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Beheren van de risico's voor uitgaven van goede kwaliteit is essentieel voor optimale benutting van 
EU-geld, aldus EU-controleurs  
 
In haar overzicht ("landscape review") van de risico's voor het financieel beheer van de EU-begroting dat de Rekenkamer 
(ERK) vandaag publiceert, noemt zij zaken die van essentieel belang zijn voor een goed financieel beheer van de EU-
middelen. Volgens de controleurs van de EU zouden allen die betrokken zijn bij de EU-begroting zich moeten richten op 
het realiseren van resultaten en Europese meerwaarde; daarbij moeten zij ervoor zorgen dat behoorlijke verantwoording 
wordt afgelegd voor het EU-geld en dat het geld wordt uitgegeven zoals de bedoeling is.  
 
“De regeringen en belastingbetalers van de lidstaten willen dat de middelen die zij bijdragen aan de EU-begroting, meer 
opleveren ” aldus de heer Igors Ludboržs, het lid van de ERK dat voor het overzicht verantwoordelijk is. “Zij willen dat het 
EU-geld behoorlijk wordt besteed en goed wordt beheerd, dat het wordt gebruikt voor de door het Europees Parlement en 
de Raad goedgekeurde doeleinden en dat het tot de gewenste resultaten leidt.” 
 
De EU-controleurs stelden vast dat ingewikkelde subsidiabiliteitsregels en andere voorwaarden kunnen leiden tot 
onvoldoende gerichte besteding van EU-middelen en een suboptimaal gebruik van de EU-begroting. Op sommige 
begrotingsterreinen zijn er regels op te veel niveaus; dit kan leiden tot uiteenlopende interpretaties, en dus tot een 
inconsistente toepassing van regels en een verhoogd risico op fouten. Veel van de door de controleurs vastgestelde fouten 
houden verband met een verkeerde toepassing van de aanbestedingsregels en –procedures; deze fouten kunnen opzettelijk 
worden gemaakt of omdat de regels niet goed worden begrepen. 
 
Omdat de nadruk zo sterk op besteding van de EU-begroting ligt, richten de activiteiten- en projectbeheerders zich vaak op 
naleving van de voorwaarden voor toewijzing en besteding van het geld, zonder acht te slaan op de bereikte resultaten, zo 
stellen de EU-controleurs. Uitgaven uit de EU-begroting dienen de EU en haar burgers duidelijke en zichtbare voordelen te 
bieden die met bestedingen op nationaal, regionaal of lokaal niveau alleen niet kunnen worden bereikt. Toch verhoogt de 
EU-begroting in sommige gevallen echter slechts de totale beschikbare middelen, zonder een specifieke EU-dimensie toe te 
voegen. EU middelen worden soms gebruikt voor activiteiten die toch wel door de lidstaten en andere begunstigden zouden 
zijn uitgevoerd ("buitenkanseffect"); ook kunnen de middelen ontoereikend zijn om de beoogde resultaten te boeken. 
 
De Commissie coördineert de vele actoren die betrokken zijn bij de besteding van de middelen uit de begroting en staat 
voor de uitdaging om ervoor te zorgen dat tijdig de juiste gegevens bij tussenpersonen worden vergaard en dat die 
gegevens doeltreffend worden gecontroleerd. De controleurs constateerden dat het toezicht en het financieel en 
prestatiebeheer van de Commissie vaak zijn gebaseerd op beperkte, onvolledige of onbetrouwbare informatie. De 
Commissie kan correcties toepassen op de uitgaven die de lidstaten declareren ten laste van de EU-begroting door ze te 
verwerpen of terug te vorderen. Het is lastig om dergelijke correcties aan te brengen en lidstaten worden er nauwelijks 
door gestimuleerd om de gebreken in hun systemen aan te pakken, aangezien ze verworpen uitgaven bij bepaalde soorten 
bestedingen (vooral in het cohesiebeleid) mogen vervangen door uitgaven die wel subsidiabel zijn. 
 
Naast het bedrag van 908 miljard euro (betalingen) die zijn overeengekomen in het kader van het meerjarig financieel kader 
(MFK) 2014-2020 moeten de lidstaten in de toekomst nog eens 326 miljard euro bijdragen voor vastleggingen die zijn 
gedaan in het kader van eerdere MFK's. Dit kan gevolgen hebben voor het vermogen van de Commissie om aan alle 
betalingsverzoeken te voldoen in het jaar waarin de verzoeken worden gedaan. 
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"De middelen van de EU optimaal benutten: een overzicht ("landscape review") van de risico's voor het financiële beheer van de EU-
begroting" is beschikbaar op eca.europa.eu. 

Noot voor de redactie: 
 
Overzichten ("landscape reviews") zijn een nieuw soort publicatie van de Europese Rekenkamer (ERK). Hierin komen brede 
thema’s aan de orde op basis van de output en de opgebouwde kennis en ervaring van de ERK. Ze dienen als basis voor 
raadpleging van en overleg met de belanghebbenden van de ERK en stellen de ERK in staat, opmerkingen te maken over 
belangrijke zaken die niet per se aan controle hoeven te worden onderworpen. In het eerste overzicht dat werd 
gepubliceerd in september 2014, werd ingegaan op kwesties die verband houden met de EU-regelingen inzake 
verantwoording en controle van de overheidsfinanciën.  
 
Dit tweede overzicht, getiteld "De middelen van de EU optimaal benutten: een overzicht ("landscape review") van de risico's 
voor het financiële beheer van de EU-begroting", schetst een beeld van de geldstromen van de EU en biedt een overzicht 
van de problemen die moeten worden aangepakt om er onder meer voor te zorgen dat de EU-begroting de Europese 
belastingbetaler meer waar voor zijn geld biedt. Het overzicht bestaat uit drie delen: 
 
a) een samenvatting die een overzicht bevat van de belangrijkste vraagstukken; 
b) een gedetailleerd verslag, waarin de context wordt geschetst en informatie wordt verstrekt over de EU-begroting, de 
partijen die betrokken zijn bij de besteding van de EU-middelen en andere geldstromen. Het geeft ook aan wat de 
mogelijkheden zijn en wat er moet gebeuren om de aan de orde gestelde kwesties aan te pakken; 
c) afzonderlijke gegevensbladen voor elk van de belangrijkste rubrieken van het MFK, voor de inkomstenbronnen van de EU 
en voor overheidsopdrachten, waarin de belangrijkste kenmerken en vraagstukken worden samengevat. 
 
De financiële crisis en de staatsschuldencrisis hebben een aantal lastige vragen doen rijzen over de rol en de ontwikkeling 
van de EU, en ook de vraag wat het lidmaatschap van de EU inhoudt. Uit de uitvoerige debatten voorafgaand aan de 
goedkeuring van het MFK 2014-2020 en de terughoudendheid van de lidstaten om de begroting voor betalingen te 
verhogen, is gebleken dat er weinig draagvlak is voor EU-financiering die het "Europese project" lijkt te bevorderen en niet 
zozeer in nationale behoeften voorziet. 
 
De jaarlijkse EU-begroting is laag in vergelijking met de totale ontvangsten en overheidsuitgaven van de lidstaten; ze 
bedraagt net iets meer dan 1 % van het gecombineerde bni van de lidstaten en is goed voor ongeveer 2 % van hun totale 
overheidsuitgaven. Ze maakt ook slechts een fractie uit van de steun die is verstrekt om de financiële en staatschuldencrises 
aan te pakken. 
 
De regeringen van de lidstaten en het Europees Parlement verwachten een grote mate van transparantie van de EU-
begroting. Het feit dat de ERK de afgelopen twintig jaar elk jaar een afkeurend oordeel over de EU-uitgaven heeft 
afgegeven, stelt de EU voor een probleem. Het afkeurend oordeel kan vooral onbedoeld de indruk wekken dat de gemelde 
fouten wijzen op ernstige fraude of corruptie bij de besteding van de middelen uit de EU-begroting, wat het vertrouwen van 
de bevolking in de EU-instellingen kan ondermijnen. 
 
Zowel de Commissie als de lidstaten zijn verantwoordelijk voor een goede en verstandige besteding van EU-middelen. In de 
afgelopen jaren hebben zij daartoe al vele succesvolle maatregelen genomen. Toch bieden het ingaan van het nieuwe 
financieel kader in 2014, de invoering van bijbehorende uitvoeringswetgeving en de nieuwe Financiële Regels samen met de 
inzet van de Commissie om ervoor te zorgen dat de begroting prestatiegerichter wordt, mogelijkheden om het financieel 
beheer van de EU-begroting te vereenvoudigen en te verbeteren. 

 

 


