoorruimte die werd gehuurd na 

de uitbreiding van het personeelsbestand van het Agentschap, IT-contracten die volgens 

plan in de tweede helft van 2014 werden gesloten maar in 2015 werden gefactureerd, en 

uitgaven in verband met overeenkomsten inzake het dienstverleningsniveau met de 

Commissie waarvoor pas in 2015 facturen werden ontvangen. 

OPMERKINGEN OVER HET BEGROTINGSBEHEER 

12. 

FOLLOW-UP VAN DE OPMERKINGEN VAN HET VOORGAANDE JAAR 

Bijlage I

 

 bevat een overzicht van de corrigerende maatregelen die zijn getroffen naar 

aanleiding van de opmerkingen van de Rekenkamer van het voorgaande jaar. 
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Dit verslag werd door kamer IV onder voorzitterschap van de heer Milan Martin CVIKL, lid 

van de Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering van 8 september 2015. 

 Voor de Rekenkamer 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 President 
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Bijlage I 

Jaar 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Opmerking van de Rekenkamer 
Stand van de corrigerende maatregel 

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

2013 Het Agentschap verricht geen bevredigende verificaties vooraf van de kosten die de beheerder van 
zijn gebouw aanrekent voor zijn kantoorruimte. De meeste van de onderliggende contracten, 
facturen en betaalbewijzen waren niet ter beschikking van het Agentschap gesteld. 

Afgerond 

2013 
Overeenkomstig het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie1 
en de btw-richtlijn van de EU2 is het Agentschap vrijgesteld van indirecte belastingen. Tegen het 
einde van 2013 was echter voor de periode 2011-2013 een over de gebouwkosten geheven btw-
bedrag ad 113 513 euro betaald en niet teruggevorderd. 

Afgerond 

2013 

De begrotingsuitvoering was weliswaar bevredigend voor de titels I en III, maar het niveau van 
overdrachten van vastgelegde kredieten was met 27 % (666 119 euro) hoog voor de titel II. Deze 
overdrachten hadden voornamelijk betrekking op aan het einde van het jaar gecontracteerde en/of 
bestelde IT-goederen en -diensten, die volgens planning eind 2013 of in 2014 zullen worden 
geleverd (296 486 euro) en op facturen voor uitgaven in 2013 die aan het einde van het jaar nog 
niet waren ontvangen (286 197 euro). 

N.v.t. 

1 Protocol (nr. 7) betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie (PB C 115 van 9.5.2008, blz. 266). 
2 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad (PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1). 
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Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken 

(Brussel) 

Bijlage II 

Bevoegdheden en activiteiten 

Bevoegdheden van 
de Unie volgens het 
Verdrag 
(Artikelen 26, 170, 
171, 172, 174, 179 en 
180 van het Verdrag 
betreffende de 
werking van de 
Europese Unie) 

De Unie stelt de maatregelen vast die ertoe bestemd zijn om de interne markt 
tot stand te brengen en de werking ervan te verzekeren. De interne markt 
omvat een ruimte waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten 
en kapitaal is gewaarborgd. De Unie heeft tot doel haar wetenschappelijke en 
technologische grondslagen te versterken door de totstandbrenging van een 
Europese onderzoeksruimte waarbinnen onderzoekers, wetenschappelijke 
kennis en technologieën vrij circuleren, en tot de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van de Unie en van haar industrie bij te dragen. 
Teneinde de harmonische ontwikkeling van de Unie in haar geheel te 
bevorderen, ontwikkelt en vervolgt de Unie haar optreden gericht op de 
versterking van de economische, sociale en territoriale samenhang.  
Teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen en om 
de burgers van de Unie, de economische subjecten, alsmede de regionale en 
lokale gemeenschappen in staat te stellen ten volle profijt te trekken van de 
voordelen die uit de totstandkoming van een ruimte zonder binnengrenzen 
voortvloeien, draagt de Unie bij tot de totstandbrenging en ontwikkeling van 
trans-Europese netwerken op het gebied van vervoers-, telecommunicatie- en 
energie-infrastructuur. Het optreden van de Unie is gericht op de bevordering 
van de onderlinge koppeling en interoperabiliteit van de nationale netwerken, 
alsmede van de toegang tot deze netwerken. 
Voor de verwezenlijking van deze doelstellingen stelt de Unie een geheel van 
richtsnoeren op betreffende de doelstellingen, de prioriteiten en de grote 
lijnen van de op het gebied van trans-Europese netwerken overwogen 
maatregelen. 
Te dien einde stimuleert zij in de gehele Unie de ondernemingen, met inbegrip 
van kleine en middelgrote ondernemingen, de onderzoekcentra en de 
universiteiten bij hun inspanningen op het gebied van hoogwaardig onderzoek 
en hoogwaardige technologische ontwikkeling; zij ondersteunt hun streven 
naar onderlinge samenwerking, waarbij het beleid er vooral op gericht is 
onderzoekers in staat te stellen vrijelijk samen te werken over de grenzen 
heen, en ondernemingen in staat te stellen de mogelijkheden van de interne 
markt ten volle te benutten, in het bijzonder door […] vaststelling van 
gemeenschappelijke normen en opheffing van de wettelijke en fiscale 
belemmeringen welke die samenwerking in de weg staan. 

Bevoegdheden van 
het Agentschap 
Besluit 2013/801/EU 
van de Commissie 
van 23 december 
2013 tot oprichting 

Doelstellingen 
Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad verleent de Commissie de 
bevoegdheid om uitvoerende agentschappen op te richten om taken te 
verrichten met betrekking tot programma’s van de Unie. Krachtens het nieuwe 
Besluit 2013/9235 tot delegatie van bevoegdheden aan INEA beheert het 
Agentschap de bestaande programma's TEN-T en Marco Polo en de drie 
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van het Uitvoerend 
Agentschap innovatie 
en netwerken 
Besluit 2013/9235/EU 
van de Commissie 
van 23 december 
2013 tot delegatie 
van bevoegdheden 
aan het Uitvoerend 
Agentschap innovatie 
en netwerken 

sectoren van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (transport, 
energie en telecommunicatie) die groei, werkgelegenheid en 
concurrentievermogen bevorderen door gerichte infrastructuurinvesteringen 
op Europees niveau. Het beheert ook delen van het programma Horizon 2020 
op de onderzoeksterreinen "Slim, groen en geïntegreerd vervoer" en "Veilige, 
schone en efficiënte energie" om de groei te bevorderen door ondersteuning 
van onderzoek en innovatie. 
INEA werd dan ook opgezet voor het beheer van de activiteiten van de Unie op 
de terreinen van de Faciliteit en Horizon 2020 op basis van de Financiële 
Regels en de uitvoeringsvoorschriften daarbij, de verordeningen inzake TEN-T, 
Marco Polo en de Faciliteit, de richtlijnen voor TEN-T en TEN-E en de 
verordeningen voor Horizon 2020, en voor het verdere beheer van de 
programma's TEN-T en Marco Polo. Het staat nu onder toezicht van de 
bevoegde DG's (DG MOVE, DG ENER, DG CONNECT en DG RTD), die 
verantwoordelijk blijven voor de respectieve beleidskwesties. 
INEA is verantwoordelijk voor het beheer van de technische en financiële 
tenuitvoerlegging van deze programma's door het volgen van de hele 
levenscyclus van het project. In zijn dagelijkse werkzaamheden beoogt het de 
doeltreffendheid en flexibiliteit van de tenuitvoerlegging te verbeteren, de 
kosten ervan te verminderen en tegelijkertijd een hoog niveau van 
deskundigheid te mobiliseren door de aanwerving van gespecialiseerd 
personeel. Tevens versterkt het de banden met de voornaamste 
belanghebbenden, verbetert het de coördinatie met andere instrumenten van 
de EU, brengt het EU-financiering en de voordelen ervan onder de aandacht 
en biedt het ondersteuning/feedback aan de Commissie. 

Bestuur Directiecomité 
Op de activiteiten van het Agentschap wordt toezicht uitgeoefend door een 
directiecomité dat bestaat uit vijf leden (één voor elk bevoegd DG en één voor 
DG HR), plus vier waarnemers die zijn aangesteld door de Europese 
Commissie. Het comité stelt na goedkeuring door de Commissie het 
organisatieschema en het jaarlijkse werkprogramma van het Agentschap vast 
evenals de administratieve begroting, het jaarlijks activiteitenverslag en de 
jaarrekening van het Agentschap. 
Directeur 
De directeur wordt benoemd door de Europese Commissie en beheert het 
Agentschap samen met het directiecomité, zet systemen voor beheer en 
interne controle op die zijn afgestemd op de aan het Agentschap 
toevertrouwde taken en stelt de aan de Commissie voor te leggen verslagen 
op. 
Interne controle 
De dienst Interne audit van de Europese Commissie (DIA) en de interne-
auditcapaciteit van het Agentschap. 
Externe controle 
Europese Rekenkamer. 
Kwijtingverlenende autoriteit 
Europees Parlement, op aanbeveling van de Raad. Wat betreft de uitvoering 
van zijn administratieve begroting door het Agentschap is het kwijtingsbesluit 
gericht aan de directeur. De Commissie blijft verantwoordelijk voor de door 
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haar aan het Agentschap gedelegeerde uitvoering van de operationele 
begroting. 

In 2014 ter 
beschikking van het 
Agentschap gestelde 
middelen 

Operationele begroting 2014 
In totaal werd 3 059 miljoen euro aan vastleggingskredieten overgedragen aan 
INEA voor het beheer van de twee kaderprogramma's in het meerjarig 
financieel kader voor 2014-2020, namelijk de Faciliteit (2 692 miljoen euro) en 
Horizon 2020 (367 miljoen euro). 
In 2014 verrichtte het Agentschap betalingen ad 606 miljoen euro, waarvan 
590 miljoen euro voor het programma TEN-T en 16 miljoen euro voor de 
voltooiing van het programma Marco Polo.  
INEA voert de operationele begroting van de Commissie uit krachtens een 
delegatiebesluit van de Commissie. 
Administratieve begroting 2014 
13,4 miljoen euro (voor 100 % EU-subsidie), waarover het Agentschap 
zelfstandig beschikt. 
Personeelsbestand per 31 december 2014 
Tijdelijke functionarissen: 49 posten opgenomen in de lijst van het aantal 
ambten, waarvan 44 bezet. 
Arbeidscontractanten: 113 posten gepland, waarvan 107 bezet. 
Totaalaantal personeelsleden: 162 (151 posten bezet), 
waarvan 
a) 121 (113 posten bezet) toegewezen aan beleidstaken, en 
b) 41 (38 posten bezet) aan administratieve taken. 

Producten en 
diensten in 2014 

Naast het beheer van het bestaande programma TEN-T heeft INEA in 
februari 2014 ook het beheer van het programma Marco Polo II overgenomen 
van een ander uitvoerend agentschap (EASME). In de tweede helft van 2014 
nam INEA ook geleidelijk de pas gedelegeerde activiteiten over voor de 
Connecting Europe-faciliteit (voor vervoer en energie) en voor de 
maatschappelijke uitdagingen 3 (veilige, schone en efficiënte energie) en 4 
(slim, groen en geïntegreerd vervoer) van Horizon 2020. De overdracht van de 
gedelegeerde activiteiten voor de financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen - telecommunicatienetwerken zou eind januari 2015 
plaatsvinden. 
Programma TEN-T 2007-2013 
De voorstellen naar aanleiding van de jaarlijkse en meerjarige oproepen tot 
het indienen van voorstellen werden geëvalueerd en 106 voorstellen ter 
waarde van 320,7 miljoen euro werden geselecteerd voor financiering. 
Vervolgens werden 104 nieuwe financieringsbesluiten vastgesteld (twee 
besluiten werden geannuleerd vóór de vaststelling). Eind 2014 beheerde INEA 
439 lopende projecten. Daarnaast was er nog één actie van het programma 
TEN-T uit de periode 2000-2006 die ook doorliep. INEA maakte volledig 
gebruik van de betalingskredieten, met een gemiddelde nettobetalingstermijn 
van 17 dagen. 
Marco Polo II-programma 
Na de evaluatie van de oproep tot het indienen van voorstellen voor Marco 
Polo 2013 door EASME en de latere overdracht van het programma verzorgde 
INEA de voorbereiding en ondertekening van 26 nieuwe 
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subsidieovereenkomsten. Eind 2014 liepen er nog 80 projecten. INEA maakte 
volledig gebruik van de betalingskredieten, met een gemiddelde 
nettobetalingstermijn van 27 dagen. 
Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen - vervoer 
In nauwe samenwerking met DG MOVE verzorgde INEA de voorbereiding van 
de meerjarige en jaarlijkse oproepen tot het indienen van voorstellen voor 
2014, met een totale financiering van respectievelijk 11 miljard euro en 
930 miljoen euro (de oproepen werden gedaan in september 2014 met als 
voorgestelde termijn februari 2015). 
Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen - energie 
In nauwe samenwerking met DG ENER verzorgde INEA de voorbereiding van 
de meerjarige en jaarlijkse oproepen tot het indienen van voorstellen voor 
2014, met een totale financiering van 750 miljoen euro (oproep afgesloten in 
augustus 2014). Vervolgens werden de ontvangen voorstellen voor deze 
oproep geëvalueerd en 34 voorstellen ter waarde van 647,3 miljoen euro 
werden geselecteerd voor financiering. Het Agentschap bereidt nu de 
desbetreffende subsidieovereenkomsten voor. 
Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen - 
telecommunicatienetwerken 
De regelingen voor de overdracht werden overeengekomen in nauw overleg 
met DG CONNECT. Eind januari 2015 zou INEA de voorbereiding overnemen 
van de subsidieovereenkomsten die volgen uit de oproep van 2014 "Safer 
Internet", bij de publicatie van de oproep van 2014 "e-identification" en bij de 
voorbereiding van andere in 2015 te publiceren oproepen. 
Horizon 2020 - energie 
INEA ondersteunde de bevoegde DG's bij de evaluatie van drie oproepen tot 
het indienen van voorstellen voor dit programma en de overeenkomstige 
ondergeschikte oproepen. Na voltooiing van de rangschikking werden 28 
voorstellen overgedragen aan het Agentschap en de voorbereidingsfase van de 
subsidieovereenkomsten werd met succes afgerond binnen de termijn van 
acht maanden. 
Horizon 2020 - vervoer  
INEA ondersteunde de toezichthoudende DG bij de evaluatie van drie open 
oproepen tot het indienen van voorstellen voor dit programma. De overdracht 
van deze oproepen zou plaatsvinden bij de start van de voorbereidingsfase 
voor de subsidieovereenkomsten begin 2015. De voorbereidingsfase van de 
subsidieovereenkomsten werd ook met succes afgerond voor één voorstel dat 
in augustus aan INEA werd overgedragen. Drie projecten in het kader van de 
"Blue Growth"-oproep werden overgedragen in november; de 
subsidieovereenkomsten voor deze projecten worden nu voorbereid onder de 
verantwoordelijkheid van het Agentschap. 

Bron: Door het Agentschap verstrekte bijlage. 

 



Innovation and Networks Executive Agency 
 

INEA reply_NL 

 
 

ANTWOORD VAN HET AGENTSCHAP 
 
 

11. Het Agentschap bevestigt dat de overdrachten voornamelijk verband houden met de drie soorten 

uitgaven waarnaar de Rekenkamer verwijst. Het gaat om uitgaven die niet in 2014 konden worden 

gefactureerd omdat zij betrekking hadden op diensten die tot het einde van het jaar werden verleend, dan wel 

om uitgaven die niet konden worden uitgesteld tot 2015. De overdrachten voor deze uitgaven zijn daarom 

volledig gerechtvaardigd. 
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