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BB: Betalingsbalansmechanisme

Bbp: Bruto binnenlands product

BI: Gemengd instrument (Blended Instrument)

CRIS: Gemeenschappelijk Relex‑informatie‑
systeem (Common External Relations Information 
System)

CTBTO: Verdragsorganisatie voor een 
alomvattend verbod op kernproeven 
(Comprehensive Nuclear‑Test‑Ban Treaty 
Organization)

CvdR: Comité van de Regio’s

DAS: Betrouwbaarheidsverklaring (Déclaration 
d’assurance)

DG DEVCO: Directoraat‑generaal Ontwikkeling en 
Samenwerking — EuropeAid

DG ECFIN: Directoraat‑generaal Economische en 
Financiële Zaken

EBA: Europese Bankautoriteit

ECB: Europese Centrale Bank

EDA: Europees Defensieagentschap

EDEO: Europese Dienst voor extern optreden

EDP: Programma voor ondernemerschaps‑
ontwikkeling (Entrepreneurship Development 
Programme)

EESC: Europees Economisch en Sociaal Comité

EFSF: Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit 
(European Financial Stability Facility)

EFRO: Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling

EFSM: Europees Financieel 
Stabilisatiemechanisme

EG: Europese Gemeenschap

EHJ: Hof van Justitie van de Europese Unie

EIB: Europese Investeringsbank

EIOPA: Europese Autoriteit voor verzekeringen 
en bedrijfspensioenen (European Insurance and 
Occupational Pensions Authority)

EMU: Economische en Monetaire Unie

EP: Europees Parlement

EPSAS: Europese boekhoudnormen voor 
de overheidssector (European Public Sector 
Accounting Standards)

ESMA: Europese Autoriteit voor effecten en 
markten (European Securities and Markets 
Authority)

ESRB: Europees Comité voor systeemrisico’s 
(European Systemic Risk Board)

ERK: Europese Rekenkamer

ESCB: Europees Stelsel van Centrale Banken

ESF: Europees Sociaal Fonds

ESFS: Europees Systeem voor financieel toezicht 
(European System for Financial Supervision)

ESM: Europees Stabiliteitsmechanisme

ETA: Europese toezichthoudende autoriteit

EU: Europese Unie

FI: Financieel instrument

FKR: Financiële kaderregeling

FR: Financiële Regels (van toepassing op 
de algemene begroting van de Unie en de 
uitvoeringsvoorschriften daarbij)
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FSB: Raad voor financiële stabiliteit (Financial 
Stability Board)

GSK: Gemeenschappelijk strategisch kader

GTM: Gemeenschappelijk toezichtmechanisme

HCI: Hoge controle‑instantie

IAEA: Internationale Organisatie voor 
Atoomenergie (International Atomic Energy 
Agency)

ICC: Instrument voor convergentie en 
concurrentievermogen

IMF: Internationaal Monetair Fonds

IPSAS: Internationale boekhoudnormen voor 
de overheidssector (International Public Sector 
Accounting Standards)

ISA: Internationale controlestandaarden 
(International Standards on auditing)

ISSAI: Internationale standaard van hoge 
controle‑instanties (International Standard for 
Supreme Audit Institutions)

IT: Informatietechnologie

IVSEU: Instituut voor veiligheidsstudies van de 
Europese Unie

LS: Lidstaat

MFK: Meerjarig financieel kader

Mkb: Midden‑ en kleinbedrijf

MVW: Massavernietigingswapens

NCI: Nationale controle‑instantie

NHP: Nationaal hervormingsprogramma

NTA: Nationale toezichthoudende autoriteiten

O&O: Onderzoek en ontwikkeling

ODA: Officiële ontwikkelingshulp (Official 
Development Assistance)

PMO: Procedure voor macro‑economische 
onevenwichtigheden

PPP: Publiek‑privaat partnerschap

RAL: Nog betaalbaar te stellen vastleggingen 
(Reste à liquider)

RKV IV: Richtlijn kapitaalvereisten IV

RRD: Richtlijn herstel en afwikkeling (Recovery 
and Resolution Directive)

SCEU: Satellietcentrum van de Europese Unie

SMART: Specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en 
tijdgebonden (Specific, measurable, achievable, 
relevant and timely)

UNFCCC: Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (United Nation 
Framework Convention on Climate Change)

UNSCR: Resolutie 1540 van de Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties (United Nations Security 
Council Resolution 1540)

VKV: Verordening kapitaalvereisten

VN: Verenigde Naties

VS: Verenigde Staten

VSCB: Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en 
bestuur

VWEU: Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie

WB: Wereldbank
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I
Dit is het eerste „landschapsoverzicht” van de Europese 
Rekenkamer (ERK). Landschapsoverzichten zijn een nieuw 
soort publicatie van de ERK. Ze behandelen brede thema’s 
die verband houden met kwesties die rechtstreeks tot de 
opdracht van de Rekenkamer behoren, op basis van het 
onderzoek en de opgebouwde ervaring van de Reken‑
kamer. Dit landschapsoverzicht gaat over „EU‑regelingen 
inzake verantwoording en controle”, terwijl een tweede 
landschapsoverzicht over „risico’s voor de algemene 
EU‑begroting” in de komende maanden zal worden 
gepubliceerd.

II
In dit overzicht wordt er ingegaan op regelingen inzake 
verantwoording en controle voor beleidslijnen, instru‑
menten en instanties van de Europese Unie (EU) en voor 
de bijbehorende openbare financiële middelen, evenals 
op de uitdagingen in dit verband. In dit verslag wordt met 
verantwoording hoofdzakelijk gedoeld op democratisch 
(met name parlementair) toezicht op het beleid en de 
activiteiten van openbare organen, terwijl met controle 
van de overheidsfinanciën gedoeld wordt op de financiële 
en doelmatigheidscontroles van het beleid en de bijbeho‑
rende overheidsmiddelen, evenals op het verband tussen 
die controles en het verantwoordingsproces.

III
Het doel van dit overzicht is de uitdagingen voor de 
EU‑regelingen inzake verantwoording en controle onder 
de aandacht te brengen en aan te zetten tot reflectie ter 
zake. Bijgevolg bevat het overzicht ditmaal geen „contro‑
leaanbevelingen”, maar wordt er gewezen op kwesties die 
door Europese beleidsmakers, wetgevers en de controle‑
gemeenschap moeten worden aangepakt.

IV
Het document bestaat uit vier delen: Deel I beschrijft 
het verband tussen verantwoording en controle van 
de overheidsfinanciën. Het haalt zes elementen aan die 
belangrijk zijn voor een sterke verantwoordings‑ en con‑
troleketen. Deel II beschrijft zes belangrijke gebieden 
waarop de EU voor uitdagingen inzake verantwoording 
en controle van de overheidsfinanciën staat. Deel III 
behandelt de regelingen inzake verantwoording en 
controle voor de verschillende nieuwe Europese en 
intergouvernementele instrumenten die snel tot stand 
kwamen in reactie op de financiële crisis. Het laatste deel 
bevat de conclusies naar aanleiding van dit overzicht.

V
De zes elementen voor een sterke verantwoordings- 
en controleketen zijn: 

i) een duidelijke omschrijving van taken en 
verantwoordelijkheden; 

ii) zekerheid gegeven door het management over 
de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen 
(financiële en doelmatigheidsverslaglegging); 

iii) volledig democratisch toezicht; 

iv) het bestaan van terugkoppelingslussen met het 
oog op corrigerende maatregelen/verbeteringen;

v) een sterk mandaat voor onafhankelijke externe 
controle van rekeningen, naleving en doelmatig‑
heid, en 

vi) tenuitvoerlegging van aanbevelingen en follow‑up 
van de controle. 

Deze elementen beschrijven het verband tussen verant‑
woording en de functie van controle van de overheids‑
financiën ter ondersteuning van dat bredere proces. Ze 
kunnen bijdragen tot een „blauwdruk” op basis waarvan 
nieuwe regelingen inzake verantwoording en controle in 
de toekomst kunnen worden getest.

VI
De zes belangrijke gebieden waarop de EU voor 
uitdagingen inzake verantwoording staat, zijn de 
volgende:

i) Gecoördineerde acties van de EU en de lidstaten 
nemen de vorm aan van instrumenten die binnen 
het rechtskader van de EU vallen, die op intergou‑
vernementele overeenkomsten zijn gebaseerd of die 
een combinatie van beide zijn. Zulke structuren ont‑
staan om diverse redenen, maar kunnen afhankelijk 
zijn een versnipperd systeem van parlementaire 
toetsing en controle van de overheidsfinanciën.

ii) EU-middelen worden beheerd in partnerschap 
met anderen, zoals internationale organisaties, 
derde landen en private partners. Zij zijn niet op 
dezelfde wijze en in dezelfde mate als rechtstreek‑
se begrotingsuitgaven van de EU aan het democra‑
tische en controleproces van de EU onderworpen. 
De verantwoordings‑ en controlesystemen van de 
partners moeten toereikend en betrouwbaar zijn 
om dit op te vangen.
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iii) Beleidslijnen worden door een deel van de EU‑lid‑
staten toegepast (Europa van verschillende snel-
heden). De eurozone is een goed voorbeeld van 
een complexe beleidsarchitectuur en bestuursrege‑
lingen waaraan niet alle EU‑lidstaten deelnemen.

iv) De institutionele structuur van de EU omvat een 
groeiend aantal organen. Er gelden verschillende 
verantwoordings‑ en controleregelingen voor 
verschillende groepen van EU‑organen afhankelijk 
van bijvoorbeeld de inkomstenbronnen. Verschillen 
in regelingen inzake verantwoording, controle en 
kwijting kunnen leiden tot onevenredige toetsings‑
niveaus, hiaten en overlappingen.

v) Voor het financiële en doelmatigheidsbeheer 
van de EU-begroting gelden uitvoerige bepa‑
lingen inzake parlementaire toetsing en controle. 
Het blijft een uitdaging om het eerstelijnsbestuur 
en de verantwoordings‑ en controleprocessen 
op nationaal niveau, zowel voor ontvangsten als 
uitgaven (met name uitgaven onder gedeeld be‑
heer), te stroomlijnen. In sommige lidstaten blijven 
de eerstelijnscontroles ondermaats en worden er, 
ondanks dure overlappende controles, geen fouten 
opgespoord en gecorrigeerd.

vi) Beleidsprestaties, -impact en -resultaten zijn 
afhankelijk van niet-budgettaire instrumenten. 
De EU‑begroting is maar één component van de 
middelen die worden ingezet om EU‑beleidsini‑
tiatieven te laten slagen; andere componenten 
betreffen de financiering uit de nationale begrotin‑
gen van de lidstaten en de hefboomwerking van 
private financiering. Daarnaast kan het beleid ook 
uitsluitend op wettelijke en bestuursrechtelijke in‑
strumenten berusten. Al die beleidscomponenten 
samen moeten door een alomvattend resultaat‑
gericht controle‑ en verantwoordingssysteem 
worden beoordeeld.

VII
De reactie van de EU op de financiële crisis heeft 
geleid tot een versnelde introductie van nieuwe Euro‑
pese en intergouvernementele instrumenten met speci‑
fieke verantwoordings‑ en controleregelingen. Bepaalde 
intergouvernementele instrumenten worden recht‑
streeks door de lidstaten gefinancierd (ECB, EIB, ESM, 
GTM). Deze zijn dan wel van minder groot belang vanuit 
EU‑begrotingsopzicht, toch vereisen ze een uitgebreide 
democratische toetsing en controle van de overheids‑
financiën op het gepaste niveau wat betreft de samen‑
hang tussen zulke instrumenten en de rol en functies 
van bepaalde EU‑instellingen en ‑organen, de omvang 
van de overheidsmiddelen die door zulke supranationale 
instrumenten worden beheerd, en het verband ervan 
met EU‑doelstellingen en systeemrisico’s.

VIII
Enkele algemene conclusies over de manier om de 
verantwoording en controle van de overheidsfinanciën 
op EU‑niveau te verbeteren, zijn:

 — Voor gecoördineerde of intergouvernementele 
instrumenten van de EU en de lidstaten kan een 
meer collaboratief toetsingssysteem (parle‑
mentair toezicht en controle van de overheidsfi‑
nanciën) vereist zijn.

 — Een meer coherent en omvattend geheel van 
regelingen is nodig voor allerlei soorten EU‑ 
beleid en allerlei instrumenten en middelen onder 
beheer van EU‑instellingen en ‑organen. Parle‑
menten en openbare controle‑instanties moeten 
alle aspecten van een goed financieel beheer met 
betrekking tot hun activiteiten en alle overheids‑
financiering en ‑middelen onder hun verantwoor‑
delijkheid kunnen beoordelen.

 — Betere beheer- en controlesystemen voor 
EU‑activiteiten en ‑middelen zijn een voorwaarde 
voor transparantie, goed bestuur en verantwoor‑
ding. Een betere omschrijving van doelstellingen, 
controles op naleving van de regels, een betere 
meting van prestaties en resultaten, en verbeterde 
interne controle‑ en verslagleggingssystemen 
zijn noodzakelijk om de verantwoording voor de 
EU‑begroting te verbeteren. Deze uitdaging moet 
worden aangepakt door alle partijen die bij het 
beheer en de controle van EU‑middelen betrokken 
zijn, in het bijzonder de lidstaten omdat zij verant‑
woordelijk zijn voor de besteding van EU‑midde‑
len (met name uitgaven onder gedeeld beheer).
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 — De nodige aandacht moet uitgaan naar een 
meting van de impact en resultaten van het 
EU-beleid op gebieden waar de EU‑begroting een 
relatief kleine rol vervult, maar er belangrijke Euro‑
pese wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
gelden. Verantwoording voor EU‑beleid houdt 
bijgevolg in dat parlementen op Europees en 
nationaal niveau nauwgezet toezicht houden op 
Europese instrumenten. Hiervoor kan een intensie‑
vere samenwerking nodig zijn dan waarin door de 
bestaande verantwoordings‑ en controleregelin‑
gen in intergouvernementele en EU‑instrumenten 
wordt voorzien.

 — Om dure overlappende controles van EU‑beleid 
en ‑middelen terug te dringen moeten alle mo‑
gelijkheden daartoe worden verkend door er in 
de eerste plaats voor te zorgen dat controleurs op 
elk niveau zich op passende wijze op het werk van 
andere controleurs kunnen verlaten. De ERK en 
openbare controle‑instanties in lidstaten moeten 
beter samenwerken om dit te verwezenlijken.

IX
Dit overzicht biedt een agenda voor mogelijke dialoog 
en verdere uitwerking van mogelijke oplossingen in de 
toekomst.
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01 
Als onafhankelijke externe controleur van de Europese Unie (EU) wil de Europese 
Rekenkamer (ERK) bijdragen tot de transparantie en verantwoording van het 
EU‑bestuur. Dit streven staat centraal bij alle gewone controles van de ERK van 
de ontvangsten en uitgaven van de EU. In de nasleep van de financiële crisis is 
dit een uitgelezen moment om een stand van zaken op te maken van de huidige 
EU‑regelingen inzake openbare verantwoording en controle teneinde deze in de 
toekomst te versterken.

Het doel van het landschapsoverzicht

02 
Landschapsoverzichten zijn een nieuw soort product van de ERK. Ze behandelen 
brede thema’s op basis van het onderzoek en de opgebouwde kennis en ervaring 
van de Rekenkamer.

03 
Dit is een van de eerste twee landschapsoverzichten. Dit overzicht betreft het 
systeem van „EU‑regelingen inzake verantwoording en controle”, terwijl het 
 andere over „Risico’s voor het financiële beheer van de EU‑begroting” gaat.

04 
Deze overzichten vormen een belangrijk uitgangspunt voor overleg en dialoog 
met de belanghebbenden van de ERK en voor het toekomstige controlewerk van 
de ERK. Ze bieden de Rekenkamer een platform om opmerkingen te formuleren 
over kwesties die op zich niet noodzakelijkerwijze aan controle moeten worden 
onderworpen, maar die desalniettemin belangrijk zijn voor openbare verant‑
woording en de controle‑opdracht van de ERK.

05 
Door de huidige EU‑regelingen inzake verantwoording en controle te beoorde‑
len en daarmee samenhangende uitdagingen vast te stellen, wil de ERK verder 
overleg en debat over een onderwerp dat van groot belang is voor de democra‑
tische legitimiteit van het institutionele stelsel van de EU aanzwengelen. Bijge‑
volg bevat het overzicht geen specifieke „controleaanbevelingen”, maar wordt 
gewezen op tal van kwesties die door Europese beleidsmakers, wetgevers en de 
controlegemeenschap moeten worden aangekaart en aangepakt.
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De structuur van dit verslag

06 
Dit verslag bestaat uit vier delen:

 ο Deel I beschrijft de belangrijkste kenmerken van een verantwoordings‑
kader, de rol van controle van de overheidsfinanciën bij bevordering van 
verantwoording, en de huidige verantwoordings‑ en controleregelingen op 
EU‑niveau.

 ο Deel II gaat in op het openbare debat over een versterking van de ver‑
antwoording op EU‑niveau en schetst de belangrijkste uitdagingen voor 
openbare verantwoording en controle als vastgesteld door de ERK. Deze 
omvatten de verantwoording en controle van intergouvernementele acties 
van EU‑lidstaten, de impact en behaalde resultaten van het EU‑beleid, de 
samenwerking met externe partners, het hefboomeffect van private finan‑
ciering als aanvulling op openbare investeringen, nieuwe EU‑instanties of 
verantwoordelijkheden.

 ο Deel III beschrijft de uitdagingen ten gevolge van de financiële crisis en de 
reactie van de EU tot dusver, in het bijzonder om de financiële stabiliteit te 
waarborgen, het toezicht op de financiële sector te versterken, en het bud‑
gettaire en economische toezicht te verbeteren.

 ο Deel IV geeft een samenvatting van de uitdagingen en noodzakelijke reflec‑
ties voor de toekomst.



11Deel I — Verantwoording 
en controle van de 
overheidsfinanciën
Openbare verantwoording

07 
In een algemeen model (zie figuur 1) wordt verantwoording beschreven als de 
relatie tussen „actoren” en een „forum”, waarbij actoren het forum informeren 
over hun optreden en prestaties. Bovendien heeft het forum de bevoegdheid de 
actoren te beoordelen en hen eventueel op te dragen correctieve maatregelen te 
nemen.

Verantwoording als een sociale relatie: belangrijkste dimensies

Fi
gu

ur
 1

Actor Forum

Informeren
over gedrag Overleggen Beoordelen

Gevolgen
Informeel

Formeel

© Prof. Mark A.P. Bovens (zie figuur 1, „Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework”, 
European Law Journal, vol. 13, nr. 4, juli 2007, blz. 454).

08 
Met dit model kunnen enkele belangrijke uitdagingen in verband met verant‑
woordingskaders in het algemeen worden beoordeeld:

 — Actoren in openbare instellingen kunnen worden geconfronteerd met vele 
bestuurslagen en ‑dimensies waarin meerdere fora verantwoordelijk zijn voor 
de toetsing van de handelingen, m.a.w. „vele toeziende ogen”.

 — Parlementen en andere instanties die toezicht houden op openbare organen 
staan voor de uitdaging dat er uitvoerende structuren met meerdere partijen 
of meerdere lagen zijn, waardoor ze moeilijk kunnen bepalen wie ter ver‑
antwoording moet worden geroepen. Hiernaar wordt vaak verwezen als het 
probleem van de „vele handen”.

 — Een andere uitdaging heeft te maken met het onderwerp van de verantwoor‑
ding. Parlementen kunnen voor de keuze staan om de nadruk te leggen op 
de toetsing van input (met name financiële input) of om zich toe te spitsen 
op de impact en resultaten.

 — Tot slot gaat de uitdaging van het waarborgen van verantwoording verder 
dan de wettelijke en parlementaire toetsing. Openbare instanties hebben de 
moeilijke taak om de betrekkingen met het brede publiek, alsook met hun 
medewerkers, belangrijkste klanten en andere belanghebbenden te beheren.



12Deel I — Verantwoording en controle van de 
overheidsfinanciën

1 ISSAI 12: De waarde en 
voordelen van hoge 
controle‑instanties — Een 
verschil betekenen in het 
leven van de burgers; INTOSAI; 
maart 2013; voorwoord, 
paragraaf 2.

2 ISSAI 1: Verklaring van Lima.

3 ISSAI 12: De waarde en 
voordelen van hoge 
controle‑instanties — Een 
verschil betekenen in het 
leven van de burgers; 
voorwoord, paragraaf 1; 
vastgesteld door INCOSAI XXI 
in 2013.

09 
Deze kwesties en verwante problemen zijn zelfs nog complexer op Europees 
niveau. Zoals in onderstaande delen II en III wordt aangetoond, doen een gebrek 
aan duidelijkheid over de rolverdeling, overlappende functies of hiaten op het 
vlak van toetsing en controle steeds uitdagingen ontstaan in de institutioneel 
complexe systemen van de EU.

10 
In het voorwoord van een recente internationale standaard van hoge controle‑ 
instanties (ISSAI, International Standard for Supreme Audit Institutions) nr. 12 
wordt verantwoording als volgt omschreven: „In een democratie worden structu‑
ren in het leven geroepen en verkozenen gemachtigd om de wil van het volk uit 
te voeren en in hun naam op te treden via wetgevende en uitvoerende organen. 
In een democratie bestaat echter altijd het risico dat overheidsinstellingen hun 
macht en middelen verkeerd gebruiken of beheren, wat het vertrouwen uitholt 
en bijgevolg de essentie van het democratische systeem kan ondermijnen. Het 
is dan ook van cruciaal belang dat burgers van een land hun afgevaardigden ter 
verantwoording kunnen roepen. Democratisch verkozen afgevaardigden kunnen 
alleen ter verantwoording worden geroepen als zij op hun beurt de uitvoerders 
van hun beslissingen ter verantwoording kunnen roepen”1.

De bijdrage van controle van de overheidsfinanciën 
tot verantwoording

11 
Openbare controle‑instanties vormen een belangrijk element van verantwoor‑
ding. Zij hebben hoofdzakelijk tot taak een onafhankelijke, doeltreffende en 
geloofwaardige toetsing van het gebruik van overheidsmiddelen te verzorgen2.

12 
ISSAI 12 omschrijft de rol van controle van de overheidsfinanciën op het vlak van 
verantwoording als volgt: „Controle van overheidsfinanciën, zoals door de hoge 
controle‑instanties (HCI’s) voorgestaan, is van groot belang om een verschil te 
maken in het leven van de burgers. De controle van de regering en overheids‑
instellingen door HCI’s heeft een positieve impact op het vertrouwen in de 
samenleving omdat het de beheerders van overheidsmiddelen doet nadenken 
over hoe goed ze die middelen gebruiken. Zulke bewustmaking houdt wenselijke 
waarden in stand en onderbouwt verantwoordingsmechanismen, wat tot betere 
beslissingen leidt. Zodra de resultaten van de controles door HCI’s openbaar zijn 
gemaakt, kunnen burgers de beheerders van overheidsmiddelen ter verantwoor‑
ding roepen. Op die manier bevorderen HCI’s de efficiëntie, verantwoording, 
doeltreffendheid en transparantie van het openbaar bestuur. Een onafhankelijke, 
doeltreffende en geloofwaardige HCI is bijgevolg een belangrijke component 
in een democratisch stelsel waar verantwoording, transparantie en integriteit 
onmisbare onderdelen van een stabiele democratie zijn”3.
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13 
De meerlagige Europese bestuursstructuur vergt samenwerking en coördinatie 
tussen de EU en de lidstaten enerzijds en tussen verdere bestuursniveaus binnen 
de lidstaten anderzijds. Daarnaast is ook een gepaste samenwerking en coördi‑
natie tussen parlementen en openbare controle‑instanties op alle niveaus vereist. 
Zulke samenwerking moet leiden tot een volledige toetsing van de overheids‑
financiën, met onder andere garanties over de nauwkeurigheid van financiële 
rekeningen, een beoordeling van de conformiteit van verrichtingen met de toe‑
passelijke regels en een doelmatigheidsbeoordeling van de behaalde resultaten 
(zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid).

14 
De ERK heeft zes elementen vastgesteld die belangrijk zijn voor openbare 
verantwoording en controle (zie tabel 1). Elk van deze elementen is een scha‑
kel in een keten en eender welk zwak punt kan de globale doeltreffendheid 
ondermijnen.

Zes belangrijke elementen voor openbare verantwoording 
en controle

Ta
be

l 1

1. Taken en 
verantwoordelijkheden

→
Taken en verantwoordelijkheden die zijn toegewezen aan 
alle Europese en andere organen die betrokken zijn bij de 
uitvoering van het beleid en het beheer van de middelen.

2. Informatie en verslaglegging →
Vereisten voor overheidsbestuurders om voldoende, 
relevante, nauwkeurige en tijdige informatie en verslagen 
over de uitvoering en resultaten te verschaffen voor 
verantwoordingsdoeleinden. 

3. Democratische toetsing en 
controle 

→
Regelingen en mogelijkheden voor democratisch 
toezicht op en toetsing van overheidsbestuurders door 
parlementen. 

4. Gevolgtrekking en 
terugkoppeling

→ 
Mechanismen waarmee wordt gezorgd dat in de wet-
telijke en begrotingsprocedures rekening wordt gehouden 
met de resultaten van het openbare toezicht en de 
toetsing.

5. Opdracht tot controle van de 
overheidsfinanciën

→ 

Aanwijzing van onafhankelijke externe controleurs met 
de bevoegdheid om uiteenlopende controles van de over-
heidsfinanciën (financiële, nalevingsgerichte en doelma-
tigheidscontroles) uit te voeren, met het recht op toegang 
tot de noodzakelijke informatie en met de verplichting om 
aan parlementen en het publiek te rapporteren.

6. Controleverslagen en 
opvolging

→ Voorschriften om te rapporteren over de resultaten van 
controles van de overheidsfinanciën en deze op te volgen. 

Bron: ERK.
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Verantwoording en controle ten aanzien van de 
EU-begroting

15 
Het verantwoordingskader voor het beheer en de financiële controle van de EU 
omvat drie belangrijke functies: het Europees Parlement en de Raad verzorgen 
het democratische toezicht, de Commissie en andere EU‑organen vervullen de 
uitvoerende functies, en de ERK is de Europese controleur (zie figuur 2).

Verantwoordingskader voor het beheer en de financiële controles van de EU

Fi
gu

ur
 2

Ve
rsl

ag
leg

gin
g o

ve
r c

on
tro

les
:

on
afh

an
ke

lijk
e,

ob
jec

tie
ve

 in
for

mati
e

Ve
rdr

ag
en

 ke
nn

en

ve
ran

tw
oo

rde
lijk

he
id

vo
or 

con
tro

le 
toe

Verdragen kennen

verantwoordelijkheid voor

uitvoering EU-begroting toe

Verslaglegging over

verantwoording: transparantie

Europese
Rekenkamer

Controle Europese Commissie en
overheidsdiensten van de lidstaten

Europees Parlement 
en Raad (lidstaten)

Bron: ERK.
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16 
Een onafhankelijke externe toetsing door de ERK biedt zekerheid over:

 — de betrouwbaarheid van de rekeningen van de EU;

 — de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten en 
uitgaven van de EU‑begroting;

 — het goed financieel beheer van EU‑middelen op het vlak van zuinigheid, 
efficiëntie en doeltreffendheid.

17 
De controle door de Rekenkamer is slechts één schakel in een langere keten van 
regelingen inzake financiële verantwoording op het gebied van gedeeld beheer. 
Op EU‑niveau wordt de rekenschap die de Commissie aan het Europees Parle‑
ment aflegt, gecontroleerd. De Commissie is op haar beurt afhankelijk van een 
stelsel van verklaringen door het management en controleopmerkingen op het 
niveau van de lidstaten. Daarnaast wordt het gebruik van de EU‑middelen door 
lidstaten ook door hun respectieve parlementen getoetst.

18 
Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) voorziet in 
een specifiek verantwoordingsmechanisme voor de EU‑begroting dat bekend‑
staat als de „kwijtingsprocedure”. Bij deze procedure zijn vier belangrijke EU‑ 
instellingen betrokken: het Europees Parlement, de Raad, de Europese Commis‑
sie, en de ERK (zie figuur 3).

Fi
gu

ur
 3 De kwijtingsprocedure voor de EU-begroting

Artikel 319 van het VWEU:

Europese Commissie Europese Rekenkamer Raad van de EU  Europees  Parlement

legt 
verantwoording af

controleert adviseert verleent kwijting  
en beveelt aan

„Op aanbeveling van de 
Raad verleent het 

Europees Parlement aan 
de Commissie kwijting 

voor de uitvoering van de 
begroting…”

Artikel 319 van het VWEU:

„Op aanbeveling van de 
Raad verleent het 

Europees Parlement…”

Artikel 318 van het VWEU: Artikel 287 van het VWEU:

„De Rekenkamer 
onderzoekt de 

rekeningen van alle 
ontvangsten en 

uitgaven van
de Unie…”

„De Commissie legt elk jaar 
aan het Europees Parlement 

en aan de Raad de 
rekeningen over het 

afgelopen begrotingsjaar 
voor…”

Bron: ERK.
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EU-verantwoording buiten de EU-begroting om — 
Toetsing van instanties, instrumenten, beleidsmaat-
regelen, tenuitvoerlegging en resultaten

19 
Verantwoording beperkt zich niet tot het afleggen van rekenschap over het 
gebruik van belastinggeld uit de algemene begroting van de EU, maar omvat ook 
het afleggen van verantwoording over:

 — genomen beleidsbeslissingen en vastgestelde doelen;

 — resultaten en uitkomsten van het EU‑beleid;

 — het gebruik van middelen uit private of internationale financieringsbronnen 
die worden aangeboord om het EU‑beleid uit te voeren en de conformiteit 
van deze projecten met EU‑strategieën, en

 — de doeltreffendheid van EU‑reacties op systeemrisico’s die de financiële 
 belangen van de Unie en de lidstaten in gevaar brengen.

20 
Verantwoording in de ruime zin kan via een aantal kanalen worden bereikt. Een 
eerste kanaal is democratische verantwoording (i.e. verantwoording van de 
Europese Commissie ten opzichte van de Raad, die bestaat uit vertegenwoor‑
digers van de lidstaten op ministerieel niveau die hun nationale parlementen 
verantwoording verschuldigd zijn, en ten opzichte van het Europees Parlement). 
Een tweede kanaal is verantwoording aan EU‑burgers. Verkozenen moeten het 
verdict aanvaarden dat kiezers via verkiezingen en andere vormen van democra‑
tische participatie aan beleidskeuzen van de overheid kenbaar maken. Maar niet 
alle openbare organen worden verkozen en zelfs verkozen organen blijven ver‑
antwoordingsplichtig tussen twee verkiezingen. Een derde vorm van verantwoor‑
ding is eerbiediging van de rechtsstaat (i.e. juridische aansprakelijkheid die door 
de hoven van justitie wordt vastgesteld). Een vierde vorm van verantwoording is 
tot slot de administratieve en financiële verantwoording. Dit is het belangrijkste 
aandachtspunt voor openbare controle‑instanties zoals de ERK.

21 
De Europese politieke en uitvoerende macht is politieke verantwoording ver‑
schuldigd voor de vastgestelde doelen en de genomen beleidsbeslissingen. 
Doorgaans zien openbare controle‑instanties zoals de ERK ervan af om de 
verdiensten van de via het Europese politieke proces vastgestelde beleidsdoel‑
stellingen in vraag te stellen. Deze worden normaal gezien enkel in beperkte 
mate door de ERK behandeld wanneer een van de andere instellingen die bij het 
Europese wetgevingsproces betrokken zijn, formeel om een advies vraagt.
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22 
Bij een controle van de overheidsfinanciën wordt nagegaan welke effecten de 
tenuitvoerlegging van het beleid heeft en of die effecten stroken met hetgeen 
met dat beleid werd beoogd. De doeltreffendheid kan echter vaak moeilijk wor‑
den beoordeeld, des te meer wanneer de vermelde doelstellingen vaag zijn of 
eventueel onverenigbaar zijn met het werkelijke oogmerk van het beleid.

23 
Bijgevolg is het niet gemakkelijk om een precieze lijn te trekken tussen ener‑
zijds de tenuitvoerlegging van het beleid, waarnaar terecht wordt gekeken bij 
doelmatigheidscontroles, en anderzijds de verdiensten van het beleid, die in 
principe buiten de reikwijdte van de controle vallen. Het is haast niet mogelijk 
de doeltreffendheid van het beleid inzake behaalde resultaten te beoordelen 
zonder rekening te houden met de mate waarin zwakke beleidsresultaten door 
beleidsvorming worden beïnvloed. In de speciale verslagen van de ERK kunnen 
een aantal aanbevelingen in dit opzicht worden gevonden.

24 
De hierboven aangehaalde kwesties worden in de rest van dit overzicht in meer 
detail uitgewerkt. Het is de bedoeling dieper in te gaan op de kwesties die ver‑
band houden met de EU‑regelingen inzake verantwoording en controle.
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De roep om de EU-verantwoording te verbeteren

25 
De jarenlange financiële crisis heeft de reputatie van bepaalde regeringen en 
instellingen ernstig beschadigd. De kwaliteit van het bestuur van de Europese 
economieën die sterk van elkaar afhankelijk zijn en de rol van bepaalde EU‑instel‑
lingen hierbij zijn meermaals in vraag gesteld en in bepaalde omstandigheden 
zelfs uitgebreid. Het geloof en vertrouwen van het publiek in EU‑instellingen en 
‑beleid is in die periode sterk afgenomen. In de herfst van 2007 vertrouwde 48 % 
van de burgers de EU4. Vijf jaar later, in de lente van 2012, is dat vertrouwen tot 
31 % geslonken5.

26 
De ERK en HCI’s van de lidstaten hebben er nadrukkelijk op gewezen dat de be‑
ginselen van transparantie en verantwoording coherent en consequent moeten 
worden toegepast voor alle overheidsmiddelen die als reactie op de crisis wor‑
den aangewend6.

27 
Ook de voorzitters van de Europese Raad, de Commissie, de Eurogroep en de 
Europese Centrale Bank riepen hiertoe op in de conclusies van de Europese Raad 
van december 2012, waarin ze een visie voor een echte economische en mone‑
taire unie op basis van vier bouwstenen uiteenzetten. De eerste drie bouwstenen 
betreffen de ontwikkeling van het Europese financiële, budgettaire en econo‑
mische kader, terwijl de vierde bouwsteen specifiek ingaat op de noodzaak om 
democratische legitimiteit en verantwoording te waarborgen. Tot dusver zijn 
de componenten van de vierde bouwsteen per voorgesteld beleidsinstrument 
behandeld.

Deel II — De uitdaging 
van EU-verantwoording 
en -controle

4 Zie standaard‑Eurobarometer, 
lente 2007, uitgaven lente 
2012; Europese Commissie, 
Directoraat‑generaal 
Communicatie (link: http://
ec.europa.eu/public_
opinion/archives/eb/eb77/
eb77_publ_en.pdf).

5 60 % van de respondenten op 
de Eurobarometer‑enquête 
(lente 2012) zei de EU te 
wantrouwen (tegenover 
31 % die de EU vertrouwde). 
In de enquête van de 
herfst 2012 was een lichte 
verbetering merkbaar (57 % 
voor wantrouwen tegenover 
33 % voor vertrouwen), maar 
desalniettemin wantrouwt 
een meerderheid van de 
burgers in 20 van de 27 
EU‑lidstaten de EU.

6 Zie de verklaring 2013 van 
Contactcomité van de hoge 
controle‑instanties van de 
EU inzake „het belang van 
passende regelingen voor 
controle en verantwoording in 
de Economische en Monetaire 
Unie en het economisch 
bestuur van de EU” (www.
contactcommittee.eu).

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_publ_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_publ_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_publ_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_publ_en.pdf
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De belangrijkste uitdagingen voor EU-verantwoording 
en -controle

28 
Als reactie op de oproep om een betere verantwoording heeft de ERK een aantal 
specifieke uitdagingen vastgesteld (zie tabel 2).

Zes gebieden waarop uitdagingen inzake verantwoording en controle bestaan

Ta
be

l 2

Gebieden Aard van de uitdaging Paragrafen

1. Gecoördineerde acties van de 
EU en de lidstaten

→
Zorgen voor een gecoördineerde openbare toetsing en 
controle op Europees en nationaal niveau voor gecoördi-
neerde acties

30-42

2. In partnerschap met anderen 
beheerde middelen 

→

Verantwoording voor in partnerschap met derden 
(externe of private partners) beheerde middelen. Voldoen 
aan de behoeften inzake transparantie en verantwoording 
van zowel de overheid als andere bij partnerschappen 
betrokken belanghebbenden

43-65

3.
EU van verschillende 
snelheden/variabele 
beleidsarchitectuur 

→
Zorgen voor een democratische toetsing en alomvattende 
controle van de overheidsfinanciën voor een beperkt 
aantal lidstaten en derde landen die in verschillende 
beleidsgebieden of -instrumenten actief zijn 

66-76

4. EU‑structuur (instellingen en 
organen)

→ Zorgen voor een efficiënt en doeltreffend toezicht op en 
controle van alle EU-instellingen en -organen 77-114

5. Financieel en 
prestatiebeheer

→ Betere verantwoording voor de globale kwaliteit van het 
Europese financiële en prestatiebeheer 115-139

6. Beleidsimpact en ‑resultaten → Toezicht op en evaluatie van de impact en resultaten van 
EU-beleid 140-149

Bron: ERK.

29 
De onderstaande onderdelen van deel II gaan dieper op deze gebieden in.
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1. Gecoördineerde actie van de EU en de lidstaten

30 
Op de meeste beleidsterreinen in de EU‑Verdragen delen de EU en de lidstaten 
de bevoegdheden. Zo is meer dan een EU‑beleidsterrein grotendeels afhankelijk 
van begrotingsmiddelen van de lidstaten (de EU‑begroting vertegenwoordigt 
minder dan 1 % van het bbp, terwijl 49 % van het Europees bbp in 2013 door 
regeringen werd uitgegeven7); de verwezenlijking van ruime verdragsdoelstel‑
lingen aan de hand van strategieën en streefcijfers (bv. Europa 2020‑streefcijfers) 
hangt hoofdzakelijk af van de acties van lidstaten die door de eigen nationale 
begroting worden gefinancierd; de nieuwe EU‑regelingen inzake budgettaire en 
economische coördinatie dekken alle overheidsuitgaven in de EU, maar alle acties 
op dit terrein zijn onderworpen aan een complex systeem van samenwerking. In 
zulke gevallen is een gecoördineerde actie van de EU nodig om gemeenschappe‑
lijke doelstellingen te verwezenlijken.

31 
Dit leidt tot parallelle verantwoordingslijnen. De Commissie moet verantwoor‑
ding afleggen aan het Europees Parlement en de Raad voor de coördinatie‑
maatregelen onder haar verantwoordelijkheid en kan door de ERK worden 
gecontroleerd8. Nationale autoriteiten zijn verantwoording verschuldigd aan 
hun respectieve parlementen voor acties die volgens nationaal recht zijn onder‑
nomen en voor het gebruik van de nationale begroting. Zij kunnen door hun 
respectieve hoge controle‑instantie worden gecontroleerd.

32 
De uitdaging hierbij is dat de verantwoording voor de meeste gecoördineerde 
acties eerder versnipperd blijft. De verantwoordelijkheden zijn over de respec‑
tieve parlementen en controle‑instanties van de lidstaten verspreid. Wanneer 
de beleidsactie bedoeld is om een supranationaal systeemrisico aan te pakken, 
maar de beleidsinterventie plaatsvindt via Europese coördinatie tussen lidstaten, 
wacht de EU bovendien de moeilijke taak om hun controle en parlementaire 
toetsing te coördineren.

33 
Voor een volledig overzicht van openbare financiën en beleidslijnen die door 
lidstaten en de EU worden gecoördineerd, is er ook coördinatie en samenwerking 
tussen alle HCI’s en parlementen vereist. De vereiste coördinatie gaat beduidend 
verder dan wat voor de controle van de EU‑begroting noodzakelijk is.

7 Eurostat‑gegevens over de 
totale overheidsuitgaven 
als percentage van het bbp 
(http://epp.eurostat.ec.europa.
eu/tgm/table.do?tab=table&i
nit=1&plugin=1&language=en
&pcode=tec00023).

8 Ongeacht of de Commissie 
haar middelen onrechtstreeks, 
via lidstaten, of rechtstreeks 
uitgeeft, deze uitgaven 
worden door de ERK 
gecontroleerd.



21Deel II — De uitdaging van EU-verantwoording en -controle

Coördinatie van de Europa 2020-strategie

34 
In de Europa 2020‑strategie kunnen tal van voorbeelden van gecoördineerde 
acties worden gevonden. Zoals de Commissie terecht opmerkt, hangt het succes 
van de Europa 2020‑strategie grotendeels af van het vermogen van EU‑lidstaten 
om op nationaal niveau de nodige hervormingen door te voeren om de groei te 
stimuleren in het kader van de zeven kerninitiatieven9.

35 
Het bestuurskader voor de Europa 2020‑strategie10 bepaalt dat:

 — politieke sturing de verantwoordelijkheid is van de Europese Raad;

 — de Commissie de strategie voorstelt, toezicht houdt op de tenuitvoerlegging 
ervan en rapporteert over de voortgang;

 — lidstaten jaarlijks twee verslagen moeten opmaken waarin ze toelichten 
welke initiatieven ze nemen om dichter bij de nationale Europa 2020‑streef‑
cijfers te komen. Beide verslagen moeten volledig worden geïntegreerd in de 
nationale begrotingsprocedure en het Europees semester, dat in het leven 
werd geroepen om beleidscoördinatie in de hele EU te verbeteren.

36 
Volgens de bestuursregelingen moet het Europees Parlement deelnemen aan de 
dialoog op basis waarvan de Raad de definitieve beslissing neemt en moet het 
overleg binnen en tussen nationale parlementen aanmoedigen. De strategie stelt 
echter niet uitdrukkelijk dat deze parlementen moeten toezien op de tenuit‑
voerlegging of resultaten ervan, en voorziet ook niet in een tussen de EU en de 
lidstaten gecoördineerde controle van de overheidsfinanciën.

Budgettaire en economische coördinatie in het kader van het 
Europees semester

37 
Het doel van het Europees semester is de nationale en Europese economische 
en budgettaire coördinatieprocessen te stroomlijnen en er wordt een strikte 
jaarplanning aangehouden voor het verzamelen, analyseren en evalueren van 
uiteenlopende economische indicatoren. Paragrafen 174‑176 en figuur 7 in 
deel III hieronder gaan verder in op de gevolgen van deze uitgebreide rol voor 
EU‑coördinatie.

9 COM(2010) 2020 definitief 
van 3 maart 2010, „Europa 
2020: een strategie voor 
de groei van de Europese 
Unie”, Samenvatting, blz. 5‑6, 
paragrafen 2 en 7.

10 COM(2010) 2020 definitief, 
Samenvatting, blz. 28, 
punt 5.2.
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38 
De doeltreffendheid van het toezichtskader hangt af van de prestaties van 
verschillende actoren in het proces: de Raad is verantwoordelijk voor beslissin‑
gen in verband met economische coördinatie en bestuur, terwijl de Commissie 
verantwoordelijk is voor de coördinatie‑ en toezichtsfuncties. Alle regelgeving 
stelt bovendien dat er aan het Europees Parlement informatie moet worden 
verstrekt met het oog op een dialoog over de verschillende bevindingen en 
aanbevelingen.

Intergouvernementele instrumenten

39 
Evenzo vergen bepaalde maatregelen in antwoord op de economische en finan‑
ciële crisis een gecoördineerde actie door de lidstaten die door intergouverne‑
mentele overeenkomsten of verdragen wordt geregeld. Deel III van dit verslag 
bevat een meer diepgaande analyse van de gevolgen die de maatregelen van de 
EU in antwoord op de economische en financiële crisis voor de openbare verant‑
woording en controle hebben.

40 
In haar „Blauwdruk voor een hechte EMU”11 van 2012 merkt de Commissie 
 democratische legitimiteit aan als een hoeksteen van een echte economische en 
monetaire unie (EMU), waarbij twee basisbeginselen gelden:

 — Ten eerste moet de verantwoordingsplicht worden gewaarborgd op het 
niveau waarop het bestuursbesluit in kwestie wordt genomen, terwijl tege‑
lijkertijd naar behoren rekening dient te worden gehouden met het niveau 
waarop het besluit effect sorteert.

 — Ten tweede moet bij het uitbouwen van de EMU, net als bij de Europese 
integratie in het algemeen, de mate van democratische legitimiteit steeds in 
verhouding blijven staan tot de mate waarin soevereiniteit van de lidstaten 
aan het Europese niveau wordt overgedragen.

41 
Wat het tweede beginsel betreft, moet er afhankelijk van de omstandigheden 
een politieke en juridische keuze worden gemaakt om al dan niet gebruik te ma‑
ken van intergouvernementele mechanismen buiten het toepassingsgebied van 
bestaande Europese verantwoordingsmechanismen. Wanneer deze optie echter 
te veel wordt benut, kunnen er op het vlak van verantwoording en bestuur pro‑
blemen ontstaan die vroeg of laat moeten worden aangepakt.

42 
De Commissie heeft bijgevolg aanbevolen om toekomstige instrumenten voor 
het bestuur van de EMU binnen het wettelijke en institutionele kader van de EU 
te ontwikkelen aangezien dit onder andere voorziet in toetsing en controle door 
het Europees Parlement.

11 COM(2012) 777 definitief/2 van 
30 november 2012.
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2. In partnerschap met anderen beheerde middelen

43 
Op verscheidene beleidsgebieden moeten EU‑instellingen met partners samen‑
werken om EU‑doelstellingen te kunnen verwezenlijken; dit kan door middel 
van externe partnerschappen (bv. derde landen of internationale organisaties) of 
partnerschappen met de private sector. In zulke gevallen hangt verantwoording 
af van externe controles, de bestuursstructuur van partnerorganen en de eigen 
controle‑ en verantwoordingsregelingen van de EU.

44 
Teneinde overlappingen of hiaten te vermijden, moeten partners op een 
 gemeenschappelijk controlesysteem kunnen rekenen. Daartoe moeten verslag‑
leggings‑ en controlesystemen toereikend en betrouwbaar zijn. Daarom moeten 
de interne en externe controlesystemen van de partners meer worden aanbe‑
volen en geverifieerd. Hieronder volgen enkele voorbeelden van waar zulke 
uitdagingen liggen.

Externe partnerschappen

45 
Zo heeft de EU een aantal partnerschappen met autoriteiten van niet‑lidstaten 
en/of internationale organisaties (zoals de Verenigde Naties of de Wereldbank). 
Dit is vaak het geval wanneer de EU en haar lidstaten wereldwijde uitdagingen 
moeten helpen aanpakken, zoals de millenniumontwikkelingsdoelen van de VN, 
acties tegen klimaatverandering of de strijd tegen de verspreiding van massaver‑
nietigingswapens. De partnerschappen bestaan uit de inzet van EU‑middelen of 
gemeenschappelijke acties met medewerking van EU‑organen.
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46 
De Commissie erkent dat het in het bijzonder een hele uitdaging is om trans‑
parantie en verantwoording te waarborgen in het geval van acties die samen 
met partners worden ondernomen12. In de doelmatigheidscontroles van de ERK 
in verband met EU‑steun via VN‑organisaties werd ook een aantal uitdagingen 
vastgesteld (zie tekstvak 1).

47 
Als de EU ervoor kiest om met partners samen te werken en zich op hun contro‑
le‑ en verslagleggingssystemen te verlaten, moet ze pleiten en zorgen voor een 
hoge mate van transparantie en verantwoording.

48 
De EU maakt gebruik van begrotingssteun om bijstand te verlenen aan meer 
dan 70 landen door middel van een overdracht van middelen die via de nationale 
systemen voor het beheer van overheidsfinanciën worden geprogrammeerd en 
beheerd. Wanneer ze begrotingssteun verleent, moet de Commissie zich aan spe‑
cifieke voorwaarden houden en aantonen dat de begunstigde lidstaten voldoen 
aan algemene subsidiabiliteitsvoorwaarden.

49 
Bij multidonoracties die door de Verenigde Naties of de Wereldbank worden 
gecoördineerd, is er sprake van middelen van verschillende donoren die worden 
samengevoegd en niet voor specifieke doeleinden zijn bestemd. In zulke geval‑
len verlaat de Commissie zich op de financiële controlesystemen van de VN13.

Te
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 1 Zwak toezicht op uitvoering en verwezenlijking van resultaten door de VN

In Speciaal verslag nr. 15/2009 wijst de Rekenkamer erop dat:

 ο hoewel de Commissie de financiële beheerssystemen van haar VN‑partners beoordeelt (aan de hand van 
een vierpijleranalyse), de Commissie zich moet baseren op VN‑rapporten om te bevestigen dat deze syste‑
men in de praktijk werken en er resultaten worden behaald. Ten tijde van de controle was de Commissie er 
nog niet in geslaagd om in dit opzicht adequate informatie van de VN te ontvangen (Samenvatting IV);

 ο het VN‑panel van externe auditors de Commissie geen afdoende bewijs levert dat de financiële controle‑
procedures in de praktijk werken en dat de ERK bij de controle op het gebruik van via de VN bestede 
EU‑middelen met heel wat uitdagingen werd geconfronteerd (Samenvatting V).

12 Bijvoorbeeld, SEC(2010) 409 
definitief van 1 april 2010 
„Innovative Financing at 
a global level” (Innovatieve 
financiering op mondiaal 
niveau), blz. 14, punt 2.5, in de 
context van samenwerking 
met het oog op innovatieve 
financiering, en COM(2011) 
218 definitief van 19 april 2011 
„Versterking van de 
verantwoordingsplicht van 
de EU inzake ontwikkelings‑
financiering met het oog op 
de collegiale toetsing van de 
officiële ontwikkelingshulp 
van de EU”, blz. 7, paragraaf 
1, in de context van 
financiën met betrekking tot 
klimaatverandering.

13 De betalingen aan 
internationale organisaties 
vanuit de algemene 
begroting bedroegen 
in 2012 1,4 miljard euro; 
meer dan de helft 
daarvan werd ingezet 
via multidonorprojecten. 
Jaarverslag 2012 van de ERK, 
paragraaf 7.6, voetnoot 3.
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50 
In haar jaarverslag 2012 stelt de Rekenkamer uitdagingen op twee specifieke 
gebieden vast: begrotingssteun en multidonorprojecten.

 — Op het vlak van begrotingssteun kan de Rekenkamer bij de controle van de 
regelmatigheid niet verder gaan dan het stadium waarin de steun aan een 
partnerland wordt betaald. Nadien berust de verantwoordingsplicht voor 
deze middelen op de verantwoordings‑ en controleregelingen van het ont‑
vangende land14.

 — Het complexe systeem van regels en procedures (inclusief die voor de aan‑
besteding en gunning van opdrachten) voor EU‑uitgaven in het kader van 
begrotingssteun, multidonoracties en vergelijkbare samenwerkingsinstru‑
menten leidt tot grote risico’s inzake de regelmatigheid. De aard van deze 
instrumenten en betalingsvoorwaarden beperken echter de mate waarin 
deze verrichtingen vatbaar zijn voor fouten zoals omschreven in de controle 
van de regelmatigheid door de ERK15.

Hefboomeffect van financiering door private sector

51 
Voor een aantal EU‑activiteiten is er rechtstreekse of onrechtstreekse private 
financiering. Het gaat hierbij om leningsactiviteiten van EU‑organen, zoals de EIB, 
alsook om het gebruik van de EU‑begroting als hefboom voor investeringen uit 
de private sector. De mobilisatie van private financiering met EU‑middelen lijkt 
verder te zullen toenemen. De Europa 2020‑strategie benadrukt dat er financiële 
inbreng uit de private sector nodig is om in groei te kunnen investeren en dat 
„Europa [...] er ook alles aan [moet] doen om zijn financiële middelen optimaal 
te benutten, nieuwe wegen in te slaan door publieke en private financiering te 
combineren, en innovatieve financieringsinstrumenten te ontwikkelen voor de 
noodzakelijke investeringen”16. In het meerjarig financieel kader (MFK) voor 2014‑
2020 wordt ook sterk de aandacht gevestigd op de rol van de private sector bij 
de bevordering van investeringen en op de rol van financiële instrumenten om 
de mogelijke impact van de EU‑begroting te vergroten17.

52 
Krachtens de nieuwe Financiële Regels18 kan de EU binnen PPP’s met de private 
sector samenwerken om EU‑activiteiten op alternatieve wijze financieel te steu‑
nen en om EU‑projecten op te leveren of uit te voeren. Een van de uitdagingen 
bij deze instrumenten is het feit dat er een passende mate van transparantie en 
verantwoording ten aanzien van de openbare middelen nodig is. Bovendien 
moeten de prestaties van zulke instrumenten ook worden afgewogen tegen de 
beoogde doelstellingen van de gefinancierde activiteiten.

14 Jaarverslag 2012 van de ERK, 
paragrafen 7.6‑7.8.

15 Jaarverslag 2012 van de ERK, 
paragrafen 7.5 en 7.6.

16 COM(2010) 2020 definitief, 
blz. 20.

17 COM(2011) 500 definitief van 
28 juni 2011, „Een begroting 
voor Europa 2020 — Deel I”, 
blz. 9.

18 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad 
van 25 oktober 2012 tot 
vaststelling van de financiële 
regels van toepassing op 
de algemene begroting van 
de Unie en tot intrekking 
van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 
(PB L 298 van 26.10.2012, 
blz. 1) en de Gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 1268/2012 
van de Commissie van 
29 oktober 2012 houdende 
uitvoeringsvoorschriften voor 
Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad tot 
vaststelling van de financiële 
regels van toepassing op de 
algemene begroting van de 
Unie (PB L 362 van 31.12.2012, 
blz. 1).
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53 
De in de financiële instrumenten en PPP’s gebruikte EU‑middelen worden door 
de ERK gecontroleerd en door het Parlement getoetst in het kader van de alge‑
mene kwijtingsprocedure. Zoals hieronder verder wordt uiteengezet, brengen 
deze instrumenten door hun aard echter uitdagingen met zich mee op het vlak 
van bestuur, controle en parlementair toezicht.

54 
Financiële instrumenten (FI’s) kunnen de vorm aannemen van aandelen‑/risi‑
cokapitaal of schuldinstrumenten (zoals leningen, garanties of risicodeling met 
financiële instellingen om de mogelijke impact van EU‑financiering te vergroten) 
en hebben tot doel het marktfalen of suboptimale investeringssituaties aan te 
pakken en een hefboomeffect van de EU‑financiering te bewerkstelligen. FI’s 
kunnen worden uitgevoerd onder (direct of indirect) gecentraliseerd beheer 
of onder gedeeld beheer met de lidstaten (ook wel financieringsinstrumenten 
genoemd).

55 
Wat betreft FI’s onder indirect beheer19 geldt dat de Commissie verantwoordelijk 
is voor de vaststelling van de beleidsdoelstellingen en de strategische koers voor 
centraal beheerde middelen. Ze maakt ook deel uit van de bestuursstructuren 
van deze instrumenten en heeft de eindverantwoordelijkheid voor het gebruik 
van EU‑middelen.

56 
De Commissie stelde een aantal tekortkomingen vast in de verantwoordings‑ en 
controleregelingen voor de financiële instrumenten in het vorige MFK voor 2007‑
2013 20. De ERK stelde ook diverse uitdagingen vast, in het bijzonder met betrek‑
king tot de financiële instrumenten onder gedeeld beheer met de lidstaten (zie 
tekstvak 2).

57 
De nieuw aangenomen regels voor FI’s21 van toepassing binnen het huidige MFK 
zijn erop gericht te zorgen voor samenhang tussen de regels, beheerspraktijken, 
en controle‑ en verslagleggingsvoorschriften voor alle financiële instrumenten. 
Daarnaast brengt de Commissie jaarlijks verslag uit aan het Europees Parlement 
en de Raad over de prestaties van alle financiële instrumenten22.

19 Overeenkomstig artikelen 58, 
lid 1, onder c) en 139, lid 4, 
van de Financiële Regels van 
toepassing op de algemene 
begroting van de Unie kan 
de EC de uitvoering van 
FI’s toevertrouwen aan: „ii) 
internationale organisaties 
en hun agentschappen; 
iii) de EIB en het Europees 
Investeringsfonds; 
v) publiekrechtelijke 
organen; vi) privaatrechtelijke 
organen met een openbare 
dienstverleningstaak, voor 
zover zij voldoende financiële 
garanties bieden”. Deze 
entiteiten „mogen [...] op eigen 
verantwoordelijkheid een deel 
van die tenuitvoerlegging op 
hun beurt toevertrouwen aan 
financiële intermediairs”.

20 Europese Commissie (2011), 
„Een kader voor de volgende 
generatie innovatieve 
financiële instrumenten — 
De EU‑platforms voor eigen 
en vreemd vermogen”, 
COM(2011) 662 definitief.

21 Titel VIII, artikelen 139 en 
140 van de Financiële Regels 
(Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012).

22 Artikel 140, lid 8, van de 
Financiële Regels.
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 2 Voorbeelden van tekortkomingen in de huidige verantwoordings- en controle-

keten voor financiële instrumenten

De ERK stelde de volgende belangrijkste zwakke punten vast23:

 ο de ontoereikende bepalingen inzake het hefboomeffect en het revolveren van fondsen;

 ο de mogelijkheid dat buitensporige toewijzingen worden vastgelegd voor financieringsinstrumenten;

 ο de mogelijkheid om de private sector zonder onderbouwing een voorkeursbehandeling te geven, en

 ο  de onduidelijke subsidiabiliteitscriteria voor werkkapitaal.

Zulke instrumenten brengen risico’s en problemen met zich, bijvoorbeeld wat betreft de boekhoudkundige 
vastlegging van het gebruik van EU‑middelen, het toezicht daarop, het „ownership” van de instrumenten en 
de capaciteit van de Commissie om ze te beheren.

De ERK constateerde ook tekortkomingen in het regelgevingskader.

23 Advies nr. 7/2011.

58 
Teneinde te voldoen aan de voorschriften van de nieuwe Financiële Regels on‑
dertekende de Commissie financiële en administratieve kaderovereenkomsten 
(FAFA’s, Financial and Administrative Framework Agreements) met de EIB en het 
EIF. Deze overeenkomsten bevatten de voorschriften inzake operationele en 
financiële verslaglegging en inzake controle24 voor de centraal beheerde FI’s die 
in de periode 2014‑2020 zullen worden ingesteld en aan de EIB en het EIF zullen 
worden toevertrouwd.

59 
Wat FI’s onder gedeeld beheer betreft, bepaalt de verordening houdende ge‑
meenschappelijke bepalingen (CPR, Common Provision Regulation)25 de soorten 
instrumenten en soorten uitvoeringen, evenals de verslagleggingsvoorschriften, 
en legt zo gestandaardiseerde regels voor de FI’s vast met het oog op een consis‑
tente verslaglegging van en toezicht op de beleidsresultaten in alle lidstaten.

60 
Het is nog te vroeg om te bepalen of de tenuitvoerlegging van deze nieuwe 
regels volstaat om alle tekortkomingen aan te pakken.

24 De FAFA vereist dat een 
onafhankelijke externe 
controleur zekerheid 
verschaft ten aanzien van 
de financiële staten van de 
instrumenten alsook vaststelt 
dat de controlesystemen 
van de instrumenten naar 
behoren werken en dat de 
onderliggende verrichtingen 
wettelijk en regelmatig zijn.

25 Titel IV van Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad van 
17 december 2013 houdende 
gemeenschappelijke 
bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds, het 
Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en 
het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij, en 
algemene bepalingen inzake 
het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds, het 
Cohesiefonds en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken 
en visserij, en tot intrekking 
van Verordening (EG) 
nr. 1083/2006 van de Raad (PB 
L 347 van 20.12.2013, blz. 320) 
(„de Verordening houdende 
gemeenschappelijke 
bepalingen”).
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61 
Publiek-private partnerschappen (PPP’s) zijn vormen van samenwerking tus‑
sen de overheid en de private sector. Traditionele PPP’s worden doorgaans in lid‑
staten opgericht voor de uitvoering van infrastructuurprojecten of de verlening 
van openbare diensten, en dit meestal onder privaatrecht. Ze zijn erop gericht de 
efficiëntie van openbare diensten te verbeteren door risico’s te delen en ervaring 
uit de private sector te benutten.

62 
Specifieke soorten PPP’s zijn: „Build‑Own‑Operate” (BOO) zonder overdracht van 
activa naar de overheid; „Buy‑Build‑Operate” (BBO) met verkoop van openbare 
activa aan een PPP ter verbetering en verlening van diensten; „Build‑Operate‑ 
Transfer” (BOT) waarbij wordt gebouwd, geëxploiteerd en — na een zekere tijd 
— overgedragen, en „Design‑Build‑Finance‑Operate” (DBFO) dat op BOT lijkt.

63 
Op EU‑niveau worden PPP’s opgericht om bepaalde EU‑middelen te beheren 
(zoals gemeenschappelijke ondernemingen, die hoofdzakelijk worden opge‑
richt voor onderzoek) of om EU‑middelen te kunnen ontvangen. Zulke PPP’s 
zijn in wezen een vorm van overheidsopdrachten die onder de EU‑regels inzake 
overheidsopdrachten vallen. Deze partnerschappen moeten stroken met de 
EU‑regels inzake de werking van de interne markt, het stabiliteits‑ en groei‑
pact, wetgeving van de Unie inzake overheidsopdrachten en concessies, en 
mededingingsregels.

64 
Gemengde instrumenten (BI’s) combineren verschillende soorten bijstand voor 
externe acties, waaronder rentesubsidies, technische bijstand, rechtstreekse 
subsidies, leninggarantie, kosten en een budget voor risicokapitaal. BI’s worden 
hoofdzakelijk via de Europese Investeringsbank (EIB) uitgevoerd. Het Parlement 
heeft al meermaals gevraagd om meer informatie van betere kwaliteit in het 
kader van het EOF of van de Commissie en de EIB (zie paragraaf 107).

65 
Verantwoording voor zowel PPP’s als BI’s hangt af van de geldende regelingen 
voor tussenpersonen die zulke instrumenten beheren, alsook van de regelingen 
voor het specifieke instrument zelf. Kwesties van verantwoording en controle 
voor tussenpersonen als de EIB en het EIF worden verderop besproken (zie para‑
grafen 103‑110), terwijl verantwoording ten aanzien van het instrument zelf geval 
per geval moet worden bekeken.
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3. EU van verschillende snelheden en variabele 
beleidsarchitectuur

66 
Binnen de EU en de bredere Europese economische en politieke context blijven 
er zich verschillende vormen van diepere integratie ontwikkelen, maar niet alle 
lidstaten kunnen of willen in hetzelfde tempo vooruitgaan. Bijgevolg worden 
sommige initiatieven slechts door een beperkt aantal lidstaten en/of derde lan‑
den mee verwezenlijkt. Dit leidt tot het zogenaamde „Europa van verschillende 
snelheden” (zie figuur 4).

67 
De eurozone is een belangrijk voorbeeld van een beperkt aantal lidstaten dat 
eerder of afzonderlijk van andere lidstaten een bepaalde beleidsmaatregel 
toepast, waardoor er een complexe beleidsarchitectuur, bestuursregelingen en 
problemen met parlementaire toetsing/controle zijn ontstaan.

Unie van verschillende snelheden en samenwerking met derde landen

Fi
gu

ur
 4

IJsland, Liechtenstein, Noorwegen 

Douane-unie van de EU (32)

Europese Unie (28)

Europese Economische Ruimte (31)

Schengenruimte (26)

Ierland,
Cyprus

Zwitserland

Turkije

Vaticaanstad Monetaire
overeenkomst van de EU (4)

Eurozone (18)

Tsjechië, Denemarken, 
Litouwen, Hongarije, Polen, 
Zweden

België, Duitsland, Estland, 
Griekenland, Spanje, Frankrijk, 
Italië, Letland, Luxemburg, Malta, 
Nederland, Oostenrijk, Portugal, 
Slovenië , Slowakije en Finland

Andorra, Monaco,
San Marino

Bulgarije,
Kroatië,
Roemenië, 
Verenigd Koninkrijk 

Bron: ERK.
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Verschillende niveaus van integratie tussen de lidstaten op 
diverse beleidsgebieden

68 
Naarmate er meer lidstaten bij de EU kwamen, werd het moeilijker om unani‑
miteit te bereiken over uiteenlopende beleidsinitiatieven en het werd dan ook 
steeds waarschijnlijker dat sommige lidstaten in een ander tempo dan andere 
vooruitgaan. Deze situatie kan het gevolg zijn van:

 — deelnemings- („opt-ins”), niet-deelnemingsclausules („opt-outs”) en 
afwijkingen: laten lidstaten vrij om bepaald EU‑beleid al dan niet ten uitvoer 
te leggen26;

 — nauwere samenwerking: enkele landen kunnen overeenkomen om samen 
te werken aan specifieke beleidskwesties (bijvoorbeeld, het EU‑octrooi27, het 
echtscheidingsrecht28 en de voorgestelde belasting op financiële transacties 
(FTT, financial transaction tax)29);

 — gerelateerde verdragen: verscheidene verdragen zijn door een beperkt 
aantal EU‑lidstaten buiten het rechtskader van de EU ondertekend. Zo werd 
het Verdrag van Schengen in 1985 op deze manier afgesloten, hoewel het 
later via het Verdrag van Amsterdam in de EU‑wetgeving werd opgenomen. 
Andere voorbeelden zijn het Europees Stabiliteitsmechanisme, het Verdrag 
van Prüm, het begrotingspact en het eengemaakt octrooigerecht;

 — verificatie en opschortingen: op basis van benchmarks voor de vaststelling 
van bepaalde EU‑voorwaarden of ‑criteria. Het mechanisme voor samen‑
werking en toetsing (CVM, cooperation and verification mechanism) is een 
vrijwaringsmechanisme waarop de Commissie zich kan beroepen wanneer 
een nieuwe lidstaat verzuimt om tijdens de toetredingsonderhandelingen 
afgesproken verbintenissen op het vlak van vrijheid, veiligheid en justitie, of 
internemarktbeleid na te komen;

 — open coördinatiemethode: een Europese bestuursmethode op basis van 
vrijwillige samenwerking van lidstaten, waarbij wordt gebruikgemaakt van 
zachte wetgeving zoals richtsnoeren en indicatoren, benchmarks en beste 
praktijken (bijvoorbeeld, het Euro Plus‑pact).

69 
Zoals uit figuur 4 blijkt, is soms ook een beperkt aantal derde landen bij het 
beleid betrokken. Er is een complexe beleids‑ en bestuursarchitectuur in het 
leven geroepen in de context van verschillende snelheden waarin initiatieven op 
bepaalde beleidsgebieden slechts voor een beperkt aantal EU‑lidstaten gelden. 
Dit leidt tot even uitdagende verantwoordings‑ en controleregelingen.

26 Momenteel maken vijf 
lidstaten gebruik van zulke 
out‑outs: Denemarken (vier 
opt‑outs), Ierland (twee 
opt‑outs), Polen (één opt‑out), 
Zweden (één opt‑out, 
maar enkel de facto) en het 
Verenigd Koninkrijk (vier 
opt‑outs).

27 Verordening (EU) nr. 1257/2012 
van het Europees 
Parlement en de Raad van 
17 december 2012 tot het 
uitvoering geven aan nauwere 
samenwerking op het 
gebied van de instelling van 
eenheidsoctrooibescherming 
(PB L 361 van 31.12.2012, blz. 1), 
zoals gewijzigd.

28 Verordening (EU) 
nr. 1259/2010 van de Raad 
van 20 december 2010 tot 
nauwere samenwerking 
op het gebied van het 
toepasselijke recht inzake 
echtscheiding en scheiding 
van tafel en bed (PB L 343 
van 29.12.2010, blz. 10), 
ook bekend als de Rome 
III‑verordening.

29 Wetgevingsresolutie van 
het Europees Parlement van 
12 december 2012 over het 
voorstel voor een besluit 
van de Raad houdende 
machtiging om een nauwere 
samenwerking aan te gaan 
op het gebied van belasting 
op financiële transacties 
(COM(2012) 631 — C7‑
0396/2012 — 2012/0298(APP)).
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Euro, budgettaire governance en democratisch toezicht

70 
De eurozone is een groep van lidstaten die de euro als hun munteenheid hebben 
genomen. Het bestaan ervan heeft veruit de meest ingrijpende gevolgen voor de 
EU. Niet alleen zijn de verschillende groepen van lidstaten partij bij verschillende 
pacts of zijn ze aan verschillende regelingen onderworpen (zie paragraaf 172), 
maar sommige van deze maatregelen zijn ook eerder op intergouvernementele 
overeenkomsten dan op EU‑wetgeving gebaseerd.

71 
De rol van het EP bij deze op het VWEU gebaseerde maatregelen en instrumen‑
ten is op wetgevend vlak uitgebreid, maar blijft beperkt inzake verantwoording 
voor beslissingen van de Raad. Meer nog, acties die in het kader van intergou‑
vernementele instrumenten zoals het begrotingspact worden ondernomen, 
omzeilen helemaal het Europese institutionele en procedurele systeem van 
checks‑and‑balances.

72 
De genomen beslissingen ter vrijwaring van de euro hebben verstrekkende 
gevolgen voor de democratische verantwoording inzake begrotingsbeleid. Een 
groot aantal bevoegdheden ligt bij de Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement, maar tot de meeste noodmaatregelen werd door de ministers van 
Financiën van de eurozone, de „Eurogroep”, beslist. Het ontbreekt de Eurogroep, 
die een platform biedt voor de samenwerking tussen de regeringen van de 
eurozone, aan een parallel niveau van gecoördineerd democratisch toezicht door 
het Europees Parlement en de nationale parlementen om controle uit te oefenen 
op, tussen te komen in en de noodzakelijke legitimiteit te verschaffen voor de 
genomen beslissingen en ondernomen acties.

73 
De ministers van Buitenlandse Zaken van elf lidstaten hebben voorgesteld om de 
democratische controle over het beleid van de eurozone niet door het EP in zijn 
geheel, maar enkel door de leden uit de landen van eurozone in het Europees 
Parlement te laten uitvoeren30.

30 De ministers van Buitenlandse 
Zaken van Oostenrijk, 
België, Denemarken, Spanje, 
Frankrijk, Duitsland, Italië, 
Luxemburg, Nederland, Polen 
en Portugal. Eindrapport 
van de groep „Toekomst 
van Europa” (rapport van 
Westerwelle), 2012.
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74 
De euro is echter de munteenheid van de EU en niet van de eurozone (artikel 
3 VEU), en het Europees Parlement is het parlement van de EU (artikel 14 VEU). 
Het Verdrag bepaalt momenteel dat de lidstaten van de EU in de Raad van mi‑
nisters worden vertegenwoordigd. Leden van het Europees Parlement vertegen‑
woordigen niet hun respectieve lidstaat, maar zijn „vertegenwoordigers van de 
burgers van de Unie” (artikel 14 VEU).

75 
Op basis van deze bepalingen concluderen het Europees Parlement31 en de 
Commissie32 dat aangezien het Europees Parlement het parlement voor de EU 
en bijgevolg voor de euro is, het EP de noodzakelijke democratische legitimiteit 
voor EU‑beslissingen moet verschaffen.

76 
Het bestaan van dit debat toont aan dat er een verband is tussen democratische 
verantwoordingsmechanismen en de waargenomen democratische legitimi‑
teit. De aanpak met verschillende snelheden kan, met name op de belangrijkste 
 beleidsgebieden, langdurige gevolgen voor verantwoording met zich brengen.

31 Europees Parlement, 
verslag‑Thyssen, 2012.

32 COM(2012) 777 final, blz. 35.
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4. Regelingen inzake verantwoording voor EU-instel-
lingen en -organen

77 
Het institutionele kader van de EU omvat 7 EU‑instellingen, 2 adviesorganen, 
de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) die voor de toepassing van de 
Financiële Regels wordt beschouwd als een instelling, de Europese Investerings‑
bank, 41 agentschappen33, 8 gemeenschappelijke ondernemingen en andere 
instanties34 die bij EU‑verdragen en secundaire wetgeving zijn opgericht. Deze 
organen vervullen een uiteenlopende reeks functies met betrekking tot verwe‑
zenlijking van EU‑doelstellingen, vaak in coördinatie met organen in de lidstaten. 
Hoewel de meeste Europese organen volledig door de EU‑begroting worden 
gefinancierd, worden sommige dat niet. De verschillende financieringsbronnen 
hebben gevolgen voor de toepasselijke verantwoordings‑ en controleregelingen.

Kwijtingsprocedure voor EU-instellingen en andere organen 
van de EU

78 
De Commissie, de meeste andere EU‑instellingen en een aantal EU‑organen zijn 
onderworpen aan de kwijtingsprocedure (zie paragraaf 18). Sommige EU‑orga‑
nen die niet onder de kwijtingsprocedure vallen, kunnen toch aan andere vor‑
men van toetsing door het EP onderworpen zijn. Een aantal EU‑organen moet in 
de eerste plaats aan de respectieve raad van bestuur financiële verantwoording 
afleggen.

79 
De Commissie draagt de algemene verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerleg‑
ging van de EU‑begroting en is daarvoor onderworpen aan kwijting door het EP. 
Andere instellingen en organen besteden echter delen van de EU‑begroting op 
eigen gezag en hebben in sommige gevallen financieringsbronnen die los staan 
van de EU‑begroting. Om deze ter verantwoording te roepen, neemt het Parle‑
ment afzonderlijke kwijtingsbesluiten.

33 Zie bijlage voor een lijst 
van 40 agentschappen: 
33 gedecentraliseerde 
agentschappen, 6 uitvoeren‑
de agentschappen en 
1 Euratom‑agentschap. 
Dit cijfer omvat tevens 
het gemeenschappelijke 
afwikkelingsmechanisme 
en gemeenschappelijk 
afwikkelingsfonds die 
momenteel als een orgaan 
van de Unie worden 
opgericht.

34 De Europese Ombudsman, 
de Europese Toezichthouder 
voor gegevensbescherming 
en defensiegerelateerde 
agentschappen onder het 
gezag van de Raad.
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Te
ks

tv
ak

 3 Artikel 94 van het Reglement van orde van het Europees Parlement

De bepalingen inzake de verlening van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de begroting zijn 
eveneens van toepassing op:

 ο de procedure voor de verlening van kwijting aan de Voorzitter van het Europees Parlement voor de uitvoe‑
ring van de begroting van het Europees Parlement;

 ο de procedure voor de verlening van kwijting aan de personen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van de begrotingen van de overige instellingen en organen van de Europese Unie, zoals de Raad (voor wat 
betreft zijn uitvoerende activiteiten), het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Rekenkamer, het Euro‑
pees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s;

 ο  de procedure voor de verlening van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de begroting van 
het Europees Ontwikkelingsfonds;

 ο de procedure voor de verlening van kwijting aan de voor het financieel beheer verantwoordelijke organen 
van juridisch zelfstandige entiteiten die taken van de Unie uitvoeren, voor zover in de voor hun werkzaam‑
heden geldende wetgeving kwijtingverlening door het Parlement is voorzien.

80 
Het reglement van orde van het Parlement stelt dat deze afzonderlijke kwijting 
gebaseerd is op dezelfde procedure als voor de kwijting voor de algemene be‑
groting (zie tekstvak 3).

81 
De Raad vervult een belangrijke rol in het kwijtingsproces, met name door 
hierover jaarlijks aanbevelingen te doen aan het Parlement (artikel 319 VWEU). 
Hoewel de Raad uit de EU‑begroting wordt gefinancierd, neemt hij niet deel aan 
de besprekingen binnen het Parlement over de kwijting van de Raad zelf. Er is de 
facto geen afzonderlijke procedure voor de verantwoordingsplicht en openbare 
toetsing van de Raad met betrekking tot zijn eigen uitgaven.
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 Dekking van de kwijtingsprocedure

Ta
be

l 3

Groep van entiteiten Instelling/orgaan Financieringsbron Kwijtingsproces

EU-instellingen 

Europees Parlement, Europese Commissie, Hof van 
Justitie, Rekenkamer EU-begroting Kwijting door EP1

De Europese Raad en de Raad2 EU-begroting Sui Generis3

Europese Centrale Bank Nationale centrale banken Raad van bestuur

Andere door de EU opge-
richte organen, bureaus of 

agentschappen

Adviesorganen (EESC en CvdR) EU-begroting Kwijting door EP

Agentschappen (vanuit de begroting gefinancierd) EU-begroting Kwijting door EP4

Andere organen5 EU-begroting Kwijting door EP

Gemeenschappelijke ondernemingen Bijdrage uit EU-begroting Kwijting door EP

Europese Dienst voor extern optreden EU-begroting Kwijting door EP

Agentschappen (zelf gefinancierd) Zelf gefinancierd Kwijting door raad van bestuur

Agentschappen (onder het gezag van de Raad, aan 
defensie gerelateerd) Bijdragen van lidstaten Kwijting door raad van bestuur

EIB Van kapitaal voorzien door 
lidstaten6 Kwijting door raad van bestuur

1 Zie paragrafen 78‑80.
2  Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon werd de Europese Raad op 1 december 2009 een van de zeven instellingen van de 

Unie. Artikel 13, lid 1, van het Reglement van orde van de Europese Raad stelt dat de Europese Raad en de Voorzitter worden bijgestaan 
door het secretariaat‑generaal van de Raad, onder het gezag van de secretaris‑generaal.

3 Zie paragraaf 81.
4  De zes „uitvoerende” agentschappen zijn niet onderworpen aan een afzonderlijk kwijtingsbesluit, maar vallen onder de algemene kwijting 

aan de Commissie.
5 Deze omvatten de Europese Ombudsman en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.
6 Van kapitaal voorzien door lidstaten (zie paragraaf 105) en gefinancierd door zijn eigen activiteiten.

Bron: ERK.

82 
Er zijn enkele uitzonderingen op de normale kwijtingsprocedure, met name wanneer overheidsmiddelen vanuit 
andere bronnen dan de EU‑begroting beschikbaar worden gesteld (zie tabel 3).
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EU-instellingen en -organen die buiten de kwijtingsproce-
dure van het Parlement vallen

83 
Een aantal EU‑instellingen en ‑organen wordt niet rechtstreeks door de EU‑ 
begroting gefinancierd:

 — De Europese Centrale Bank (ECB) wordt door nationale centrale banken van 
kapitaal voorzien en haar inkomstenstroom komt voort uit haar monetaire rol 
binnen het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB). De rekeningen van 
de ECB worden door een onafhankelijke controleur gecontroleerd, evenals 
door de ERK voor wat betreft de doelmatigheid ervan en het GTM (zie para‑
grafen 87, 88 en 96).

 — De Europese Investeringsbank financiert zichzelf en wordt door een onafhan‑
kelijke controleur gecontroleerd (zie paragraaf 108).

84 
Wat EU‑agentschappen betreft: drie agentschappen financieren zichzelf (HBIM, 
CPVO35 en CdT) en worden door de ERK gecontroleerd. Drie aan defensie gerela‑
teerde agentschappen (EDA, IVSEU en SCEU)36, die onder het gezag van de Raad 
vallen, worden door bijdragen van lidstaten gefinancierd en worden door onaf‑
hankelijke externe controleurs gecontroleerd. De kwijtingverlenende autoriteit 
is de raad van bestuur van het respectieve orgaan. Aangezien deze organen niet 
uit de EU‑begroting worden gefinancierd, vallen ze niet onder de kwijtingspro‑
cedure van het Europees Parlement. Maar ook al is de bron van inkomsten niet 
de EU‑begroting, toch vloeien de inkomsten van deze entiteiten voort uit de uit‑
oefening van overheidsgezag op Europees niveau en heeft het gebruik van deze 
inkomsten dezelfde openbare aard als andere EU‑middelen. Er is bijgevolg geen 
dwingende reden voor deze verschillende behandeling.

85 
De nieuwe wetgeving tot oprichting van een gemeenschappelijk afwikkelings‑
mechanisme (GAM) als EU‑orgaan vereist daarentegen dat de ERK het GAM 
controleert overeenkomstig artikel 287, lid 1, VWEU. Hierdoor is de ERK bevoegd 
om de rekeningen, de wettigheid en regelmatigheid van onderliggende verrich‑
tingen en aspecten van goed financieel beheer (met inbegrip van zuinigheid, 
efficiëntie en doeltreffendheid) te controleren, hoewel het GAM niet uit de alge‑
mene EU‑begroting wordt gefinancierd. De regelgeving vereist dat de ERK ook 
rapporteert over het daarmee verwante gemeenschappelijke afwikkelingsfonds, 
over gerelateerde verplichtingen voor zowel het GAM als de Commissie, en over 
alle andere kwesties die volgens het Europees Parlement en de Raad moeten 
worden onderzocht.

35 Harmonisatiebureau voor de 
interne markt (Verordening 
(EG) nr. 40/94 van de Raad (PB 
L 11 van 14.1.1994, blz. 1)) en 
Communautair Bureau voor 
plantenrassen (Verordening 
(EG) nr. 2100/94 van de Raad 
(PB L 227 van 1.9.1994, blz. 1)).

36 Het Europees 
Defensieagentschap 
(EDA), het Instituut voor 
veiligheidsstudies van de 
Europese Unie (IVSEU) en 
het Satellietcentrum van de 
Europese Unie (SCEU).
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86 
Hoewel het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) niet uit de EU‑begroting wordt 
gefinancierd, is ook in dit geval de ERK gemachtigd om de uitgaven en prestaties 
voor projecten en begrotingssteun te controleren, en verleent het Europees Par‑
lement kwijting voor de door de Commissie beheerde uitgaven van het EOF. Een 
ander stelsel geldt voor de EOF‑middelen die in het kader van de investerings‑
faciliteit door de Europese Investeringsbank (EIB) worden beheerd, ten belope 
van 1 500 miljoen euro (10 %) van het tiende EOF. De ERK betreurt in haar advies 
over het Financieel Reglement van toepassing op het EOF dat de wetgevers 
(Raad en Parlement) de kwijtingsbevoegdheid van het Parlement voor deze 
faciliteit hebben uitgesloten. De faciliteit wordt namens en voor risico van de EU 
beheerd. Deze uitsluiting van de kwijtingsbevoegdheid heeft bijgevolg een hiaat 
op het vlak van verantwoording doen ontstaan.

Verantwoordingsplicht en controle van de Europese Centrale 
Bank

87 
Volgens de artikelen 130 en 282 VWEU zijn de ECB en de nationale centrale ban‑
ken van de landen van de eurozone onafhankelijk van de andere EU‑instellingen 
en de regeringen van de lidstaten. Deze status heeft belangrijke gevolgen voor 
de regelingen inzake de verantwoordingsplicht en de controle van de overheids‑
financiën met betrekking tot de diverse functies van de ECB.

88 
In artikel 127 VWEU en Protocol nr. 4 zijn de doelstellingen en de taken van de 
ECB vastgesteld. Het hoofddoel is het „handhaven van prijsstabiliteit”. Daarnaast 
„ondersteunt het [ESCB] het algemene economische beleid in de Unie teneinde 
bij te dragen tot de verwezenlijking van de in artikel 3 van het Verdrag betreffen‑
de de Europese Unie omschreven doelstellingen van de Unie”. Meer onlangs is de 
ECB verantwoordelijk gemaakt voor het gemeenschappelijk toezichtmechanisme 
krachtens ditzelfde artikel 127 VWEU, volgens hetwelk de Raad „kan [...] besluiten 
aan de Europese Centrale Bank specifieke taken op te dragen betreffende het 
beleid op het gebied van het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen 
en andere financiële instellingen”.

89 
De ECB wordt bestuurd door de Raad van bestuur en de Directie. De voorzitter 
van de ECB brengt jaarlijks verslag uit aan de Commissie, de Raad en het Par‑
lement over de werkzaamheden van het Europees Stelsel van Centrale Banken 
(ESCB) en over het monetair beleid in het afgelopen jaar en het lopende jaar, 
waarover een debat kan worden gehouden. Op verzoek van het Parlement of op 
initiatief van de ECB kan de president van de ECB over specifieke vraagstukken 
worden gehoord door de bevoegde commissies van het Parlement.37.

37 Artikel 284, lid 3, VWEU.
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90 
De Europese Centrale Bank wordt niet uit de algemene EU‑begroting gefinan‑
cierd en het protocol voorziet niet in budgettaire kwijting door het Parlement. 
Volgens haar statuten moeten de rekeningen van de ECB worden gecontroleerd 
door een onafhankelijke externe accountant die op aanbeveling van de Raad van 
bestuur is aanvaard door de Raad38. De ERK voert een „doelmatigheidscontrole 
van de ECB” uit overeenkomstig Protocol nr. 4 bij het VWEU39.

91 
Er is veel geschreven en gedebatteerd over de mate waarin centrale banken zich 
moeten uitlaten over en zich moeten verantwoorden voor hun werkzaamheden 
in verband met het monetair beleid. Daarbij wordt vaak de nadruk gelegd op 
het belang van dergelijke mededelingen voor de doeltreffendheid en de door‑
werking van het monetaire beleid in de financiële markten en het bankwezen. 
Niettegenstaande het belang van deze discussie is het niet de bedoeling van dit 
overzicht om zich daarin te mengen. In plaats daarvan wordt in dit document 
aandacht besteed aan de verantwoordingsplicht jegens het Parlement van de 
ECB en de toepasselijke controleregelingen.

92 
Er kan terecht worden gesteld dat de bepalingen van het Verdrag over de ECB en 
het ESCB de ECB en de centrale banken die het ESCB vormen een zeer hoge mate 
van onafhankelijkheid verlenen, zelfs in vergelijking met andere stelsels van cen‑
trale banken. Mogelijk als gevolg van deze nadruk op onafhankelijkheid of het 
standpunt dat de betrokken partijen het beste eigen regelingen kunnen treffen, 
is het Verdrag betrekkelijk vaag over de verantwoordingsplicht van de ECB jegens 
het Parlement en het publiek.

93 
Uit hoofde van het Verdrag moet de ECB kwartaalverslagen over de werkzaam‑
heden van het ESCB40 alsmede een jaarverslag over het ESCB en het monetair 
beleid opstellen voor het Parlement, de Raad en de Commissie. Dit verslag wordt 
door de president van de ECB voorgelegd aan het Parlement en de Raad, zodat 
er een algemeen debat kan worden gehouden. Krachtens het Verdrag zijn er ook 
andere uitnodigingen („verzoeken”) aan leden van de Directie mogelijk. Dit is in 
de praktijk nader uitgewerkt: overeenkomstig het reglement van orde van het 
Parlement wordt de president van de ECB vier keer per jaar uitgenodigd om het 
Parlement toe te spreken en is het tevens mogelijk om de leden van de Direc‑
tie op ad‑hocbasis uit te nodigen, zodat er regelmatig met het Parlement van 
gedachten kan worden gewisseld. Daarnaast beantwoordt de ECB schriftelijke 
vragen van leden van het Europees Parlement.

94 
In het algemeen verschilt de mate waarin centrale banken worden gecontroleerd 
door onafhankelijke externe accountants van land tot land. Overeenkomstig het 
Verdrag41 worden de rekeningen van de ECB gecontroleerd door onafhankelijke 
externe accountants, en niet door de ERK. De controlebevoegdheid van de ERK is 
„uitsluitend van toepassing op een doelmatigheidscontrole van de ECB”.

38 Artikel 27, lid 1, van het 
Protocol nr. 4 bij het VWEU 
betreffende de statuten van 
het Europees Stelsel van 
Centrale Banken en van de 
Europese Centrale Bank.

39 Artikel 27, lid 2, van het 
Protocol nr. 4 bij het VWEU.

40 In de praktijk wordt aan dit 
voorschrift voldaan door 
middel van de publicatie van 
maandbulletins door de ECB.

41 Artikel 27 van het Protocol 
nr. 4 bij het VWEU.
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95 
Deze bewoordingen bieden de ERK weliswaar aanzienlijke speelruimte met 
betrekking tot de controle van goed financieel beheer (zuinigheid, efficiëntie en 
doeltreffendheid), maar het feit dat het protocol de rol van de externe accoun‑
tants beperkt tot de rekeningen enerzijds en tot „een doelmatigheidscontrole” 
anderzijds betekent dat de rol van de ERK met betrekking tot de ECB verschilt 
van haar rol met betrekking tot andere EU‑instellingen42. Dit hangt vermoedelijk 
samen met het belang van onafhankelijkheid op het gebied van besluitvorming 
op monetair gebied en de gespecialiseerde aard van de functies van de ECB.

96 
Bij de verordeningen tot instelling van het gemeenschappelijk toezichtmecha‑
nisme (GTM) zijn aan de ECB taken opgedragen met betrekking tot het toezicht 
op de kredietinstellingen in de eurozone en andere deelnemende lidstaten43. 
In de oprichtingsverordening is een bijzondere verantwoordingsregeling vast‑
gesteld. De ECB blijft onafhankelijk wat de GTM‑taken betreft, maar krachtens de 
verordeningen is de ECB voor haar werkzaamheden in verband met het GTM ver‑
antwoordingsplichtig tegenover het Europees Parlement en de Raad. De verorde‑
ning bevat bepalingen voor de verslaglegging aan het Europees Parlement en de 
Eurogroep (in aanwezigheid van vertegenwoordigers van deelnemende lidstaten 
die niet de euro als munt hebben).

97 
Er is een betrekkelijk uitgebreid interinstitutioneel akkoord44 gesloten tussen de 
ECB en het Europees Parlement, waarin de verantwoordingsmechanismen voor 
het GTM worden uitgewerkt. Het ECB voorziet in:

 ο een jaarlijks verslag;

 ο kwartaalverslagen tijdens de opstartfase en een overzicht van de uitoefening 
van de taken die in het kader van het gemeenschappelijk toezichtmecha‑
nisme aan de Europese Centrale Bank zijn opgedragen;

 ο de aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van toezicht van het GTM bij 
gewone hoorzittingen (tweemaal per jaar) en hoorzittingen op ad‑hocbasis 
van de desbetreffende commissies van het Europees Parlement;

 ο bijzondere vertrouwelijke vergaderingen in bepaalde welomschreven 
gevallen;

 ο een rol voor het Europees Parlement bij de selectieprocedure voor de voor‑
zitter en de ondervoorzitter van de Raad van toezicht;

 ο medewerking aan bepaalde onderzoeken.

42 In correspondentie over 
de nieuwe GTM‑taken van 
de ECB heeft de ERK er 
reeds op gewezen dat haar 
„doelmatigheidscontrole van 
de ECB” tevens de controle 
van deugdelijk financieel 
beheer zal omvatten, zoals 
ook geldt voor de andere 
organen binnen haar mandaat 
(brief van de president van 
de ERK aan de voorzitter van 
het Europees Parlement van 
7 februari 2013).

43 Verordening (EU) 
nr. 1024/2013 van de Raad 
van 15 oktober 2013 waarbij 
aan de Europese Centrale 
Bank specifieke taken worden 
opgedragen betreffende het 
beleid inzake het prudentieel 
toezicht op kredietinstellingen 
(PB L 287 van 29.10.2013, 
blz. 63).

44 Interinstitutioneel Akkoord 
tussen het Europees 
Parlement en de Europese 
Centrale Bank over de 
praktische regelingen in 
verband met de uitoefening 
van democratische 
verantwoordingsplicht en 
toezicht op de uitoefening 
van de taken die in het kader 
van het gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme aan de 
Europese Centrale Bank zijn 
opgedragen (2013/694/EU).
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98 
Het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB) heeft geen eigen begroting. De 
ECB treedt op als zijn secretariaat en financiert de werkzaamheden van het ESRB. 
De ECB kent haar eigen verzameling controleregelingen. Voor de prestaties het 
ESRB zijn er evenwel geen specifieke controleregelingen.

99 
Uit het bovenstaande blijkt dat de rol van de ECB onder druk van de financiële 
crisis en onder invloed van de daarbij geleerde lessen in snel tempo verandert. 
De bijzondere positie en expertise van de ECB hebben geleid tot een behoorlijke 
uitbreiding van het takenpakket. De ECB zag zich gedwongen om in betrekkelijk 
korte tijd nieuwe taken op zich te nemen. Het merendeel van deze nieuwe rollen 
is formeel vastgesteld door middel van passende rechtsinstrumenten, maar in 
sommige gevallen zijn de rollen minder formeel.

100 
Een voorbeeld hiervan is de rol van de ECB bij de interacties met de regeringen 
van de landen van de eurozone tijdens de economische en financiële crisis. 
Binnen de zogeheten „trojka” of „programmapartners” die belast zijn met het 
toezicht op de steunprogramma’s van de EU en het IMF voor de lidstaten wordt 
de EU vertegenwoordigd door de Commissie „in samenwerking met de ECB”. 
Bewoordingen van deze strekking — de Commissie treedt op „in samenwerking”, 
„in contact” of „in overleg” met de ECB — zijn vastgelegd in bepaalde rechts‑
instrumenten (bijvoorbeeld in de kaderovereenkomst over de Europese Faciliteit 
voor financiële stabiliteit (EFSF) en de verordening houdende instelling van een 
Europees Financieel Stabilisatiemechanisme (EFSM). In deze instrumenten wordt 
deze rol evenwel niet duidelijk omschreven. Het is duidelijk dat de ECB in deze rol 
en meer in het algemeen directer is betrokken bij het beheer van de economieën 
door de lidstaten en hun politieke autoriteiten dan tot dusverre het geval was en 
daarbij ook meer invloed uitoefent.

101 
De ECB heeft deze nieuwe rollen en de manier waarop deze worden uitgevoerd 
dan ook besproken tijdens haar regelmatige overleg met het Europees Parle‑
ment. Dit is belangrijk aangezien de diverse rollen van de ECB, variërend van het 
adviseren van de Commissie over dergelijke lidstaten en de rechtstreekse inter‑
actie met de lidstaten tot het (als onderpand) aanhouden van staatsobligaties en 
het verstrekken van liquiditeit aan banken in de lidstaten, complex van aard zijn 
en de ECB tegelijkertijd functies vervult op het gebied van het monetaire beleid 
van de eurozone, economische steun en (thans) bankentoezicht. Waar de doel‑
matigheid van het beheer door de ECB met betrekking tot alle functies door de 
ERK wordt gecontroleerd in het kader van de „doelmatigheidscontrole”, zijn de 
samenwerking met en het verlenen van hulp aan de regeringen van de lidstaten 
en de deelname aan de werkzaamheden van de trojka nog niet onderworpen 
aan een externe controle.
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102 
Gezien alle nieuwe rollen die de ECB vervult en het tempo waarmee deze nieuwe 
rollen zich hebben moeten ontwikkelen, moeten de nieuwe structuren alsook de 
doeltreffendheid en de uitvoering ervan worden gecontroleerd en geëvalueerd. 
Hierbij dienen tevens de robuustheid en gepastheid van de regelingen inzake 
verantwoordingsplicht en controle te worden gecontroleerd/geëvalueerd in het 
licht van de ervaring die wordt opgedaan. Ook voor de controlegemeenschap is 
het een hele uitdaging om het tempo van de veranderingen bij te benen; de ERK, 
een van de externe controleurs van de ECB, de nationale HCI’s en andere externe 
accountants van bij het ESCB aangesloten centrale banken moeten ervoor zorgen 
dat hun vaardigheden en kennis gelijke tred houden met de snel veranderende 
eisen van hun controlerende rol.

Regelingen inzake verantwoording en controle voor de Euro-
pese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds

103 
De Europese Investeringsbank (EIB), de financieringsinstelling van de EU, draagt 
bij aan de integratie, ontwikkeling en cohesie van Europa door projecten ter 
ondersteuning van het EU‑beleid te financieren. Hoewel het merendeel van de 
projecten die door de EIB worden gefinancierd zich binnen de EU bevinden, is de 
EIB ook buiten de EU actief.

104 
Het Europese Investeringsfonds (EIF) is het gespecialiseerde instrument van de 
EU voor risicokapitaal en garanties, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt om het 
midden‑ en kleinbedrijf en nieuwe technologieën te steunen. Het EIF maakt deel 
uit van de EIB‑groep en is gedeeltelijk in handen van de Europese Commissie. De 
deelneming van de Commissie in het EIF wordt geregeld door een besluit van de 
Raad.

105 
Wat de regelingen inzake de verantwoording betreft, vormt ook de EIB een 
„speciaal geval”. De EIB is weliswaar opgericht als EU‑orgaan, maar wordt van 
kapitaal voorzien door de lidstaten. De bank moet derhalve verantwoording over 
haar werkzaamheden afleggen aan de Raad van gouverneurs, die bestaat uit de 
ministers van Financiën van de lidstaten.

106 
Overeenkomstig artikel 15 VWEU dient de EIB als EU‑orgaan bij haar werkzaam‑
heden een zo groot mogelijke openheid te betrachten. Specifieke bepalingen 
met betrekking tot de verslaglegging van de EIB aan het Europees Parlement of 
de rechtstreekse zeggenschap van het Europees Parlement over de bank en het 
fonds ontbreken. De EIB brengt echter verslag uit over haar werkzaamheden en 
verschaft het Europees Parlement jaarlijks op vrijwillige basis informatie. Het Eu‑
ropees Parlement keurt jaarlijkse resoluties over de prestaties van de bank goed.
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107 
De afgelopen jaren heeft het Europees Parlement in verband met de verantwoor‑
dingsplicht van de EIB zijn bezorgdheid geuit over:

 — het niveau van het bedrijfseconomisch toezicht op de EIB, dat zou kunnen 
worden gehouden door de ECB, de EBA of nationale toezichthouders;

 — de uitsluiting van een deel van het beheer door de EIB van EU‑programma’s 
en ‑fondsen van de kwijtingsprocedure voor de besteding van EU‑middelen 
en de verslaglegging over de gerealiseerde resultaten;

 — de evaluatie van activiteiten met grote multipliereffecten waarvoor de Euro‑
pese begroting garant staat;

 — de toelichting bij de risico’s in verband met het verhogen van het bedrag aan 
begrotingsgaranties van de EU voor leningen door de EIB en de toelichting 
bij de aanwending van de in het kader van deze garanties gegenereerde 
inkomsten;

 — de noodzaak van een gedetailleerde toelichting bij de door de EIB uit de 
EU‑begroting ontvangen administratiekosten.

108 
Wat de regelingen inzake controle van de overheidsfinanciën voor de EIB en haar 
dochteronderneming, het EIF, betreft, is de situatie als volgt:

 — De EIB beschikt over een comité ter controle van de boekhouding, dat zes 
leden telt die worden benoemd volgens een door de lidstaten overeengeko‑
men roulatiesysteem. De leden worden formeel (met eenparigheid van stem‑
men) aangesteld door de Raad van gouverneurs en moeten aan bepaalde 
criteria voldoen, waaronder kennis op het gebied van financiële controles of 
bankentoezicht. Het comité ter controle van de boekhouding delegeert de 
verantwoordelijkheid voor de controle van de rekeningen van de banken aan 
een extern bedrijf, dat rechtstreeks aan het comité ter controle van de boek‑
houding rapporteert. Het comité ter controle van de boekhouding geeft een 
oordeel over de rekeningen af aan de gouverneurs, samen met een verslag 
en aanbevelingen.

 — Het EIF wordt gecontroleerd door de auditcommissie die wordt benoemd 
door en verantwoording aflegt aan de aandeelhouders van het EIF (van wie 
de EIB de belangrijkste is). De commissie bestaat uit drie leden, die elk door 
een van de aandeelhoudersgroepen (de EIB, de Europese Commissie en de 
financiële instellingen) worden benoemd. De leden van de auditcommissie 
worden voor drie opeenvolgende begrotingsjaren benoemd en hun benoe‑
ming kan worden verlengd. Jaarlijks verstrijkt de ambtstermijn van één van 
de leden. Net als bij de EIB heeft de auditcommissie van het EIF een commer‑
cieel bedrijf van buiten in de arm genomen om de rekeningen van de instel‑
ling en haar dochterondernemingen te controleren.
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109 
De EU‑uitgaven die worden beheerd door de EIB of het EIF en de EU‑bijdrage aan 
het kapitaal van het EIF worden gecontroleerd door de ERK, overeenkomstig een 
„tripartiete overeenkomst” tussen het EIF, de ERK en de Commissie. EU‑uitgaven 
die het EIF namens de EU beheert, vallen echter niet onder de tripartiete over‑
eenkomst en de ERK controleert deze uitgaven tot op het niveau van de begun‑
stigde op een vergelijkbare manier als alle andere uit de algemene EU‑begroting 
gefinancierde uitgaven.

110 
De activiteiten van de EIB in Europa en daarbuiten zijn voor tal van belangheb‑
benden van groot belang. Voor alle betrokken partijen is de grootste uitdaging 
het verkrijgen en verstrekken van nauwkeurige en alomvattende informatie voor 
het evalueren van de doeltreffendheid van de diverse financiële instrumenten 
wat hun beoogde publieke doelstellingen betreft.

Onevenredige toetsing en controle van kleinere entiteiten en 
begrotingen

111 
Krachtens het EU‑Verdrag (artikel 287 VWEU) controleert de ERK de uitvoering 
van de EU‑begroting, het Europees Ontwikkelingsfonds en alle andere door de 
EU ingestelde organen of instanties, voor zover het instellingsbesluit van de 
 betrokken entiteit dit niet uitsluit.

112 
In de praktijk betekent dit dat de ERK verplicht is om jaarlijkse controles uit te 
voeren van de uitvoering van de EU‑begroting en het EOF, alsook om specifieke 
jaarlijkse controles uit te voeren van elk agentschap (veertig agentschappen in 
2014: 33 gedecentraliseerde agentschappen, 6 uitvoerende agentschappen en 
één Euratom‑agentschap45) en elke gemeenschappelijke onderneming (zes in 
2014), ongeacht de hoogte van hun begrotingen en ongeacht of de kwijtingspro‑
cedure erop van toepassing is.

113 
Naar verhouding zijn de controle‑inspanningen van de ERK derhalve hoger voor 
de agentschappen en de gemeenschappelijke ondernemingen dan voor de 
EU‑instellingen. In de toekomst dienen de agentschappen de betrouwbaarheid 
van hun rekeningen door accountantskantoren uit de particuliere sector te laten 
controleren alvorens deze ter consolidatie aan de Commissie voor te leggen. 
Daarnaast zal de ERK voor elk agentschap specifieke jaarverslagen verstrekken.

45 Zie bijlage voor een volledige 
lijst van EU‑agentschappen in 
2014.
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114 
Op grond van de bestaande regelingen dienen er bij kleinere entiteiten afzon‑
derlijke controles te worden uitgevoerd, maar kan voor de grotere instellingen 
worden volstaan met één algemene controle. In een consistentere benadering 
van de verantwoordingsplicht zouden alle instellingen en organen afzonder‑
lijke rekeningen publiceren en afzonderlijke controleverslagen laten opstellen 
of wordt er voor alle agentschappen één controleverslag opgesteld. Voor welke 
optie wordt gekozen, is afhankelijk van het antwoord op de vraag waaraan meer 
belang wordt gehecht: een proportioneler gebruik van de middelen of het waar‑
borgen van afzonderlijke regelingen inzake controle en verantwoording overeen‑
komstig de aard van de bestuursregelingen van de betrokken organen.

5. EU-regelingen inzake financieel beheer en finan-
ciële controle

115 
De lidstaten nemen deel aan de uitvoering van de EU‑begroting. De Commissie 
draagt evenwel de algemene verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid van 
de financiële verslaglegging, de wettigheid en regelmatigheid van de financiële 
verrichtingen, en de zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid van het financieel 
beheer (d.w.z. goed financieel beheer). Alle drie de elementen zijn van cruciaal 
belang. Uit het werk van de ERK blijkt dat de Commissie niet bij machte is om 
zekerheid over de deugdelijkheid van al deze elementen te geven.

Betrouwbaarheid van de rekeningen

116 
De rekeningen worden thans volgens een onafhankelijk van de EU overeen‑
gekomen reeks normen opgesteld die een volledig beeld geven van de activa en 
passiva van de EU. De transparantie van de onderliggende economische realiteit 
bij de financiën van de EU is sedert de invoering van boekhouding op transactie‑
basis in 2005 aanzienlijk verbeterd. Zo worden in de rekeningen inmiddels meer‑
dere Europese organen geconsolideerd, hetgeen de volledigheid van het beeld 
van de EU‑investeringen ten goede komt. Bovendien verschaffen de rekeningen 
een beeld van de netto financiële verplichtingen van de EU, de risico’s voor de 
begroting in verband met financiële steunregelingen voor lidstaten in nood en 
de mate waarin de verbintenissen op lange termijn de jaarlijkse betalingskredie‑
ten overstijgen.

117 
Sedert het begrotingsjaar 2007 heeft de ERK oordelen zonder beperking afge‑
geven en verklaard dat de geconsolideerde rekeningen van de Europese Unie op 
alle materiële punten een getrouw beeld geven van de financiële situatie van de 
Unie, van de resultaten van haar verrichtingen, van haar kasstromen en van de 
veranderingen van de nettoactiva, overeenkomstig de Financiële Regels en de 
boekhoudregels die berusten op internationaal aanvaarde boekhoudstandaar‑
den voor de overheidssector, d.w.z. dat de rekeningen betrouwbaar zijn.
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Wettigheid en regelmatigheid van onderliggende 
verrichtingen

118 
De ERK geeft een betrouwbaarheidsverklaring over de wettigheid en regel‑
matigheid van de onderliggende verrichtingen af die tevens een oordeel over de 
uitgaven en een oordeel over de ontvangsten omvat. Zowel de ontvangsten als 
de uitgaven waarvan het beheer gedeeld wordt met de lidstaten leveren proble‑
men op in verband met verantwoording en controle.

EU-ontvangsten

119 
De EU‑ontvangsten bestaan uit eigen middelen die op het bruto nationaal 
inkomen (bni) zijn gebaseerd, belasting over de toegevoegde waarde (btw) en 
traditionele eigen middelen (douanerechten die worden geheven op importen 
en productieheffingen voor suiker). De ERK is van oordeel dat de EU‑ontvangsten 
sinds 1994 geen fouten van materieel belang bevatten en licht in haar betrouw‑
baarheidsverklaring de specifieke kenmerken van de eigen middelen uit de btw, 
uit het bni en de traditionele eigen middelen toe46.

120 
De eigen middelen bni zijn bijvoorbeeld bijdragen die voortvloeien uit de 
toepassing van een uniform percentage op het bni van de lidstaten. De bni‑ 
gegevens zijn de belangrijkste factor voor het vaststellen van de hoogte van de 
bijdrage van de lidstaten aan de ontvangsten van de EU en zijn het resultaat van 
een schatting op nationaal niveau. De bni‑schattingen zijn bijzonder complex 
en de ERK kan niet instaan voor hun nauwkeurigheid. Wordt het bni voor een 
bepaalde lidstaat te laag (of te hoog) opgegeven, dan heeft dit tot gevolg dat 
de bijdragen van de overige lidstaten toenemen (of afnemen). De verdeling van 
de EU‑bijdragen over de lidstaten is derhalve afhankelijk van de kwaliteit van de 
door de nationale bureaus voor de statistiek verstrekte schattingen. Hoewel de 
Commissie (Eurostat) richtsnoeren verstrekt en ernaar streeft om de kwaliteit van 
de bni‑gegevens te controleren, blijkt uit recent controlewerkzaamheden van de 
ERK dat dergelijke controles naar hun aard en reikwijdte beperkt zijn47.

121 
Voor de EU‑verantwoording heeft dat tot gevolg dat de autoriteiten op EU‑ 
niveau grotendeels afhankelijk zijn van nationale controles en verificaties.

46 Zie bijvoorbeeld het 
oordeel van de ERK over de 
ontvangsten in het Jaarverslag 
2012, blz. 11 en 12, punten VIII 
en X.

47 Speciaal verslag nr. 12/2012 
van de ERK, getiteld 
„Hebben de Commissie en 
Eurostat het proces voor de 
productie van betrouwbare 
en geloofwaardige Europese 
statistieken verbeterd?” 
(http://eca.europa.eu).
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Gedeeld beheer met de lidstaten

122 
Aan de EU‑regelingen inzake financieel beheer en financiële controle voor de 
uitvoering van de EU‑begroting kleven een aantal problemen op het gebied van 
de verantwoordingsplicht en controle. Dit is een afspiegeling van het feit dat de 
verantwoordelijkheid voor het beheer van meer dan 80 % van de EU‑begroting 
wordt gedeeld door de Commissie en de lidstaten („gedeeld beheer”).

123 
De Commissie voert de begroting in samenwerking met de lidstaten onder haar 
eigen verantwoordelijkheid uit, rekening houdend met de beginselen van goed 
financieel beheer. De lidstaten werken met de Commissie samen om te verze‑
keren dat de toegekende kredieten volgens het beginsel van goed financieel 
beheer worden gebruikt (artikel 317 VWEU).

124 
De lidstaten dragen in het kader van het gedeeld beheer zorg voor het beheer 
van de uitgavenprogramma’s en ‑regelingen, de uitbetaling aan begunstigden 
en het treffen van alle noodzakelijke (wetgevende, regelgevende en bestuur‑
lĳke) maatregelen ter bescherming van de financiële belangen van de EU. In veel 
gevallen worden EU‑middelen ook gebruikt om projecten te cofinancieren die 
worden gefinancierd door nationale of regionale autoriteiten in de lidstaten. De 
lidstaten financieren de kosten voor het beheer van de desbetreffende program‑
ma’s en regelingen van de EU onder eigen verantwoordelijkheid. Als een natio‑
nale of regionale autoriteit niet naar behoren functioneert, kan de Commissie de 
lidstaten in kwestie terugvorderingen en financiële correcties opleggen.

125 
Als gevolg van deze regelingen overlappen verantwoordingslijnen elkaar tot op 
het niveau van de politieke autoriteiten op EU‑ en nationaal niveau. De beheers‑
autoriteiten in de lidstaten zijn zowel aan de Commissie als aan hun eigen natio‑
nale autoriteiten verantwoording verschuldigd.

126 
In 2004 stelde de ERK voor om een geïntegreerd internecontrolekader48 in te voe‑
ren. Zij stelde de voornaamste kenmerken vast waaraan een dergelijk kader moet 
voldoen om de Commissie in staat te stellen op doeltreffender wijze te voldoen 
aan haar verplichting krachtens het Verdrag.

48 Advies nr. 2/2004 van de ERK.
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127 
In 2006 stelde de Commissie een actieplan vast voor de invoering van een derge‑
lijk geïntegreerd internecontrolekader. In de Financiële Regels zijn aanverwante 
maatregelen opgenomen, onder meer met betrekking tot de jaarlijkse overzich‑
ten van controleoordelen, de vrijwillige nationale verklaringen van de lidstaten 
en de op vrijwillige basis uitgebrachte verslagen en certificaten van nationale 
controle‑instanties over het beheer van EU‑middelen. Belangrijke onderdelen 
van het geïntegreerd internecontrolekader zijn inmiddels opgetuigd, maar er kan 
meer worden bereikt (zie paragraaf 137).

128 
Krachtens de Financiële Regels moeten de autoriteiten van de lidstaten jaarreke‑
ningen en beheersverklaringen over het gebruik van EU‑middelen alsmede een 
overzicht van de controleverslagen en de uitgevoerde controles overleggen. De 
lidstaten kunnen ook besluiten om op politiek niveau een nationale verklaring af 
te geven. Tot dusverre hebben vier lidstaten (Denemarken, Nederland, Zweden 
en het Verenigd Koninkrijk) van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

129 
In sectoren die onder gedeeld beheer vallen, is de Commissie bevoegd om 
controles achteraf uit te voeren van de werking van controlesystemen en van 
opgegeven uitgaven. Vervolgens kan zij de volgende corrigerende maatregelen 
treffen:

 — terugvorderingen bij begunstigden — terugvordering geschiedt door de 
autoriteiten in de lidstaten (voor uitgaven onder gedeeld beheer) en door de 
Commissie (met name in sectoren die onder direct beheer vallen). De begun‑
stigde moet alle of een gedeelte van de ontvangen middelen terugbetalen;

 — de toepassing van financiële correcties ten aanzien van autoriteiten van 
lidstaten — de Commissie kan overgaan tot de toepassing van financiële cor‑
recties als de lidstaat verzuimt om onregelmatige uitgaven op te sporen en 
te corrigeren. De correcties kunnen per geval worden berekend, door de test‑
resultaten te extrapoleren of een forfaitaire correctie toe te passen (indien 
het niet mogelijk is een van beide andere methoden te hanteren).

130 
In haar Jaarverslag voor 2012 heeft de ERK een aantal opmerkingen gemaakt over 
terugvorderingen en financiële correcties49, het jaarlijks syntheseverslag van de 
Commissie en de in dit verslag uitgevoerde evaluatie van fouten, en aanverwante 
terugvorderingen en financiële correcties50. De ERK heeft tevens toegelicht wat 
dergelijke correcties betekenen voor haar oordelen over de betrouwbaarheid van 
de rekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen51.

49 Jaarverslag 2012 van de ERK, 
paragrafen 1.19‑1.35.

50 Jaarverslag 2012 van de ERK, 
paragrafen 1.41‑1.45.

51 Jaarverslag 2012 van de ERK, 
blz. 52, bijlage 1.1, deel 3, 
paragraaf 22.
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131 
In het huidige systeem kan het wel tien jaar duren voordat fouten worden gecor‑
rigeerd. De correcties hebben hoofdzakelijk tot doel om de EU‑begroting te 
beschermen, niet om de lidstaten en begunstigden aan te moedigen zich aan de 
regels te houden. Als gevolg daarvan worden niet‑subsidiabele uitgaven die niet 
van de eindbegunstigden worden teruggevorderd, nog steeds door de nationale 
belastingbetalers gedragen. Bovendien wordt pas jaren nadat de onregelmatige 
uitgaven hebben plaatsgevonden verantwoording over de incorrecte uitgaven 
afgelegd52.

132 
Met de invoering van een accreditatieprocedure in de verordening houdende ge‑
meenschappelijke bepalingen53 voor structuurfondsen in de periode 2014‑2020 
worden de verantwoordelijkheden van de lidstaten met betrekking tot de admi‑
nistratieve capaciteit van nationale beheers‑ en controleorganen verzwaard. De 
ERK is echter van oordeel dat de Commissie, als eindverantwoordelijke voor de 
begrotingsuitvoering, een toezichthoudende rol moet hebben in dit proces om 
het risico te verkleinen dat fouten pas in een laat stadium worden opgespoord54.

Goed financieel beheer

133 
Wat de kwaliteit van het financieel beheer betreft, dient de doeltreffendheid 
van de verantwoordingsplicht voor de met de EU‑begroting bereikte resultaten 
aanzienlijk te worden verbeterd. De uitdagingen worden afzonderlijk behandeld 
onder punt 6 verderop in dit document.

Wettelijk kader voor de EU-begroting

134 
De „nieuwe” Financiële Regels55 en de bijbehorende uitvoeringsvoorschriften56 
werden van kracht op 1 januari 2013. Hoewel de voornaamste kenmerken van de 
voorgaande regelingen inzake verantwoording behouden blijven, zijn er niette‑
min belangrijke nieuwe onderdelen ingevoerd die de moeite van het overwegen 
waard zijn.

135 
Overeenkomstig de nieuwe verordening moet de Europese Commissie nog 
steeds — via de kwijtingsprocedure — verantwoording afleggen aan het Euro‑
pees Parlement en de Raad voor de uitvoering van de EU‑begroting.

52 Speciaal verslag nr. 7/2010 
van de ERK, getiteld 
„Audit van de procedure 
voor de goedkeuring van 
de rekeningen”, blz. 5, 
samenvatting, paragraaf V.

53 Verordening (EU) 
nr. 1303/2013.

54 Advies nr. 7/2011 van de ERK, 
paragraaf 25.

55 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012.

56 Gedelegeerde Verordening 
(EU) nr. 1268/2012 van de 
Commissie.
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136 
Bovendien is de algehele structuur van de financiële controle grotendeels onver‑
anderd gebleven. Deze is gestoeld op een internecontrolekader dat hoofdzake‑
lijk tot doel heeft om de Europese Commissie in staat te stellen in het kader van 
de kwijtingsprocedure de algemene politieke verantwoordelijkheid op zich te 
nemen voor de uitvoering van de EU‑begroting.

137 
De nieuwe verordening heeft weliswaar de regelingen versterkt voor de gecon‑
troleerde beheersverklaringen en jaarlijkse overzichten die door de lidstaten 
worden voorgelegd aan de Commissie, maar heeft overeenkomstig het subsidia‑
riteitsbeginsel geen betrekking op het politieke toezicht op de nationale autori‑
teiten in de lidstaten. Bovendien blijven de nationale verklaringen facultatief.

138 
Een aantal belangrijke nieuwe onderdelen die in de verordening houdende ge‑
meenschappelijke bepalingen zijn opgenomen, moeten verder worden uitge‑
werkt, zoals nationale partnerschapsovereenkomsten, nieuwe prestatie kaders 
en prestatiereserves57. Deze en andere nieuwe onderdelen moeten worden 
opgenomen in de regelingen voor interne beheersing. Daarnaast moet de Com‑
missie nog steeds maatregelen voorstellen ter waarborging van de kwaliteit van 
de nieuwe betrouwbaarheidsverklaringen die door de nationale autoriteiten 
worden verstrekt en van de kwaliteit van de informatie over de uitvoering van 
programma’s.

139 
Tezamen met de in 2006 in gang gezette hervormingen hebben deze maatrege‑
len geleid tot vooruitgang bij de verwezenlijking van een geïntegreerd contro‑
lesysteem dat de verantwoording op nationaal en EU‑niveau voor de besteding 
van EU‑middelen zal versterken. Er is echter nog geen sprake van een volledig en 
omvattend systeem. Uit de jaarlijkse controles van de ERK blijkt dat bij de Com‑
missie ingediende declaraties veel fouten bevatten die de nationale autoriteiten 
van tevoren hadden kunnen corrigeren. In veel gevallen stelt de ERK ook vast dat 
door de auditautoriteiten goedgekeurde declaraties fouten bevatten. In het licht 
hiervan blijft de ERK tot op het niveau van de eindbegunstigde van EU‑middelen 
controleren. Als de systemen verbeteren, kan de ERK bij de financiële controle 
meer vertrouwen op de werkzaamheden van andere controleurs.

57 Prestatiekaders bestaan 
uit geselecteerde 
financiële, output‑ en 
resultaatindicatoren, 
alsmede de belangrijkste 
uitvoeringsfasen voor elke 
prioriteit, voor programma’s 
in het kader van de Europese 
structuurfondsen. Zij zijn 
bedoeld om ervoor te zorgen 
dat de programma’s opleveren 
wat onder de controle van 
de beheersautoriteiten 
in de lidstaten valt. De 
prestatiereserve maakt 
6 % van de toegekende 
structuurfondsen uit en de 
uitbetaling hangt af van 
de geslaagde uitvoering 
van de prioriteiten van het 
programma. Zie Verordening 
(EU) nr. 1303/2013 (artikelen 20 
en 21).
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6. Impact en resultaten van het EU-beleid

140 
Het EU‑beleid wordt ten dele verwezenlijkt met behulp van begrotingsinstru‑
menten en ten dele met behulp van wet‑ en regelgevingsinstrumenten (zie 
figuur 5):

 — begrotingsinstrumenten: de uitvoering van het EU‑beleid berust op 
de EU‑begroting. Op een aantal gebieden wordt het beleid grotendeels 
 ge financierd uit nationale begrotingen en in mindere mate uit andere finan‑
cieringsbronnen (bijvoorbeeld door gebruik te maken van financiering door 
de private sector);

 — wet- en regelgevingsinstrumenten: jaarlijks worden er in de EU talloze 
wetten en voorschriften vastgesteld. Veel van deze wetgeving heeft betrek‑
king op de vaststelling van voorschriften of normen op terreinen als de 
interne markt, milieubescherming, sociaal beleid en mededinging.

Instrumenten voor de uitvoering van het EU-beleid

Fi
gu

ur
 5

EU-beleid 
en -programma’s

EU-begroting

Wettelijke en bestuursrechtelijke instrumenten

Begroting van lidstaten

Andere �nancieringsbronnen

141 
De verantwoordingsplicht op EU‑niveau is sterk waar het voornaamste instru‑
ment de EU‑begroting is, maar neemt af naarmate meer gebruik gemaakt wordt 
van andere financieringsbronnen of instrumenten. Hierna worden de voornaam‑
ste uitdagingen beschreven die bestaan bij het meten van de impact en resulta‑
ten van uit de EU‑begroting gefinancierde activiteiten en bij het meten van de 
impact van regelgevingsinstrumenten.

Bron: ERK.
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Uitdagingen bij het meten van de impact en resultaten van 
de EU-begroting

142 
De ERK heeft gepleit voor meer aandacht voor de resultaten van de begrotings‑
verrichtingen voor de periode 2014‑2020. De ERK heeft de Commissie verzocht 
om haar systemen voor verslaglegging en verantwoording zodanig te herzien 
dat niet alleen aandacht wordt besteed aan de naleving, maar ook aan het reali‑
seren van uitkomsten (resultaten en impact)58.

143 
Daarnaast moeten de lidstaten hun verslaglegging over de prestaties verbete‑
ren. Betrouwbare financiële informatie moet gepaard gaan met betrouwbare 
niet‑financiële informatie, en de nadruk van de EU op de naleving dient gepaard 
te gaan met een nadruk op resultaten.

144 
De voornaamste uitdagingen in dit verband zijn:

a) consistente prestatie‑indicatoren en betrouwbare informatie;

b) systemen die nauwkeurige informatie verschaffen over de resultaten, 
alsmede

c) verbetering van het evaluatieverslag van de Commissie wat de bereikte resul‑
taten betreft.

Ontoereikende prestatie-indicatoren en informatie van slechte kwaliteit

145 
De ERK heeft vastgesteld dat de regelingen voor toezicht en evaluatie in een 
aantal gevallen ontoereikend zijn en dat het noodzakelijk is om de relevantie, 
betrouwbaarheid en tijdigheid van de door beheersystemen geleverde presta‑
tiegegevens te verbeteren (zie tekstvak 4). Van nog fundamenteler belang is de 
vaststelling van de ERK dat het met EU‑middelen gefinancierde programma’s 
vaak ontbreekt aan duidelijke en meetbare doelstellingen. Als in wetgeving of 
richtsnoeren onduidelijke of onmeetbare doelstellingen worden vastgesteld of 
als er sprake is van impliciete of verborgen doelstellingen, is het voor de contro‑
leurs of anderen erg moeilijk om de zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid 
van de EU‑uitgaven te controleren. In dergelijke gevallen kunnen de volksverte‑
genwoordigers de Commissie en de lidstaten niet naar behoren aanspreken op 
de namens hen gedane uitgaven.

58 Jaarverslag 2012 van de ERK, 
hoofdstuk 10, paragrafen 
10.25 en 10.26. Zie ook de 
adviezen nr. 4/2012, nr. 7/2011 
en nr. 1/2012 van de ERK, 
jaarverslag 2010 van de ERK, 
paragraaf 8.54, en de reactie 
van de ERK op het tweede 
artikel 318‑evaluatieverslag 
van de Commissie.
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 4 Voorbeelden van ontoereikende prestatiegegevens

Gebrekkige prestatie‑indicatoren

 ο De Commissie kon in haar rol van toezichthouder niet goed beoordelen of de hervorming van de wijn‑
markt aan de gestelde doelen beantwoordt doordat het ontbrak aan essentiële prestatie‑indicatoren 
(Speciaal verslag nr. 7/2012 van de ERK, paragrafen 50 en 57).

 ο In het geval van door het EFRO medegefinancierde financieringsinstrumenten kwam de ERK tot de conclu‑
sie dat de standaardinstrumenten voor toezicht op cohesiebeleid niet toereikend waren of niet geschikt 
voor het verschaffen van informatie over goed financieel beheer van de financieringsinstrumenten (Speci‑
aal verslag nr. 2/2012 van de ERK, paragrafen 82 en 121).

Relevantie, betrouwbaarheid en tijdigheid van prestatiegegevens

 ο In het geval van de steun voor de modernisering van landbouwbedrijven stelde de ERK vast dat het 
 gemeenschappelijk toezicht‑ en evaluatiekader niet voorzag in relevante gegevens voor de controle van 
de met de bestede middelen bereikte resultaten (Speciaal verslag nr. 8/2012 van de ERK, paragraaf 70).

 ο Tijdens de controle van het gemeenschappelijk RELEX‑informatiesysteem (CRIS) stelde de ERK vast dat er 
informatie ontbrak of dat de verstrekte informatie ongeldig of niet actueel was, waardoor de betrouw‑
baarheid van het systeem als beheersinstrument werd aangetast (Speciaal verslag nr. 5/2012 van de ERK, 
paragraaf 79).

Evaluatieverslag van de Commissie over de bereikte resultaten

146 
Sedert de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moet de Commissie 
een evaluatieverslag opstellen over de resultaten van uitgavenprogramma’s. 
Dit verslag maakt deel uit van de kwijtingsprocedure voor de uitvoering van de 
EU‑begroting59. Uit de twee eerste evaluatieverslagen blijkt niet dat de bouw‑
stenen voor de beoordeling van de prestaties reeds aanwezig zijn. In juni 2012 
bracht de ERK haar advies uit over het eerste evaluatieverslag van de Commissie, 
waarin zij concludeerde dat dit verslag vaag was, inhoudelijk tekortschoot en 
weinig toegevoegde waarde had60.

147 
De redenen waarom de Commissie niet bij machte is om een algemene evaluatie 
op te stellen van de bereikte resultaten zijn door de ERK beschreven in eerdere 
speciale verslagen over de prestaties van de verschillende beleidsmaatregelen 
en ‑instrumenten waarbij zich uitdagingen voordoen voor een alomvattende 
evalua tie van de prestaties.

59 Artikel 318 VWEU.

60 Advies nr. 4/2012 van 
de ERK betreffende het 
evaluatieverslag van de 
Commissie over de financiën 
van de Unie aan de hand 
van de bereikte resultaten, 
vastgesteld in het kader van 
artikel 318 van het Verdrag 
betreffende de werking van 
de Europese Unie (PB C 179 
van 20.6.2012, blz. 1).
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De uitdaging bij het meten van de impact van 
regelgevingsinstrumenten

148 
Er wordt een effectbeoordeling vooraf uitgevoerd om de mogelijke sociale, eco‑
nomische en milieueffecten van voorstellen in kaart te brengen en de adminis‑
tratieve lasten voor de nationale autoriteiten, bedrijven en burgers te bepalen. 
De effectbeoordelingen vooraf van de Commissie zijn een zeer belangrijke bron 
van informatie voor de EU‑wetgevers, met name voor de leden van de gespecia‑
liseerde commissies van het Europees Parlement en de Raad. Er vinden echter 
geen stelselmatige effectbeoordelingen achteraf plaats. De ERK heeft de volgen‑
de tekortkomingen bij de effectbeoordelingen vastgesteld61:

 — voor beoordelingen vooraf:

 ο Het analyseren van alle economische, sociale en milieueffecten is een 
uitdaging.

 ο Rechtstreekse vergelijking tussen alternatieven is vaak moeilijk.

 ο De beschikbaarheid van gegevens voor effectbeoordelingen blijft een 
probleem.

 ο De uitvoeringsaspecten worden niet altijd voldoende geanalyseerd.

 — voor beoordelingen achteraf:

 ο Evaluaties achteraf vinden niet stelselmatig op alle wetgevingsterreinen 
plaats.

 ο De handhavingskosten en administratieve lasten worden onvoldoende 
gekwantificeerd.

149 
Als „hoedster van het Verdrag” is de Commissie verantwoordelijk voor het toe‑
zicht op de naleving van EU‑wetgeving; bij overtredingen schakelt zij het Hof 
van Justitie van de Europese Unie in. Daarnaast is de Commissie verantwoordelijk 
voor de evaluatie achteraf van EU‑activiteiten, met inbegrip van activiteiten die 
hoofdzakelijk regelgevingsmaatregelen behelzen. Het uitvoeren van beoordelin‑
gen achteraf van de economische, sociale en milieueffecten is echter een uitda‑
ging. Zo laat het oorzakelijk verband tussen de EU‑wetgeving en de impact ervan 
zich lastig aantonen; is het mogelijk dat de gegevens over kosten en administra‑
tieve lasten ontbreken of dat het verzamelen ervan veel kost, en kan de coördina‑
tie met de nationale autoriteiten niet eenvoudig zijn62.

61 Speciaal verslag nr. 3/2010 
van de ERK, getiteld 
„Effectbeoordelingen in de 
EU‑instellingen: ondersteunen 
zij de besluitvorming?”, 
paragrafen 57‑81.

62 Advies nr. 1/2010 van de ERK 
„Naar een beter financieel 
beheer van de begroting van 
de Europese Unie: risico’s en 
uitdagingen”, paragrafen 
14‑16.
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150 
De financiële crisis en de maatregelen die daartegen zijn getroffen, leiden tot 
aanzienlijke nieuwe uitdagingen voor de controle en de verantwoordingsplicht 
op nationaal en Europees niveau. Er zijn lacunes ontstaan en belangrijke vraag‑
stukken over de verantwoordingsplicht vragen om een antwoord van de EU 
en de lidstaten. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de reactie op de 
financiële en economische crisis en de gevolgen voor de openbare verantwoor‑
dingsplicht en controle.

Opeenvolgende gebeurtenissen en EU-reacties

151 
De crisis die het bankwezen in 2007 trof, verspreidde zich vervolgens naar andere 
gebieden met alle negatieve gevolgen van dien voor de houdbaarheid van de 
staatsschuld, de stabiliteit van de euro, de groei en het vertrouwen van het 
publiek. De aanpak van de crisis vroeg om dringende en buitengewone maat‑
regelen op het niveau van de EU en de lidstaten. Daarnaast waren hervormingen 
noodzakelijk met het oog op de herstructurering op de langere termijn van de 
Europese kaders voor financieel, economisch en politiek bestuur (zie figuur 6).

Reactie van de EU op de financiële crisis
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Bron: ERK.
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Regulering van en toezicht op de financiële sector

152 
In eerste instantie (2007‑2009) was er sprake van een wereldwijde crisis in de 
financiële sector. Doordat buitensporige risico’s waren genomen en door on‑
gunstige ontwikkelingen op de financiële markten werden aanzienlijke investe‑
ringsverliezen geleden, waardoor de reserves van de banken onder de wettelijk 
vereiste minimumniveaus zakten. Daarnaast droogde de interbancaire markt op 
en door de onderlinge verwevenheid in de financiële wereld leidden de ernstige 
problemen bij een aantal grote financiële instellingen ertoe dat vele andere 
instellingen onder zware druk kwamen te staan („systeemrisico”).

153 
Om te voorkomen dat het bankenstelsel in elkaar zou storten, gebruikten de lid‑
staten openbare middelen om hun banken te herkapitaliseren terwijl de centrale 
banken het bankenstelsel van liquiditeit voorzagen. De Commissie keurde staats‑
steun voor de financiële sector ter hoogte van ruim 5 biljoen euro goed en stelde 
richtsnoeren op met betrekking tot de goedkeuringscriteria voor steun aan 
banken63. De steun van de belastingbetaler die het bankwezen tussen 2007‑2011 
daadwerkelijk ontving, beliep 1,6 biljoen euro (12,8 % van het bbp van de EU)64.

154 
Daarnaast stelde de EU een reeks regels vast voor de verrichtingen van financiële 
ondernemingen en markten, voornamelijk op basis van internationale onderhan‑
delingen in het kader van de G20, de Raad voor financiële stabiliteit (FSB) en het 
Bazels Comité voor bankentoezicht (hervorming van de financiële regelgeving). 
Verder heeft de EU het Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFS) inge‑
steld, dat op 1 januari 2011 in werking trad (zie tekstvak 5).

63 COM(2012) 778 final 
van 21 december 2012, 
SEC(2012) 443 final van 
21 december 2012, blz. 29.

64 Het grootste gedeelte betrof 
garanties ten bedrage van 
ca. 1 085 miljard euro (8,6 % 
van het bbp), gevolgd 
door herkapitalisatie 
(ca. 322 miljard euro of 2,6 % 
van het bbp), probleemactiva 
(ca. 119,9 miljard euro of 
0,9 % van het bbp) en 
liquiditeitsmaatregelen 
(89 miljard euro of 0,7 % van 
het bbp).
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 5 Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFS)

Het ESFS bestaat uit twee onderdelen:

 ο macroprudentieel toezicht, dat valt onder de verantwoordelijkheid van het Europees Comité voor sys‑
teemrisico’s (ESRB), dat wordt gevormd door onder anderen centrale bankiers en vertegenwoordigers van 
de nationale toezichthoudende autoriteiten;

 ο microprudentieel toezicht, dat valt onder de verantwoordelijkheid van de nationale toezichthoudende 
autoriteiten op nationaal niveau en de drie Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA’s) op EU‑niveau: 
de Europese Bankautoriteit (EBA), de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) en de Europese 
Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA).
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155 
Overeenkomstig de conclusies van de top van de eurozone van juni 2012 en met 
het oog op de verdere versterking van het toezicht op het bankwezen heeft de 
Raad in oktober 2013 het voorstel van de Commissie voor een gemeenschap‑
pelijk toezichtmechanisme (GTM) goedgekeurd 65. Binnen het GTM heeft de ECB 
rechtstreekse toezichtbevoegdheden voor de belangrijkste banken in de be‑
trokken lidstaten en controlebevoegdheden ten aanzien van het toezicht op de 
andere banken door de nationale toezichthouders in kwestie. Hoe „belangrijk” 
een bank in dit verband is, wordt bepaald door de grootte of bepaalde andere 
criteria.

156 
Als een verdere stap op weg naar een bankenunie en om te voorkomen dat 
meer banken in de toekomst gered moeten worden, stelde de Commissie op 
10 juli 2013 voor om een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (GAM) in 
het leven te roepen. Naar verwachting wordt dit voorstel binnenkort aangeno‑
men66. Het voorstel voor het GAM houdt in dat de afwikkelingskosten in eerste 
instantie worden gedragen door de aandeelhouders en schuldeisers van de bank 
(„bail‑in”), en pas in uiterste nood door een gemeenschappelijk bankafwikke‑
lingsfonds dat wordt gefinancierd uit bijdragen van het bankwezen.

157 
De crisis legde algemene tekortkomingen bloot in het bestuur van en het toe‑
zicht op het mondiale financiële stelsel: de structuur van prikkels die banken 
aanzetten tot het nemen van risico’s, de boekhoudregels voor de waardering en 
de openbaarmaking van financiële activa en passiva, en de rol van businessana‑
listen, kredietbeoordelingsbureaus, accountants en regelgevende en toezicht‑
houdende instanties die onvoldoende afstand hielden tot de sector en zich 
onvoldoende richtten op het waarborgen van de stabiliteit van de markt en de 
belangen van de consument.

158 
Alle daaropvolgende reacties, waaronder het redden van veel banken door de 
lidstaten en in bepaalde gevallen de nationalisering van particuliere banken, de 
invoering van nieuwe regelgeving voor het bankwezen en de financiële markt, 
en de hervorming van bestaande en de instelling van nieuwe toezichtmechanis‑
men op EU‑niveau, doen vragen rijzen in verband met bestuur, transparantie en 
verantwoording.

159 
Een van de moeilijkheden waarmee men werd geconfronteerd, had betrekking 
op de manier waarop de democratische legitimiteit kan worden gewaarborgd 
tijdens het ontwikkelen en vaststellen van de regelgeving en het toepassen van 
nieuwe instrumenten. In de beginfase is minder aandacht besteed aan de rege‑
lingen inzake de verantwoordingsplicht die noodzakelijk zijn voor de resultaten 
die deze instrumenten beogen te verwezenlijken.

65 Verordening (EU) nr. 1024/2013 
van de Raad.

 Zie ook Verordening (EU) 
nr. 1022/2013 van het 
Europees Parlement en de 
Raad van 22 oktober 2013 tot 
wijziging van Verordening 
(EU) nr. 1093/2010 tot 
oprichting van een Europese 
toezichthoudende autoriteit 
(Europese Bankautoriteit) 
waarbij aan de Europese 
Centrale Bank specifieke 
taken worden opgedragen 
krachtens Verordening (EU) 
nr. 1024/2013 van de Raad (PB 
L 287 van 29.10.2013, blz. 5).

66 Momenteel door het Europees 
Parlement in eerste/enige 
lezing behandeld; ref. T7‑
0341/2014, per 15.4.2014.
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Gecoördineerde maatregelen

160 
De verantwoordingsplicht in het kader van de nieuwe architectuur voor de regel‑
geving en het toezicht in de financiële sector die als reactie op de crisis is inge‑
steld, berust op een kader dat nog niet volledig is uitgekristalliseerd. Zo vallen 
bepaalde systemen op EU‑niveau in sommige gevallen slechts gedeeltelijk onder 
het mandaat van de ERK:

 — De drie toezichthoudende autoriteiten (ETA’s) worden gecontroleerd door de 
ERK.

 — Het GTM valt onder speciale regelingen — zoals eerder beschreven — op 
grond waarvan de ECB verantwoording moet afleggen aan de Raad en het 
Europees Parlement en haar handelingen worden onderworpen aan controle 
inzake goed financieel beheer door de ERK67; de nationale toezichthoudende 
autoriteiten in het kader van het GTM staan echter niet onder controle van 
de ERK; er is momenteel niet voorzien in de beoordeling door controleurs 
van het toezichtsysteem als geheel. Het is mogelijk dat een nauwere samen‑
werking met HCI’s in de betrokken lidstaten ruimte biedt voor uitgebreidere 
beoordelingen, maar tot dusverre bestaan daar geen regelingen voor.

67 Artikel 27, lid 2, van het 
Protocol nr. 4 bij het VWEU 
betreffende de statuten van 
het Europees Stelsel van 
Centrale Banken en van de 
Europese Centrale Bank.
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Financiële steunregelingen voor de lidstaten

161 
De tweede fase van de crisis, die in 2010 begon, hield verband met de staats‑
schuld. In januari 2013 vielen maar liefst twintig EU‑lidstaten onder de procedure 
bij buitensporige tekorten krachtens een beschikking van de Raad. De koppeling 
tussen banken en staatsschuld trok een zware wissel op de begrotingsresultaten 
van de lidstaten: enerzijds redden sommige regeringen verscheidene banken in 
financiële moeilijkheden, anderzijds dreigde door de grote blootstelling van ban‑
ken aan staatsschulden een zo gevaarlijke spiraal dat onmiddellijk ingrijpen op 
EU‑niveau geboden was. Medio 2013 waren er macrofinanciële ondersteunings‑
mechanismen opgezet ter waarde van in totaal 890 miljard euro, waarvan op dat 
moment 313,6 miljard euro was gebruikt68.

162 
De banken‑ en staatsschuldencrisis had gevolgen voor de economische pres‑
taties. Bezuinigingsmaatregelen, begrotingsmaatregelen, stijgende schulden‑
dienstkosten en de impact van het noodlijdende bankwezen droegen alle bij aan 
het remmend effect op de economie van de EU:

 — Tussen 2009 en 2010 bedroegen de tekorten op de overheidsbegroting in de 
eurozone en de EU‑27 meer dan 6 % van het bbp (dat is ruim tweemaal zo 
hoog als de in het Verdrag van Maastricht vastgelegde bovengrens).

 — Van 2007 tot 2013 stegen de overheidsschulden in de eurozone van 66,4 % 
tot 92,7 % van het bbp69.

 — De groei van het bbp in zowel de eurozone als de EU zakte onder het lange‑
termijnpotentieel en werd negatief in 2009 (– 4,4 % voor de eurozone) en 
2013 (– 0,4 % voor de eurozone). In 2013 was het reële bbp in de eurozone 
lager dan voor de aanvang van de crisis in 2007.

163 
De EU reageerde op de staatschuldencrisis door in moeilijkheden verkerende 
lidstaten financieel te steunen met een reeks steunregelingen (zie tabel 4).

164 
De in EU‑verband ontplooide initiatieven omvatten:

 — het Europees Financieel Stabilisatiemechanisme (EFSM), dat is opgezet 
om lidstaten financiële bijstand te verlenen op basis van EU‑begrotings‑
garanties (de Raad besloot dit instrument eind 2013 af te schaffen), alsmede

 — de betalingsbalanssteun (BB), die van voor de crisis dateert en tevens lenin‑
gen en kredietlijnen omvat die door de EU‑begroting worden gegarandeerd.

68 Bijgewerkt tot 30 juni 2013. Op 
basis van de gecombineerde 
kredietverleningscapaciteit 
van het betalingsbalans‑
mechanisme, de Griekse 
kredietfaciliteit, het 
EFSM alsmede het 
gezamenlijke plafond 
voor de kredietverlenings‑
capaciteit van het ESM en de 
EFSF dat is vastgesteld op 
700 miljard euro (zie tabel 4).

69 Eurostat, onlinegegevens, 
statistieken van de overheids‑
financiën, algemeen 
overheidstekort (uitgedrukt 
als percentage van het bbp) 
en bruto‑overheidsschuld 
(uitgedrukt als percentage 
van het bbp); zie ook de 
Eurostat News Release van 
22 januari 2014.
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Financiële steunregelingen in EU- en intergouvernementeel verband

Ta
be

l 4

Financiële onder‑
steuningsinstru‑

menten

Betalingsbalanssteun 
(BB)

Intergouvernemen‑
tele leningen aan 

Griekenland binnen 
de eurozone

Europees Financieel
Stabilisatiemecha‑

nisme (EFSM)

Europese Faciliteit voor 
financiële stabiliteit 

(EFSF)

Europees Stabili‑
teitsmechanisme 

(ESM)

Juridische/instituti‑
onele vorm

EU-mechanisme
Intergouvernementele 
overeenkomst

EU-mechanisme
Privéonderneming die eigen-
dom is van landen van de 
eurozone

Intergouvernementele 
organisatie

Vermogensstructuur 
Gegarandeerd door de 
EU-begroting (d.w.z. alle 
EU-lidstaten)

Geen, door de Europese
Commissie gebundelde
bilaterale leningen

Gegarandeerd door de 
EU-begroting (d.w.z. alle 
EU-lidstaten)

Garanties en overgaranties 
van landen van de eurozone

80 miljard euro gestort 
kapitaal en 620 mil-
jard euro opvraagbaar 
kapitaal 

Kredietverlenings‑
capaciteit

50 miljard euro 80 miljard euro 60 miljard euro 440 miljard euro 500 miljard euro

Verstrekte leningen 
en begunstigde 
lidstaten

13,4 miljard euro
(Letland, Hongarije en 
Roemenië)

52,9 miljard euro
(Griekenland)

43,8 miljard euro
(Ierland en Portugal)

166,1 miljard euro 
(Griekenland, Ierland en 
Portugal)

44,3 miljard euro
(Spanje en Cyprus)

Instrumenten Leningen, kredietlijnen Leningen Leningen, kredietlijnen
Leningen, aankoop van 
obligaties op de primaire en 
de secundaire markt 

Leningen, aankoop van 
obligaties op de primaire 
en de secundaire markt

Looptijd Permanent mechanisme 

Leningen terug te betalen
zeven en een half jaar na de 
datum van overboeking in 
22 gelijke driemaandelijkse
betalingen

Tot eind juni 2013; blijft ook 
daarna in werking totdat 
alle uitstaande schulden zijn 
voldaan

Tot eind juni 2013; blijft ook 
daarna in werking totdat 
alle uitstaande schulden zijn 
voldaan

Permanent mechanisme 
sedert oktober 2012

Voornaamste 
besluitvormende
organen

Besluit van de Raad, hande-
lend met gekwalificeerde 
meerderheid op voorstel 
van de Europese Commissie

Eurogroep

Besluit van de Raad, hande-
lend met gekwalificeerde 
meerderheid op voorstel van 
de Europese Commissie

Eurogroep/Raad van bestuur 
van het EFSF

Eurogroep/Raad van 
gouverneurs van het ESM

Rechtsgrondslag
financiering

Artikel 143 VWEU
Intergouvernementeel
besluit en artikel 136 VWEU

Artikel 122 VWEU („buiten-
gewone gebeurtenissen 
die deze lidstaat niet kan 
beheersen”)

Intergouvernementeel
besluit

Intergouvernementeel 
verdrag in verband 
met het gewijzigde 
artikel 136 VWEU

Verantwoording 
De EU-kwijtingsprocedure 
is van toepassing

Het instrument 
valt niet onder de 
EU-kwijtingsprocedure

Activiteiten van de 
Commissie ter ondersteu-
ning van het mecha-
nisme vallen onder de 
EU-kwijtingsprocedure

De EU-kwijtingsprocedure is 
van toepassing

Het instrument valt niet onder 
de EU-kwijtingsprocedure

De jaarlijkse algemene 
aandeelhoudersvergadering 
verleent kwijting over de 
rekeningen

Activiteiten van de Commissie 
ter ondersteuning van het 
mechanisme vallen onder de 
EU-kwijtingsprocedure

Het instrument 
valt niet onder de 
EU-kwijtingsprocedure
De Raad van gouver-
neurs is de kwijtingver-
lenende autoriteit
Activiteiten van de Com-
missie ter ondersteuning 
van het mechanisme 
vallen onder de 
EU-kwijtingsprocedure

Controle van de 
overheidsfinanciën 

Controle door de ERK over-
eenkomstig artikel 9 bis 
van Verordening (EG) 
nr. 332/2002

Niet geregeld

Controle door de ERK 
overeenkomstig artikel 8 
van Verordening (EU) 
nr. 407/2010

Er is een controleur uit de 
particuliere sector aangesteld

Controle van het ESM 
door een auditcomité 
bestaande uit vijf leden, 
onder wie een van 
de ERK, die handelen 
op persoonlijke titel 
Gebruikmaking van een 
controleur uit de particu-
liere sector is gepland

Bron: ERK.
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165 
De EU‑lidstaten hebben echter ook buiten EU‑verband belangrijke initiatieven 
genomen. Dit was het geval voor:

 — het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en 
Monetaire Unie (VSCB);

 — de Griekse kredietfaciliteit — een instrument van de landen van de eurozone, 
dat wordt gefinancierd uit bilaterale leningen en door de Europese Facili‑
teit voor financiële stabiliteit (EFSF), en door de Europese Commissie wordt 
ondersteund. Nationale bijdragen aan de Griekse kredietfaciliteit kunnen 
door nationale HCI’s worden gecontroleerd; het Griekse Rekenhof kan de 
wettigheid van de Griekse uitgaven controleren, maar niet de doelmatigheid 
ervan, aangezien het geen doelmatigheidscontroles uitvoert; de ERK kan 
alleen de door de Europese Commissie verleende technische ondersteuning 
controleren;

 — de Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit (EFSF), die uit openbare mid‑
delen wordt bekostigd, werd door de lidstaten van de eurozone opgericht als 
privaatrechtelijk instrument, waarbij niet is voorzien in controle en waarover 
de Europese instellingen geen verantwoording hoeven af te leggen;

 — het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), dat is ingesteld om lidstaten van 
de eurozone die in financiële moeilijkheden verkeren, te helpen. Dit inter‑
gouvernementeel verdrag wordt door een aantal EU‑instellingen uitgevoerd: 
de geschillenbeslechting is overgedragen aan het Hof van Justitie van de Eu‑
ropese Unie en het post‑programmatoezicht wordt uitgevoerd door de Euro‑
pese Commissie en de Raad. Voor het Europees Parlement (verantwoordings‑
plicht) en de ERK is geen rol ingeruimd; het ESM wordt gecontroleerd door 
een audit comité bestaande uit vijf leden die op persoonlijke titel optreden. 
Anders dan bij het begrotingspact is de toekomstige opname van het ESM in 
het EU‑Verdrag niet voorzien. De politieke autoriteiten van de EU hebben er 
echter op gewezen dat „een aantal intergouvernementele regelingen in het 
leven [zijn] geroepen naar aanleiding van lacunes in de vorige architectuur, 
maar [dat deze] uiteindelijk in het wetgevingskader van de Europese Unie 
zullen moeten worden geïntegreerd”70.

166 
De ERK kan de in het rechtskader van de EU ingestelde mechanismen (BB en 
EFSM) en de aan de EU‑instellingen (bijvoorbeeld DG Economische en Financiële 
Zaken) toegewezen rollen controleren voor alle steunregelingen (waaronder 
de EFSF, het ESM en de Griekse kredietfaciliteit) wat betreft de beoordeling of 
landen voor de verschillende steunmechanismen in aanmerking komen, het 
opstellen van voorwaarden, het controleren van de prestaties van landen en 
het opstellen van landenspecifieke aanbevelingen. Momenteel loopt een aantal 
doelmatigheidscontroles op deze gebieden.

70 „Naar een echte economische 
en monetaire Unie”, een 
stappenplan dat door de 
voorzitter van de Europese 
Raad is ontwikkeld in 
samenwerking met de 
voorzitters van de Europese 
Commissie en van de 
Eurogroep en de president 
van de Europese Centrale 
Bank, 5 december 2012.
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167 
In alle ondersteuningsinstrumenten op basis van intergouvernementele overeen‑
komsten is voor een externe controleur gezorgd. Bovendien controleren som‑
mige HCI’s de desbetreffende nationale participatie in verschillende financiële 
ondersteuningsinstrumenten. Deze gefragmenteerde aanpak leidt in combinatie 
met de verschillen in rechtsgrondslagen en de uiteenlopende regelingen inzake 
verantwoording tot een complexe bestuurs‑ en verantwoordingsstructuur.

Gecoördineerde maatregelen

168 
De gefragmenteerde aanpak ten aanzien van de vaststelling van financiële 
ondersteuningsinstrumenten en het feit dat verschillende openbare controle‑ 
instanties gedeeltelijke controlebevoegdheden hebben, dragen niet bij tot een 
volledig overzicht van de reactie op EU‑niveau. De controleregelingen zouden 
met het oog hierop moeten worden versterkt.

Prestatiebeheer

169 
Momenteel verstrekt de Commissie geen uitgebreide informatie en verslagen 
over de doeltreffendheid van de financiële steunmaatregelen bij het bestrijden 
van overloopeffecten en over de mate waarin de begunstigde staten erin slagen 
hun financiële moeilijkheden te overwinnen doordat zij zich aan de overeen‑
gekomen voorwaarden en programma’s houden.
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Verbeterd economisch en budgettair toezicht

170 
Er zijn diverse maatregelen getroffen om de economische coördinatie te waar‑
borgen teneinde de negatieve overloopeffecten te verminderen van de door een 
lidstaat getroffen maatregelen. Deze omvatten een reeks verordeningen en richt‑
lijnen (het zogenaamde „sixpack” en „twopack”), alsmede een reeks verdragen 
buiten het EU‑rechtskader om die van toepassing zijn op de lidstaten die deze 
hebben ondertekend (het begrotingspact).

171 
Deze regelgeving behelst beperkingen van het begrotingstekort en schulden 
alsmede toezichtmechanismen ter voorkoming van overloopeffecten in met 
name de eurozone. Daarnaast beoogt zij het tijdschema voor het begrotingspro‑
ces in de 28 lidstaten in het kader van het Europees semester te stroomlijnen en 
problemen op te lossen die verband houden met de onderliggende nationale 
rekeningen en statistieken.

Versterkte budgettaire en economische coördinatiemaat-
regelen op EU-niveau

172 
In het kielzog van de financiële crisis heeft de EU maatregelen getroffen ter 
hervorming van het stabiliteits‑ en groeipact. De eerste poging was het Euro 
Plus‑pact. De meer recente hervorming omvat een wetgevingspakket, het „six‑
pack” en het „twopack”, dat tot doel heeft om de begrotings‑ en economische 
coördinatie en het desbetreffende toezicht op EU‑niveau te versterken. Ook het 
Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetai‑
re Unie (gemeenzaam bekend als het „begrotingspact”) versterkt de verantwoor‑
dingsplicht van de lidstaten tegenover elkaar.

 — Het stabiliteits- en groeipact (SGP) is een overeenkomst tussen de 28 
EU‑lidstaten om de stabiliteit van de Economische en Monetaire Unie (EMU) 
te bevorderen en te handhaven. Dit pact is hoofdzakelijk gebaseerd op de ar‑
tikelen 121 en 126 VWEU en houdt in dat de Europese Commissie en de Raad 
van ministers toezicht houden op de begrotingen van de lidstaten en jaarlijks 
beleidsmaatregelen aanbevelen om ervoor te zorgen dat het SGP ook op de 
middellange termijn volledig wordt nageleefd. Het pact werd beschreven 
in een resolutie en twee verordeningen van de Raad in juli 1997. De eerste 
verordening „over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het 
toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid”, het zogeheten 
„preventieve deel”, trad in werking op 1 juli 199871. De tweede verordening 
„over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de 
procedure bij buitensporige tekorten”, het zogeheten „ontradende deel”, trad 
in werking op 1 januari 199972. Alle EU‑lidstaten behalve het Verenigd Konink‑
rijk73 zijn automatisch lid van zowel de EMU en het SGP, overeenkomstig het 
EU‑Verdrag zelf.

71 Verordening (EG) 
nr. 1466/97 van de Raad van 
7 juli 1997 over versterking 
van het toezicht op 
begrotingssituaties en het 
toezicht op en de coördinatie 
van het economisch beleid (PB 
L 209 van 2.8.1997, blz. 1).

72 Verordening (EG) nr. 1467/97 
van de Raad van 7 juli 1997 
over de bespoediging en 
verduidelijking van de 
tenuitvoerlegging van de 
procedure bij buitensporige 
tekorten (PB L 209 van 
2.8.1997, blz. 6).

73 Volgens artikel 4 van het 
Protocol nr. 15 bij het VWEU 
geldt deze verplichting 
niet voor het Verenigd 
Koninkrijk; volgens artikel 5 
van het Protocol nr. 15 
bij het VWEU geldt de 
verplichting om buitensporige 
overheidstekorten te 
vermijden voor het Verenigd 
Koninkrijk.
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 — Het „sixpack” is afgeleid EU‑recht en is in beginsel op alle 28 lidstaten van 
toepassing, maar omvat tevens specifieke voorschriften die uitsluitend voor 
de lidstaten van de eurozone gelden. Het „twopack” is alleen van toepassing 
op de lidstaten van de eurozone.

 — De wetgevingsteksten die bekend staan als het „sixpack” en het „twopack” 
versterken verschillende aspecten van het economisch en begrotingstoe‑
zicht. Belangrijke gemeenschappelijke kenmerken omvatten: i) vaststelling 
via de gewone wetgevingsprocedure; ii) meer overleg tussen het Europees 
Parlement en de nationale parlementen in het kader van de economische 
dialoog; iii) periodieke evaluaties van de doeltreffendheid door de Commis‑
sie, en iv) bepalingen over de verantwoordingslijnen tussen de betrokken 
partijen.

 — Het begrotingspact (VSCB)74 is een afzonderlijk verdrag waarin de verant‑
woordelijkheden van de lidstaten tegenover elkaar uiteen worden gezet ten 
aanzien van de begrotingspraktijken die vereist zijn om de euro te bescher‑
men. Op grond hiervan is de Commissie bevoegd om zaken in verband hier‑
mee aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat 
bindende uitspraken kan doen. Het verdrag versterkt tevens de economische 
en begrotingsvoorschriften van de EU doordat wordt verlangd dat dergelijke 
voorwaarden worden opgenomen in de nationale wetgeving en dat de co‑
ordinatie en het toezicht worden uitgevoerd door de EU‑instellingen aan de 
hand van in de EU‑wetgeving vastgelegde maatregelen75. De Commissie ziet 
erop toe dat de noodzakelijke correctiemechanismen in gang worden gezet.

74 Verdrag inzake stabiliteit, 
coördinatie en bestuur in de 
Economische en Monetaire 
Unie (VSCB) (ook het 
„begrotingspact” genoemd).

75 Zie de artikelen 10 en 11 van 
het VSCB.
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Fi
gu

ur
 7

Het Europees semester

nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Verklarende
woordenlijst

JGA Jaarlijkse groeianalyse – WMV Waarschuwingsmechanismeverslag – LSA's Landenspeci�eke aanbevelingen
IDR Diepgaande evaluatie (In-Depth Review) – NHP Nationaal hervormingsprogramma – SCP Stabiliteits- en convergentieprogramma 

Advies van Europese 
Commissie over 
ontwerpbegrotingen van 
eurozone; najaarsprognose

Ontwerpbegrotingen van 
lidstaten van eurozone

Europese Commissie stelt 
LSA's voor;
voorjaarsprognose

Beleidsrichtsnoeren van 
Europese Raad

op basis van JGA

Lidstaten van de 
eurozone nemen 
begrotingen aan

Europese Raad neemt 
LSA's aan

JGA & WMV; 
lancering van IDR's

Lidstaten dienen NHP's 
en SCP's in; 
resultaten van IDR's

Bron: Europese Commissie.

Het tijdpad van het Europees semester

Europees semester

173 
Het Europees semester is een nieuwe bestuursstructuur die de EU‑lidstaten in 
2010 zijn overeengekomen76. Deze heeft tot doel om de economische en begro‑
tingscoördinatie op nationaal en EU‑niveau te stroomlijnen en omvat een strikte 
jaarplanning voor het verzamelen, analyseren en evalueren van uiteenlopende 
economische indicatoren. Het is de bedoeling dat alle belanghebbenden (het 
Europees Parlement en de nationale parlementen, de lidstaten en de EU‑instellin‑
gen) op die manier over het noodzakelijke kader ter verbetering van het toezicht 
en de coördinatie beschikken (zie figuur 7).

76 Overeengekomen door 
de EU‑lidstaten op 
7 september 2010 na de 
voorstellen IP/10/561 en 
IP/10/859 van de Commissie 
van mei respectievelijk 
juni 2010.
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Betrouwbare nationale rekeningen en statistieken

174 
De maatregelen ter bevordering van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën 
houden nieuwe uitdagingen in op het gebied van de openbare verantwoording 
en controle. Economische en begrotingscoördinatie berust grotendeels op boek‑
houdkundige ramingen en statistieken van hoge kwaliteit die vergelijkbaar zijn 
tussen de lidstaten. Er zijn aanwijzingen dat het gebrek aan begrotingstranspa‑
rantie de lidstaten en de EU daadwerkelijk geld kost. Toen de crisis op zijn diepte‑
punt was, werd de situatie verder verergerd doordat sommige regeringen niet in 
staat bleken om een realistisch beeld van hun begrotingspositie te schetsen77.

175 
Als reactie hierop heeft de Commissie (Eurostat) in 201278 de situatie beoordeeld 
inzake de in de lidstaten gehanteerde boekhoudnormen. In het verslag werd na‑
der ingegaan op de gevolgen van geharmoniseerde normen voor de overheids‑
boekhouding in de lidstaten. De IPSAS zijn een verzameling boekhoudnormen 
voor de overheidssector die ervoor moeten zorgen dat de boekhouding op trans‑
actiebasis tijdige, nauwkeurige en betrouwbare informatie over de finan ciële en 
economische positie van een overheidsinstelling verschaft. De Commissie (Euro‑
stat) overlegt momenteel met de belanghebbenden over de geschiktheid van de 
IPSAS om als basis te fungeren voor de ontwikkeling van Europese boekhoudnor‑
men voor de overheidssector (EPSAS), ter regulering van de normen voor over‑
heidsboekhouding op transactiebasis in de lidstaten.

176 
Ongeacht de boekhoudnormen die uiteindelijk worden overeengekomen, dient 
transparantie de volgende elementen te omvatten:

 — informatie van hoge kwaliteit over de risico’s om mogelijke economische 
schokken voor de overheidsfinanciën onder de aandacht te houden;

 — zorgvuldige en volledige openbaarmaking van bestaande en potentiële ver‑
plichtingen van de overheid en aanverwante sectoren (ter verduidelijking van 
de ruimte voor activiteiten buiten de begroting om waarvan de kosten later 
voor rekening van de overheid kunnen komen), alsmede

 — tijdige, doelmatige en nauwkeurige verslaglegging over alle econo‑
mische gebeurtenissen in het geïntegreerde boekhoudsysteem van 
overheidsentiteiten.

77 Internationaal Monetair Fonds 
(2012), Fiscal Transparency, 
Accountability, and Risk, 
Prepared by the Fiscal Affairs 
Department in collaboration 
with the Statistics Department 
(Begrotingstransparantie, 
verantwoordingsplicht 
en risico, opgesteld door 
de afdeling Begroting 
in samenwerking met 
de afdeling Statistiek), 
7 augustus 2012.

78 Verslag van de Commissie 
aan de Raad en het 
Europees Parlement, 
„Naar de implementatie 
van geharmoniseerde 
normen voor de 
overheidsboekhouding in de 
lidstaten — De geschiktheid 
van de IPSAS voor de 
lidstaten” (SWD(2013) 57 final), 
COM(2013) 114 final.
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Gecoördineerde maatregelen

177 
De doeltreffendheid van het toezichtskader staat of valt met de prestaties van de 
verschillende bij het proces betrokken actoren: de Raad is verantwoordelijk voor 
beslissingen in verband met de economische coördinatie en het economisch 
bestuur en de Commissie is verantwoordelijk voor de kernactiviteiten die ten 
grondslag liggen aan de coördinerende en toezichthoudende functies van de EU.

178 
Het sixpack, het twopack en het begrotingspact bevatten bepalingen die het 
overleg met het Europees Parlement regelen: in alle regelgeving zijn bepalingen 
opgenomen voor het verstrekken van informatie aan het Europees Parlement en 
de dialoog met het Europees Parlement in het kader van het Europees semester. 
Het doel hiervan is om het Europees Parlement beter te informeren en het in de 
gelegenheid te stellen om de besluitvorming van de Raad te beïnvloeden. Het 
is niet duidelijk of en, zo ja, hoe in het Europees semester en de economische 
dialoog rekening zal worden gehouden met de werkzaamheden van de HCI’s op 
het gebied van relevante kwesties.

179 
Burgers verwachten dat overheidsinstanties, met inbegrip van controleurs, hen 
waarschuwen voor grote systeemrisico’s die hun financiële belangen in gevaar 
brengen. Controleurs onderkennen hun verantwoordelijkheid in dezen. In de 
slotverklaring van het 21e internationale congres van de Internationale Organi‑
satie van Hoge Controle‑instanties (INTOSAI) in 2013 concludeerden de leden dat 
HCI’s moeten wijzen op mogelijke zich opstapelende of systeemgebonden pro‑
blemen die dermate belangrijk zijn dat zij van invloed kunnen zijn op de houd‑
baarheid van het overheidsbeleid en de overheidsfinanciën op lange termijn. Van 
de ERK mag in haar hoedanigheid van hoge controle‑instantie van de EU ver‑
wacht worden dat zij bij potentiële Europese systeemrisico’s aan de bel trekt.

180 
Hoewel het niet de bedoeling is dat de controle‑instanties de rol overnemen van 
instellingen die tot taak hebben om systeemrisico’s zo vroeg mogelijk te herken‑
nen en aan te pakken, is het de taak van de controleurs om te evalueren of der‑
gelijke entiteiten daarvoor geschikt zijn. Voor een uitbreiding van de rol van de 
controleurs, zoals voorgesteld in de conclusies van het INCOSAI‑congres, is een 
bredere consensus met de andere belanghebbenden vereist en dient te worden 
nagedacht over de voor dergelijke werkzaamheden benodigde capaciteit.
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181 
Het huidige systeem is evenwel te gefragmenteerd en vergroot de complexiteit 
van de verantwoordingsplicht en de controle van de overheidsfinanciën. De 
autoriteiten kunnen alleen verantwoording afleggen als er duidelijk afgebakende 
verantwoordelijkheden zijn. Dat geldt ook voor de verantwoordelijkheid voor het 
beheer van overheidsmiddelen. Het is steeds moeilijker om te begrijpen wie in 
de EU voor wat verantwoordelijk is op de hierboven beschreven terreinen. Deze 
toenemende complexiteit brengt de legitimiteit van de EU in gevaar.

182 
In zowel het stappenplan van de voorzitter van de Europese Raad als de blauw‑
druk van de Commissie worden voorstellen beschreven ter versterking van de 
economische en monetaire unie en de bankenunie. Momenteel wordt er onder 
meer gesproken over mogelijke bevoegdheden om aanpassingen in nationale 
begrotingen door te voeren in lijn met Europese toezeggingen, meer EU‑zeg‑
genschap over belastingen en werkgelegenheid, en, voor de langere termijn, de 
ontwikkeling van een begrotingscapaciteit, een aflossingsfonds voor onhoudba‑
re schulden alsmede de gezamenlijke uitgifte van overheidsschuldpapier door de 
lidstaten van de eurozone. Voor verscheidene van de bovengenoemde elemen‑
ten zouden de Verdragen moeten worden aangepast. Er moet voor worden ge‑
zorgd dat dergelijke regelingen worden voorzien van duidelijke, samenhangende 
en transparante controle‑ en verantwoordingsmechanismen.

183 
Door de financiële crisis zijn er in versneld tempo nieuwe instrumenten in het 
leven geroepen met specifieke regelingen inzake verantwoording en controle. 
Dergelijke regelingen zijn voorbeelden van de algemenere uitdagingen die 
hierboven in deel II worden beschreven. De snelheid waarmee bepaalde nieuwe 
instrumenten zijn opgezet en het nieuwe karakter ervan vereisen dat de rege‑
lingen inzake verantwoording en controle die tot dusverre zijn toegepast, de 
komende jaren nauwgezet in het oog worden gehouden. Bovendien moeten 
in gevallen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks overheidsgeld is gemoeid, 
passende regelingen worden getroffen om de transparantie, controle en verant‑
woordingsplicht te garanderen.
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184 
Passende regelingen voor verantwoording en controle zijn van vitaal belang 
voor democratisch toezicht. Op basis van een onderzoek naar het institutioneel 
klimaat in de EU en de recente ontwikkelingen heeft de ERK zes gebieden (zie 
tabel 2) geïdentificeerd die een uitdaging vormen.

185 
Voor verbetering van de verantwoording en de controle van de overheidsfinan‑
ciën op EU‑niveau:

 — moeten er voor alle EU‑beleidsmaatregelen, ‑instrumenten en ‑fondsen con‑
sistente en veelomvattende regelingen inzake verantwoording en controle 
worden vastgesteld;

 — moeten er met name voor gecoördineerde en intergouvernementele instru‑
menten coherente en consistente regelingen inzake verantwoording en con‑
trole van de overheidsfinanciën worden vastgesteld. Gezien de complexiteit 
van de materie dient het overeenkomstige kader degelijk van opzet te zijn 
en de coördinatie tussen de parlementen en openbare controle‑instanties op 
zowel nationaal als EU‑niveau te waarborgen;

 — is een consistenter en meer omvattend samenstel van regelingen noodzake‑
lijk dat van toepassing is op alle middelen die door de instellingen en orga‑
nen van de EU worden beheerd;

 — dienen alle bij het beheer en de controle van de EU‑begroting betrokken par‑
tijen met name de volgende aspecten te verbeteren: de omschrijving van de 
doelstellingen; de controles op de naleving van de regels; het meten van de 
uitkomsten en resultaten, en de betreffende systemen voor interne beheer‑
sing en verslaglegging;

 — moet de samenwerking tussen de parlementen worden versterkt om al‑
omvattend toezicht op de Europese instrumenten mogelijk te maken. De 
bestaande verantwoordings‑ en controlearchitectuur van de Europese instru‑
menten in EU‑ en intergouvernementeel verband dient te worden verbeterd.

186 
Gezien de ontwikkelingen als gevolg van de financiële crisis en meer in het alge‑
meen in de EU en de lidstaten, alsmede het huidige niveau van de integratie op 
economisch, budgettair en monetair gebied, lijkt een grotere samenwerking tus‑
sen de ERK en de HCI’s van de lidstaten onontbeerlijk, hetzij op bilaterale, hetzij 
op bredere basis, afhankelijk van de zaken die worden beschouwd, zodat er een 
vollediger en meer omvattend beeld wordt verschaft. Tevens is er behoefte aan 
een aanzienlijke mate van reflectie en discussie over de algemene controle‑ en 
verantwoordingsystemen in de EU. Dit overzicht wijst op diverse hiaten en over‑
lappingen op het gebied van verantwoording en controle in deze systemen en 
moet helpen om deze discussie op gang te brengen en toe te spitsen.
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Lijst van EU-agentschappen

33 gedecentraliseerde agentschappen

1. Agentschap van de Europese Unie voor netwerk‑ en informatiebeveiliging (Enisa)
2. Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
3. Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
4. Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO)
5. Eurojust
6. Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
7. Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
8. Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex)
9.  Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT‑systemen op het gebied van 

vrijheid, veiligheid en recht (eu‑LISA)
10. Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
11. Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU‑OSHA)
12. Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)
13. Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
14. Europees Centrum voor ziektepreventie en ‑bestrijding (ECDC)
15. Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
16. Europees GNSS‑Agentschap (GSA)
17. Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
18. Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
19. Europees Milieuagentschap (EEA)
20. Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
21. Europees Spoorwegbureau (ESB)
22. Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)
23. Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
24. Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)
25. Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
26. Europese Bankautoriteit (EBA)
27. Europese Politieacademie (Cepol)
28. Europese Politiedienst (Europol)
29. Europese Stichting tot verbetering van de levens‑ en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
30. Europese Stichting voor opleiding (ETF)
 31. Harmonisatiebureau voor de interne markt (HBIM)
32. Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)
33. Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)
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6 uitvoerende agentschappen

34. Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA)
35. Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA)
36. Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA)
37. Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA)
38. Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid en voeding (Chafea)
39. Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme)

1 Euratom-agentschap

40. Voorzieningsagentschap van Euratom 
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