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03Samenvatting

I
Overzichten („landscape reviews”) zijn een nieuw 
product van de Europese Rekenkamer (de Reken kamer 
— ERK). Ze behandelen brede thema’s op basis van de 
output en de opgebouwde kennis en ervaring van de 
Rekenkamer. Ze dienen als basis voor raadpleging van 
en overleg met de belanghebbenden van de Reken
kamer. Ze stellen de Rekenkamer in staat opmerkin
gen te maken over belangrijke zaken die normaliter 
mogelijk niet in de controles aan bod komen. Het eer
ste overzicht gaat in op kwesties die verband houden 
met de EUregelingen inzake verantwoording en con
trole van de overheidsfinanciën. Dit tweede overzicht 
behandelt de risico’s voor het financiële beheer van de 
EUbegroting.

II
Overheidsuitgaven zijn goed als het belastinggeld 
wordt besteed aan prioriteiten die de samenleving 
(via de gekozen vertegenwoordigers) de moeite 
waard en wenselijk acht, als de doelstellingen op een 
doelmatige, doeltreffende en zuinige manier worden 
bereikt en als controlemechanismen een goede demo
cratische verantwoording en doeltreffend bestuur 
waarborgen.

III
De nadruk heeft te lang grotendeels gelegen op de 
besteding van het EUbudget volgens de regels voor 
het gebruik ervan, waarbij onvoldoende aandacht 
werd besteed aan kosteneffectiviteit en het bieden 
van Europese toegevoegde waarde, met andere woor
den duidelijke, zichtbare voordelen voor de EU en haar 
burgers die met bestedingen op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau alleen niet konden worden bereikt.

IV
Dit is een samenvatting van een uitvoeriger verslag 
waarin dieper wordt ingegaan op deze kwesties. Aan 
beide documenten ligt een reeks gegevensbladen 
ten grondslag; deze verschaffen nadere informatie 
over de inkomstenbronnen van de EU, de verschil
lende categorieën begrotingsuitgaven (de „rubrie
ken” van het meerjarig financieel kader (MFK)) en het 
aanbestedingsproces.

V
De risico’s voor goed financieel beheer zijn dat de 
EUbegroting:

a) niet wordt besteed zoals bedoeld, voor de doel
einden en in overeenstemming met de door de 
begrotingsautoriteit vastgestelde regels (wettig
heid en regelmatigheid van de uitgaven);

b) niet correct wordt geboekt in de jaarrekeningen 
(betrouwbaarheid van de rekeningen)1;

c) niet verstandig wordt besteed, volgens de be
ginselen van goed financieel beheer (zuinigheid, 
doelmatigheid en doeltreffendheid), en

d) mogelijkerwijs geen toegevoegde waarde biedt 
en dat de verwachte voordelen geen werkelijk
heid worden (Europese toegevoegde waarde).

VI
Als deze risico’s goed worden beheerd, zou dat 
moeten leiden tot kwaliteitsvolle uitgaven, namelijk 
doeltreffende en zuinige uitgaven die efficiënt wor
den besteed in overeenstemming met de regels. De 
Rekenkamer heeft echter een aantal kernproblemen 
vastgesteld die bijzondere aandacht verdienen en die 
in de volgende paragrafen worden uiteengezet.

Subsidiabiliteitsregels en andere 
voorwaarden voor het ontvangen van 
EU‑steun

VII
De meeste EUmiddelen worden verstrekt aan onder
nemingen of burgers die toelagen en subsidies 
aanvragen. De regels voor uitbetaling van middelen 
uit de EUbegroting en de voorwaarden om deze 
middelen te ontvangen, zijn bij wet geregeld en 
worden vaak aangevuld door andere subsidiabiliteits
criteria en voorwaarden die door de beheerders van 
EUmiddelen in de lidstaten worden vastgesteld. Deze 
aanvullende vereisten kunnen onnodig zijn en tot 
administratieve lasten leiden. De controlesystemen op 
de verschillende niveaus volstaan mogelijk niet om te 
controleren of aan alle voorwaarden is voldaan.

1 Aangezien de Rekenkamer sinds 2007 een positief oordeel heeft 
afgegeven over de betrouwbaarheid van de rekeningen, komt dit 
onderwerp niet aan bod in het overzicht van de risico’s voor het 
financiële beheer.
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VIII
Ingewikkelde subsidiabiliteitsregels en andere 
voorwaarden kunnen leiden onvoldoende gerichte 
besteding van EUmiddelen en een suboptimaal 
gebruik van de EUbegroting: potentiële begunstig
den kunnen worden weerhouden een subsidie uit de 
EUbegroting aan te vragen en ingewikkelde regels 
maken het voor beheerders moeilijker en duurder om 
ervoor te zorgen dat de aanvragen en betalingen cor
rect zijn en dat aan alle voorwaarden voor het ontvan
gen van steun is voldaan.

IX
Hoewel de Commissie maatregelen neemt om de wet
geving te verminderen en te vereenvoudigen, lopen 
de autoriteiten van de lidstaten en andere begunstig
den nog steeds tegen problemen aan. Op verschil
lende begrotingsterreinen zijn er regels op te veel 
niveaus. Deze situatie kan leiden tot uiteenlopende 
interpretaties, en derhalve tot een inconsistente toe
passing van de regels.

Toepassing van aanbestedingsregels en 
‑procedures

X
Aanbesteding is de aankoop van goederen, diensten 
en werken door overheidsorganisaties. De EUrichtlij
nen inzake aanbesteding beogen de integratie van de 
EUeconomie (de „interne markt”) te bevorderen door 
grensoverschrijdende overeenkomsten en aankopen 
te vergemakkelijken en te zorgen voor transparante 
procedures. Over het algemeen moeten overheden 
die steun ontvangen uit de EUbegroting de aanbe
stedingsregels en procedures volgen en de algemene 
regels van transparantie (openheid) en gelijke behan
deling van potentiële leveranciers bij hun aankopen 
toepassen. Nietnaleving van deze regels en proce
dures kan leiden tot hogere kosten voor de over
heidskas, een gebrek aan mededinging, de afwijzing 
van legitieme inschrijvers of aanvullende kosten en 
vertragingen wegens de annulering van de opdracht 
of de nietigverklaring van het contract.

XI
Uit de controles van de Rekenkamer blijkt dat veel van 
de door de Rekenkamer vastgestelde fouten verband 
houden met een slechte toepassing van de aanbe
stedingsregels en procedures. Deze fouten kunnen 

opzettelijk worden gemaakt, om bepaalde leveran
ciers te bevoorrechten, of onbedoeld, omdat de regels 
niet goed worden begrepen.

Vermogen van de autoriteiten van de 
lidstaten om EU‑middelen te beheren en 
te besteden

XII
De autoriteiten van de lidstaten zijn ervoor verant
woordelijkheid dat de subsidies en toelagen worden 
uitbetaald aan in aanmerking komende begunstigden 
en dat onterechte betalingen naar behoren worden 
teruggevorderd. De lidstaten en de EU delen de 
kosten voor het opzetten van de organen en syste
men voor het beheer van de EUmiddelen, waarbij de 
lidstaten een zekere vrijheid hebben wat betreft de 
organisatie ervan.

XIII
De EUmiddelen worden besteed door 28 nationale 
overheden en tal van regionale en plaatselijke over
heden met verschillende administratieve capaciteiten 
(qua vaardigheden en hulpmiddelen). Hierdoor nemen 
het risico op fouten en het risico op kwalitatief slechte 
uitgaven toe. Tevens kan hierdoor de uitvoering van 
door de EU gefinancierde activiteiten en projecten 
vertraging oplopen, de kwaliteit van regelgevingsacti
viteiten worden geschaad en de uitwisseling van infor
matie tussen de Commissie en de lidstaten worden 
belemmerd.

Coördinatie van de EU‑begroting en de 
nationale begrotingen, met druk om 
EU‑middelen te besteden

XIV
Het feit dat de EUbegroting jaarlijks wordt opgesteld, 
kan problemen opleveren bij de financiering van 
maatregelen die gespreid over meerdere jaren worden 
uitgevoerd. Het kost tijd om financieringsbesluiten om 
te zetten in concrete prioriteiten en acties. Bovendien 
staat de EUbegrotingsprocedure los van de nationale 
begrotingsprocedures: de procedures worden uitge
voerd door verschillende actoren met verschillende 
prioriteiten en volgen verschillende cycli. Dit kan lei
den tot overlappingen, lacunes of tegenstrijdigheden 
tussen de EUbegroting en de nationale begrotingen.
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XV
Veel activiteiten en projecten worden zowel uit de 
EUbegroting als uit de nationale begrotingen gefi
nancierd („gecofinancierde uitgaven”), op voorwaarde 
dat uit beide begrotingen middelen beschikbaar zijn. 
Bezuinigingsmaatregelen in de lidstaten kunnen ertoe 
leiden dat de nationale middelen voor het uitvoeren 
van de acties aanzienlijk worden verlaagd of helemaal 
niet beschikbaar zijn. Bovendien kan de duurzaamheid 
van door de EU gefinancierde acties in het gedrang 
komen, zodra de EUmiddelen niet langer beschikbaar 
zijn.

XVI
Omdat de nadruk zo sterk op besteding van de 
EUbegroting (de „inputgerichte benadering”) ligt, 
richten de activiteiten en projectbeheerders zich vaak 
op naleving van de voorwaarden voor toewijzing en 
besteding van het geld, zonder acht te slaan op de 
bereikte resultaten.

Impact van jaarlijkse EU‑begrotingen op 
de activiteiten en het kasstroombeheer

XVII
De autoriteiten van de lidstaten, andere tussenper
sonen en begunstigden kunnen kasvoorschotten 
(voorfinanciering) ontvangen om hun activiteiten op 
te starten. Onnodig lange perioden van voorfinancie
ring kunnen de kans op fouten en verliezen vergroten 
en maken het bijzonder moeilijk om de activiteiten te 
heroriënteren om de doelstellingen te bereiken. Aan
gezien lange termijnen gelden voor het indienen van 
kostendeclaraties, komen problemen pas jaren later 
aan het licht, wanneer het mogelijk al te laat is om ze 
nog recht te zetten.

XVIII
De lidstaten moeten in de toekomst 1 234 miljard euro 
bijdragen om de uitbetaling van vastleggingen te 
dekken. Dit bedrag bestaat uit 908 miljard euro aan 
betalingen in het kader van het MFK 20142020 en een 
aanvullend bedrag van 326 miljard euro aan uitbe
talingen van vastleggingen in het kader van eerdere 
MFK’s die gevolgen kunnen hebben op het vermogen 
van de Commissie om aan alle betalingsverzoeken 
te voldoen in het jaar waarin de verzoeken worden 
gedaan.

De voordelen van uitgaven uit de 
EU‑begroting — „Europese toegevoegde 
waarde”

XIX
Binnen de Unie gedane uitgaven uit de EUbegroting 
dienen de EU en haar burgers duidelijke en zichtbare 
voordelen te bieden die met bestedingen op natio
naal, regionaal of lokaal niveau alleen niet kunnen 
worden bereikt.

XX
In sommige gevallen verhoogt de EUbegroting echter 
slechts de totale beschikbare middelen, zonder een 
specifieke EUdimensie toe te voegen: EUmiddelen 
kunnen worden gebruikt voor activiteiten die hoe dan 
ook door de lidstaten en andere begunstigden zouden 
zijn uitgevoerd („buitenkanseffect”); ook kunnen de 
EUmiddelen ontoereikend zijn om de beoogde resul
taten te boeken.

Kwaliteit van gegevens en informatie

XXI
De Commissie coördineert vele actoren die betrok
ken zijn bij de besteding van de begroting en kan niet 
altijd gestandaardiseerde processen en beheersyste
men opleggen. De uitdaging bestaat erin ervoor te 
zorgen dat tijdig de juiste gegevens bij tussenperso
nen worden vergaard en dat die gegevens doeltref
fend kunnen worden gecontroleerd.

XXII
Bovendien is het toezicht, financieel en prestatiebe
heer van de Commissie vaak gebaseerd op beperkte, 
onvolledige of onbetrouwbare informatie.
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Uitgaven die niet ten laste komen van de 
EU‑begroting, en controles

XXIII
Uitgaven die niet ten laste behoren te komen van de 
EUbegroting dienen over het algemeen te worden 
teruggevorderd van de begunstigden. De Commis
sie kan voorts „correcties” toepassen op de uitgaven 
die de lidstaten declareren voor vergoeding uit de 
EUbegroting, waarbij zij in feite afwijst dat de uit
gaven ten laste van de EUbegroting mogen worden 
gebracht, zodat die ten laste van de nationale begro
ting komen. Dergelijke correcties zijn echter ingewik
keld te beheren en stimuleren de lidstaten nauwelijks 
om gebreken in hun systemen aan te pakken. In 
bepaalde uitgavencategorieën, met name het cohe
siebeleid, kunnen de lidstaten afgewezen uitgaven 
vervangen door subsidiabele uitgaven.

XXIV
De Commissie kan niet alle delen van de EUbegroting 
die worden uitgegeven door lidstaten, derde landen 
en internationale organisaties rechtstreeks en syste
matisch controleren, wat ook geldt voor uitgaven die 
begunstigden declareren. Zij verlaat zich op onafhan
kelijke controleurs die de betrokken uitgaven certifi
ceren en op de beperkte controles en inspecties die 
haar eigen operationele medewerkers en controleurs 
verrichten.

XXV
De certificering van uitgaven door onafhankelijke 
controleurs kan echter negatief worden beïnvloed 
door de kwaliteit en tijdigheid van hun werk, of hun 
onafhankelijkheid. De eigen controles van de Commis
sie kunnen negatief worden beïnvloed door gebreken 
in haar controlestrategie.

Wat zijn de mogelijkheden en wat 
moet er gebeuren?

XXVI
Zowel de Commissie als de lidstaten zijn verantwoor
delijk voor een goede en verstandige besteding van 
EUmiddelen; in de afgelopen jaren hebben zij daartoe 
al vele succesvolle maatregelen genomen.

XXVII
De start van het nieuwe financieel kader in 2014, de 
invoering van bijbehorende uitvoeringswetgeving en 
de nieuwe Financiële Regels bieden samen met de 
inzet van de Commissie om ervoor te zorgen dat de 
begroting prestatiegerichter wordt, echter mogelijk
heden om het financiële beheer van de EUbegroting 
te vereenvoudigen en te verbeteren.

XXVIII
Om bovenstaande mogelijkheden te benutten, dienen 
alle actoren die met de EUbegroting te maken heb
ben zich in hun respectieve domeinen te richten op:

— resultaten en Europese toegevoegde waarde;

— prestatiebeheer;

— begrotingsbeheer;

— controleregelingen en het werk van anderen, en

— tussentijdse herziening van het MFK.
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08Inleiding

01 
De bijdragen van de lidstaten aan de algemene begroting van de EU (EUbe
groting) worden gebundeld en gebruikt om programma’s en maatregelen te 
bevorderen die de beleidsdoelstellingen van de EU ondersteunen en helpen 
verwezenlijken. De begroting vormt een aanvulling op de wetgevingsactivitei
ten van de Europese Commissie (Commissie) en andere Europese instellingen 
om de Verdrags en EUdoelstellingen te bevorderen. De jaarlijkse EUbegroting 
is beperkt in vergelijking met de totale ontvangsten en overheidsuitgaven van 
de lidstaten: ze bedraagt net iets meer dan 1 % van het gecombineerde bruto 
nationaal inkomen (bni) van de lidstaten en is goed voor ongeveer 2 % van hun 
totale overheidsuitgaven (zie figuur 1). Ze maakt ook slechts een fractie uit van 
de steun die is geboden in het kader van de financiële en staatsschuldencrises.

De EU‑begroting vertegenwoordigt slechts een klein deel van de middelen en 
overheidsuitgaven van de lidstaten (2012)

Bron: Eurostat.

Fi
gu

ur
 1

Bni
van de EU-lidstaten (2012)

≈ 13 000 miljard euro

Overheidsuitgaven
van de EU-lidstaten (2012)

≈ 6 400 miljard euro

EU-begroting (2012)
142 miljard euro
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02 
De financiële crisis en de staatsschuldencrisis hebben een aantal lastige vragen 
doen rijzen over de rol en de ontwikkeling van de EU, en ook de vraag wat het 
lidmaatschap van de EU inhoudt. Uit de uitvoerige debatten voorafgaand aan de 
goedkeuring van het meerjarig financieel kader (MFK) 20142020 (zie tekstvak 1)1 
en de terughoudendheid van de lidstaten om de begroting voor betalingen te 
verhogen2, is gebleken dat er weinig steun te vinden is voor EUfinanciering die 
het „Europese project” lijkt te bevorderen, eerder dan nationale behoeften.

03 
De regeringen van de lidstaten en het Europees Parlement verwachten een grote 
mate van transparantie van de EUbegroting. Het feit dat de Europese Reken
kamer (Rekenkamer) de afgelopen negentien jaar elk jaar in het kader van de 
betrouwbaarheidsverklaring (DAS) (zie tekstvak 2) een negatief oordeel over 
de EUuitgaven heeft afgegeven, stelt de EU voor een probleem. Het negatieve 
oordeel kan met name onbedoeld de indruk wekken dat de gemelde fouten 
wijzen op ernstige fraude of corruptie bij de besteding van de middelen uit de 
EUbegroting, wat het vertrouwen van de bevolking in de EUinstellingen kan 
ondermijnen3.

04 
De regeringen en de belastingbetalers van de lidstaten willen dat de middelen 
die zij bijdragen aan de EUbegroting een grotere meerwaarde opleveren: zij 
willen dat deze middelen correct worden besteed en goed worden beheerd, dat 
zij worden gebruikt voor de door het Europees Parlement en de Raad goedge
keurde doeleinden en dat zij tot de gewenste resultaten leiden.

05 
Dit overzicht van de risico’s voor het financiële beheer van de EUbegroting put 
uit 35 jaar ervaring met de controle van EUontvangsten en uitgaven en schetst 
een beeld van de geldstromen van de EU. Daarnaast biedt het een overzicht van 
de problemen die moeten worden aangepakt om er onder meer voor te zorgen 
dat de Europese belastingbetaler meer waar voor zijn geld krijgt uit de EUbegro
ting. Deze beoordeling is opgesplitst in drie onderdelen:

a) een samenvatting die een overzicht bevat van de belangrijkste vraagstukken;

b) dit gedetailleerde verslag, waarin de context wordt geschetst en informatie 
wordt verstrekt over de EUbegroting, de partijen die betrokken zijn bij de 
besteding van de EUmiddelen en andere geldstromen;

c) afzonderlijke gegevensbladen voor elk van de belangrijkste rubrieken 
van het MFK, voor de inkomstenbronnen van de EU en voor overheids
opdrachten, waarin de belangrijkste kenmerken en vraagstukken worden 
samengevat.

1 Het duurde tweeëneenhalf 
jaar om overeenstemming 
te bereiken over het 
MFK 20142020. Het 
werd door het Europees 
Parlement goedgekeurd 
op 19 november 2013 en 
door de Raad vastgesteld op 
2 december 2013.

2 Zie het Jaarverslag over 
het begrotingsjaar 2012, de 
paragrafen 1.511.53 (PB C 331 
van 14.11.2013).

3 Zie Advies nr. 1/2010 „Naar een 
beter financieel beheer van 
de begroting van de Europese 
Unie: risico’s en uitdagingen” 
(http://eca.europa.eu); en het 
antwoord van de Rekenkamer 
op de mededeling van de 
Commissie „De begroting 
hervormen voor een ander 
Europa”.
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Het meerjarig financieel kader

In het meerjarig financieel kader (MFK) worden de beleidsprioriteiten van de EU omgezet in financiële ter
men voor ten minste vijf jaar (artikel 312 van het Verdrag van Lissabon). Het MFK bepaalt de jaarlijkse maxi
mumbedragen (plafonds) voor de EUuitgaven in hun geheel en voor de belangrijkste uitgavencategorieën 
(rubrieken). Het is niet zo gedetailleerd als een jaarlijkse begroting. Door grenzen te stellen aan de uitgaven 
voor elke uitgavencategorie legt het MFK begrotingsdiscipline op en zorgt het ervoor dat de uitgaven van de 
Unie binnen de grenzen van haar eigen middelen verlopen en stroken met de beleidsdoelstellingen van de 
EU. Daarnaast garandeert dit systeem een voorspelbare stroom van inkomsten voor de langetermijnprioritei
ten van de EU en biedt het de begunstigden van EUmiddelen meer zekerheid. In het MFK 20142020 zijn de 
maximale begrotingsvastleggingen voor de desbetreffende periode vastgesteld op 960 miljard euro, en de 
betalingen op 908 miljard euro (tegen de prijzen van 2011).

Betrouwbaarheidsverklaring (DAS)

DAS — verklaring inzake de betrouwbaarheid van de jaarrekeningen van de EU en inzake de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. De Rekenkamer is op grond van het VWEU (artikel 287) 
verplicht te onderzoeken of alle ontvangsten op een wettige manier zijn verworven en alle uitgaven op een 
wettige manier zijn gedaan en of een goed financieel beheer is gevoerd.

Een controleoordeel zoals de DAS inzake zowel de betrouwbaarheid van de rekeningen als de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen komt niet vaak voor. Er zijn maar weinig landen die hun 
nationale controleurs vragen om een dergelijk oordeel af te geven, en de eigen controleurs van de lidstaten 
zouden naar alle waarschijnlijkheid geen positief DASoordeel kunnen afgeven over de begroting van hun  
eigen regering. Zo is het controleoordeel van de rekenkamer van het Verenigd Koninkrijk (National Audit  
Office) over de betrouwbaarheid van de volledige jaarrekening van de regering er één met beperking en 
oordeelt zij niet over de wettigheid en de regelmatigheid. Ook de hoge controleinstantie van de VS (Govern
ment Accountability Office) verklaart dat zij niet in staat is om een oordeel af te geven over de financiële 
staten van de Amerikaanse regering.
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Waaruit bestaan de middelen van de EU en hoe 
worden zij beheerd?

EU‑begroting

06 
De jaarlijkse EUbegrotingen worden gebaseerd op het MFK, waarin de uitga
veprioriteiten van de EU in vijf brede beleidscategorieën („rubrieken”) worden 
beschreven voor een bepaalde periode (zie tabel 1 en figuur 2):

a) Voor elk jaar van de desbetreffende periode wordt in het MFK het maximale 
jaarlijkse bedrag voor elke rubriek vastgesteld, evenals een globaal jaarlijks 
plafond voor de bedragen die de Commissie kan vastleggen en uitbetalen 
(vastleggings en betalingskredieten). In de begroting voor betalingen wordt 
de facto het maximumbedrag vastgesteld dat de Commissie van de lidstaten 
kan vragen om haar betalingen te doen.

b) Zoals overeengekomen tijdens de onderhandelingen over het MFK, worden 
in de jaarlijkse EUbegroting nationale toewijzingen voorbehouden aan elke 
lidstaat in de uitgaventerreinen plattelandsontwikkeling, visserij en cohesie
beleid („voorafgaande toewijzingen”). Op dezelfde manier wordt binnen de 
EUbegrotingsplafonds voor landbouwuitgaven een bedrag voorbehouden 
voor de totale jaarlijkse subsidies die aan elke lidstaat kunnen worden uitge
keerd. Zo is 80 % van het MFK dat ter beschikking staat van de lidstaten en 
van de jaarlijkse EUbegroting al voorlopig aan de lidstaten toegewezen.

MFK 2014‑2020

 (miljard euro)

MFK-rubriek Vastleggingen Voorafgaande toewijzingen 
en nationale maxima %

1. Slimme en inclusieve groei 450,8 322,3 71

2. Duurzame groei: natuurlijke 
hulpbronnen

373,2 353,2 95

3. Veiligheid en burgerschap 15,7

4. Europa als wereldspeler 58,7

5. Administratie 61,6

Totaal MFK 960,0 675,5 70

Waarvan beschikbaar voor de lidstaten 839,7 675,5 80

Reserves 10,0

EOF 30,5

Totaal buiten het MFK 40,5

Totaal binnen en buiten het MFK 1 000,5 675,5 68

Ta
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De meerjarenbegroting (MFK) voor 2014‑2020

Bron: Cijfers van de ERK op basis van informatie van de Commissie.
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07 
Volgens overeenkomsten die zijn gesloten in de context van de financiële crisis 
en het MFK 20142020, dient de EUbegroting te worden afgestemd op de be
leidsprioriteiten van de EU om groei te stimuleren en banen te scheppen4. In de 
Europa 2020strategie zijn vijf kerndoelstellingen vastgesteld die de EU tegen 
2020 moet verwezenlijken met middelen uit zowel de EUbegroting als de natio
nale begrotingen. Dit zijn:

a) het verhogen van de werkgelegenheid: 75 % van de burgers tussen 20 en 64 
jaar oud moet een baan hebben;

b) het verbeteren van het opleidingsniveau: het percentage voortijdige school
verlaters terugdringen tot minder dan 10 % en het aantal mensen dat tertiair 
onderwijs volgt, verhogen, zodat ten minste 40 % van de mensen in de leef
tijdsgroep 3034 jaar tertiair onderwijs afrondt;

c) de voorwaarden voor onderzoek en innovatie verbeteren: 3 % van het bruto 
binnenlands product (bbp) van de EU moet worden geïnvesteerd in O&O;

4 EUstrategie voor 
economische groei 
overeengekomen door de 
Europese Raad op 17 juni 2010.
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5 De EIB is eigendom van 
de lidstaten en financiert 
kapitaalprojecten die de 
doelstellingen van de EU ten 
goede komen. Ongeveer 
90 % van haar leningen wordt 
verstrekt aan de lidstaten, de 
overige 10 % gaat naar 150 
andere landen. De leningen 
van de EIB kunnen worden 
gecombineerd met subsidies 
uit de algemene begroting 
en het EOF. Het Europese 
Investeringsfonds maakt 
deel uit van de EIBfamilie en 
verschaft risicokapitaal en 
garanties aan het mkb.

6 Zie voorlopige 
geconsolideerde 
jaarrekening van de Europese 
Unie, begrotingsjaar 
2013, toelichting 7.1 — 
mechanismen voor 
financiële steun, verstrekte 
en opgenomen leningen 
beheerd door de Commissie.

d) sociale insluiting bevorderen door armoede te bestrijden: het aantal mensen 
dat zich in een situatie van armoede of sociale uitsluiting bevindt of dreigt 
daarin terecht te komen, verminderen met ten minste 20 miljoen, en

e) de uitstoot van broeikasgassen beperken (klimaat/energie): de broeikasgas
emissies met 20 % (of zelfs met 30 %, als de omstandigheden ernaar zijn) 
verminderen ten opzichte van 1990, 20 % van de energie uit hernieuwbare 
energiebronnen halen en de energieefficiëntie met 20 % verbeteren.

08 
Behalve voor het beheer van de jaarlijkse algemene EUbegroting staat de Com
missie ook in voor het beheer van:

a) de Europese Ontwikkelingsfondsen (EOF’s) (ongeveer 3 miljard euro voor 2013, 
27 miljard euro voor 20142020). Terwijl de bijdragen van de lidstaten aan de 
begroting van de EOF’s worden overeengekomen tijdens intergouvernemen
tele onderhandelingen buiten de algemene begrotingsprocedure van de EU, 
is het mogelijk dat de EOF’s in het volgende MFK worden opgenomen in de 
EUbegroting (zie het gegevensblad over Europa als wereldspeler). De Com
missie beheert de door de EOF’s gefinancierde activiteiten met middelen die 
worden toegewezen in de vorm van nietterugbetaalbare steun. De Europese 
Investeringsbank (EIB)5 beheert de Investeringsfaciliteit en de rentesubsidies;

b) verstrekte en opgenomen leningen ter waarde van ongeveer 57,2 mil
jard euro aan het eind van 20136. In specifieke, goedgekeurde omstandig
heden kan de EU (vertegenwoordigd door de Commissie) middelen lenen 
om ze op haar beurt uit te lenen aan landen en zo haar verdragsrechtelijke 
opdracht te vervullen;

i) de middelen die worden geleend, worden door de 28 lidstaten gewaar
borgd. Zij worden „backtoback” uitgeleend aan het begunstigde land, 
tegen precies dezelfde voorwaarden als waartegen zij werden geleend, 
zodat de Commissie geen rente of valutarisico’s loopt;

ii) er zijn drie belangrijke instrumenten — de betalingsbalansfaciliteit (BoP, 
waaruit financiële steun wordt geboden aan nieteurolanden, met op 
31 december 2013 leningen van 11,6 miljard euro aan Hongarije, Letland 
en Roemenië); het Europees financieel stabiliteitsmechanisme (EFSM, 
waaruit financiële steun wordt geboden aan alle lidstaten, met op 31 de
cember 2013 leningen van 44,5 miljard euro aan Ierland en Portugal. 
Dit mechanisme verstrekt geen nieuwe leningen; de steunactiviteiten 
worden vervangen door steun uit het EFSF en vervolgens uit het ESM — 
zie paragraaf 10); en de faciliteit voor macrofinanciële bijstand (MFA, 
waaruit steun wordt geboden aan geografisch dicht bij de EU gelegen 
partnerlanden buiten Europa, met leningen van 0,6 miljard euro op 
31 december 2013);

iii) daarnaast zijn er eveneens Euratomleningen verstrekt aan lidstaten 
en nietlidstaten om projecten te financieren in verband met energie 
installaties (0,4 miljard euro op 31 december 2013) en promesses van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) ter waarde van 
0,2 miljard euro op 31 december 2013);
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c) langetermijnverplichtingen die hoofdzakelijk verband houden met pensi
oenen en personeelsbeloningen (45,7 miljard euro aan het eind van 2013). 
Terwijl de personeelsleden een derde van de verwachte kosten voor deze 
vergoedingen uit hun loon bijdragen, staan de lidstaten gezamenlijk borg 
voor de betaling van deze vergoedingen, en zullen zij in de toekomst worden 
aangesproken om ze te financieren;

d) het Garantiefonds voor extern optreden, om verliezen op leningen die door 
de EIB aan nietEUlanden zijn verstrekt, te dekken;

e) bijzondere instrumenten die buiten de begroting vallen, bestemd voor 
noodsituaties en buitengewone omstandigheden, ter waarde van maximaal 
1,4 miljard euro per jaar (de reserve voor noodhulp, het Solidariteitsfonds van 
de Europese Unie, het flexibiliteitsinstrument en het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering).

Specifieke maatregelen als reactie op de financiële en 
staatsschuldencrisis

09 
Het economische beleid van de lidstaten wordt in het kader van het Europees 
semester (zie tekstvak 3) beter gecoördineerd; ze moeten de richtsnoeren en 
voorschriften van de EU omzetten in hun jaarlijkse beleids en begrotingskeuzes.

10 
In het licht van de staatsschuldencrisis hebben de landen van de eurozone 
intergouvernementele financiële stabiliteitsmechanismen opgezet (de Europese 
Faciliteit voor financiële stabiliteit (EFSF7) en zijn opvolger, het Europees stabili
teitsmechanisme (ESM8)). De Commissie is verantwoordelijk voor het uitonder
handelen van de beleidsvoorwaarden voor de financiële bijstand in het kader 
van deze mechanismen en voor het toezicht op de naleving ervan. Deze leningen 
worden echter niet door de EUbegroting gewaarborgd en zijn niet opgenomen 
in de rekeningen van de EU9.

7 Uit hoofde van het EFSF wordt 
152,8 miljard euro geleend 
aan drie landen: Ierland, 
Portugal en Griekenland. 
Sinds 1 juli 2013 worden 
geen nieuwe leningen 
meer verstrekt uit het EFSF. 
Eurolanden die hulp nodig 
hebben, zullen kunnen 
lenen van het ESM, dat over 
een leningscapaciteit van 
500 miljard euro beschikt.

8 Het ESM is opgezet door  
en eigendom van de euro
landen. Elk euroland dat 
hulp nodig heeft, zal kunnen 
lenen van het ESM, dat over 
een leningscapaciteit van 
500 miljard euro beschikt.

9 Daarnaast beheert de 
Commissie de gebundelde 
bilaterale leningen van 
landen uit de eurozone aan 
Griekenland. Deze leningen 
hebben geen gevolgen voor 
de EUbegroting en worden 
evenmin opgenomen of 
vermeld in de financiële staten 
van de EU.

Te
ks

tv
ak

 3 Het Europees semester

Alle lidstaten moeten hun engagement om de Europa 2020doelstellingen te bereiken laten blijken uit hun 
nationale streefdoelen en groeibevorderende beleidslijnen. Het Europees semester is een jaarlijkse cyclus van 
coördinatie van het economische beleid die ervoor moet zorgen dat de afzonderlijke inspanningen van de 
lidstaten worden gecoördineerd en gericht worden ingezet om het gewenste effect op groei te sorteren. Elk 
jaar verricht de Commissie een gedetailleerde analyse van de economische en structurele hervormingspro
gramma’s van de lidstaten en verstrekt zij landenspecifieke aanbevelingen voor de komende 1218 maanden. 
Na bespreking keurt de Raad deze aanbevelingen, die door de Europese Raad worden bekrachtigd, formeel 
goed. De lidstaten krijgen zo beleidsadvies voordat zij hun nationale begrotingen voor het volgende jaar 
voltooien. Eveneens kunnen beleidswaarschuwingen worden afgegeven als niet binnen een bepaalde termijn 
gevolg wordt gegeven aan de aanbevelingen.
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10 De aandelen van de NCB’s 
in het kapitaal van de ECB 
worden berekend aan de 
hand van een verdeelsleutel 
die het aandeel van het 
respectieve land in de totale 
bevolking en het bruto 
binnenlands product van de 
EU weerspiegelt. Deze twee 
factoren wegen even zwaar. 
De ECB past de aandelen 
elke vijf jaar aan, en telkens 
wanneer een nieuw land 
toetreedt tot de EU. De 
aanpassing vindt plaats op 
grond van door de Commissie 
verstrekte gegevens.

11 De EBWO werd in  
1991 opgericht om 
ondernemerschap te 
bevorderen en de overgang 
naar open, democratische 
markteconomieën te 
stimuleren. Zij is actief in 34 
landen in CentraalEuropa, 
CentraalAzië en het 
zuidelijk en oostelijk 
Middellandse Zeegebied. 
De aandeelhouders zijn 64 
landen, de Europese Unie en 
de Europese Investeringsbank. 
De EUlidstaten, de EIB en de 
Commissie hebben ongeveer 
63 % van de aandelen in de 
EBWO in handen.

12 Financiële Regels (van 
kracht vanaf 1 januari 2013), 
hoofdstuk 2, wijzen van 
uitvoering (PB L 298 van 
26.10.2012, blz. 1). Er zijn 
drie beheersvormen 
(vóór 2013 waren dat er 
vijf). De diensten van de 
Commissie, de uitvoerende 
agentschappen en de 
hoofden van de EUdelegaties 
oefenen onder direct beheer 
toezicht uit op het gebruik 
van de middelen; bij een 
indirecte uitvoering zijn 
hoofdzakelijk agentschappen, 
landen buiten de EU en 
internationale organisaties 
betrokken; onder gedeeld 
beheer worden middelen 
beheerd via nationale 
uitvoeringsagentschappen, 
die afzonderlijk worden 
gecontroleerd door 
certificerende instanties. 
De controle en toezicht
regelingen voor elk van deze 
uitvoeringsvormen zijn in de 
Financiële Regels vastgelegd.

11 
De Europese Centrale Bank (ECB) valt buiten de EUbegroting:

a) de ECB is eigendom van de nationale centrale banken (NCB’s) van alle lidsta
ten; de respectieve aandelen van deze banken in de ECB zijn gebaseerd op 
gegevens die worden verstrekt door de Commissie10;

b) in de loop van 2014 zal de ECB worden belast met het gemeenschappelijk 
toezichtmechanisme en zal het de bevoegdheid krijgen om toezicht te hou
den op en in te grijpen in alle kredietinstellingen in de deelnemende lidsta
ten (de 18 eurolanden, en landen die niet tot de eurozone behoren maar het 
recht hebben om vrijwillig toe te treden). In de praktijk zal de ECB recht
streeks toezicht houden op de ongeveer 130 grootste banken in de eurozone, 
terwijl andere banken tot de verantwoordelijkheid van de nationale autoritei
ten zullen blijven behoren.

Het complexe begrotingsstelsel van de EU

12 
De EUbegroting wordt besteed in een complex kader (zie figuur 4):

a) Er zijn meer dan dertig beleidsterreinen, een brede waaier van doelstellin
gen en talrijke activiteiten. Duizenden projecten worden gefinancierd met 
een breed scala aan instrumenten (toelagen, subsidies, leningen, garanties, 
rechtstreekse begrotingssteun aan landen buiten de EU en innovatieve finan
cieringsinstrumenten en andere mechanismen om de EUmiddelen optimaal 
te benutten). De eindbegunstigden zijn individuen, ondernemingen, univer
siteiten, publiekprivate partnerschappen en overheidsinstanties.

b) Bij de begroting zijn spelers betrokken uit de lidstaten (op nationaal, regio
naal en plaatselijk niveau), uit landen buiten de EU en uit internationale 
organisaties, maar ook uit verschillende afdelingen van de Commissie (de 
zoge heten „directoratengeneraal”), agentschappen en andere EUorganen 
(andere EUinstellingen, de Europese Investeringsbank (EIB), het Europees 
Investeringsfonds (EIF) en organisaties waaraan de EU deelneemt (zoals de 
Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO)11 en gemeen
schappelijke ondernemingen).

c) De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de besteding van ongeveer 80 % van 
de middelen uit de EUbegroting in het kader van regelingen voor gedeeld 
beheer. Het overgrote deel van deze 80 % is voorbehouden voor elk specifiek 
land in nationale voorafgaande toewijzingen (zie paragraaf 6, onder b), en 
tabel 1). Met uitzondering van de uitgaven voor landbouw moeten de lidsta
ten een gedeelte van de kosten van activiteiten onder gedeeld beheer zelf 
financieren (cofinanciering).

d) De beheersvorm12 en de kwestie of de Commissie als enige middelen levert 
voor de maatregelen die worden uitgevoerd, hebben niet alleen gevolgen 
voor de mate waarin de Commissie de opgezette activiteiten kan vormgeven, 
maar bepalen ook welke toezicht, controle en verantwoordingsregelingen 
moeten worden getroffen en tot welke informatie de Commissie toegang 
heeft.
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e) Er bestaan veel verschillende programma’s, projecten en maatregelen die 
soortgelijke of complementaire doelstellingen dienen, waarop verschil
lende beheers en toezichtregels van toepassing zijn. Voor verschillende 
beleids terreinen kunnen meerdere financieringsbronnen beschikbaar zijn 
(zo kunnen onderzoeks en innovatieprojecten worden gefinancierd uit 
drie verschillende bronnen van EUfinanciering, die elk hun eigen beheers 
en subsidiabiliteitsregels hebben; voor extern optreden kunnen bepaalde 
maatregelen worden gefinancierd uit zowel de EUbegroting als de be
groting van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)). Deze meervoudige 
financiering komt ook voor binnen afzonderlijke beleidsterreinen13. Wanneer 
programma’s, projecten en maatregelen financiering krijgen uit verschillende 
bronnen (EU en nationale begrotingen, EIB en andere), zijn de totale kosten 
bijgevolg niet altijd duidelijk. Bovendien gelden voor elke financieringsbron 
zijn eigen bestuurs en verslagleggingsregelingen14. Dat heeft gevolgen voor 
het goede financiële beheer voor de lidstaten die middelen verstrekken via 
verschillende kanalen.

f) De EUbegroting wordt jaarlijks vastgesteld, maar de uitvoering van een 
groot aantal van de gefinancierde activiteiten wordt over meerdere jaren 
gespreid. Dit heeft de volgende gevolgen:

i) kasvoorschotten („voorfinanciering”) worden aan de lidstaten, andere 
tussenpersonen en begunstigden uitbetaald wanneer zij met de tenuit
voerlegging van de door de EU gefinancierde programma’s starten. Eind 
2013 bedroeg de betaalde voorfinanciering 79,4 miljard euro, waarvan 
het grootste deel bestemd was voor activiteiten onder gedeeld beheer 
door de lidstaten (zie paragraaf 40);

ii) er bestaat een grote kloof tussen de vastleggings en de betalingsbe
grotingen, die in de loop der tijd gegroeid is en gevolgen heeft voor het 
vermogen van de Commissie om aan alle betalingsverzoeken te voldoen 
in het jaar waarin de verzoeken worden gedaan15. De juridische finan
cieringsvastleggingen die pas later worden uitbetaald (ook wel „reste à  
liquider” (RAL) genoemd), bedroegen 222,4 miljard euro aan het eind van 
2013, hoofdzakelijk voor vastleggingen voor uitgaven in het kader van 
het cohesiebeleid in de periode 20102014 (zie figuur 3). Samen met de 
overige verplichtingen (hoofdzakelijk voor aankopen en pensioenen van 
personeelsleden) ter waarde van 103,4 miljard euro, exclusief geleende 
bedragen, zal hier in de toekomst ongeveer 326 miljard euro extra voor 
moeten worden uitbetaald uit de EUbegroting, bovenop de bedragen 
die werden overeengekomen voor het MFK 20142020 (aan het eind van 
2013) (zie figuur 2).

g) Bij de besteding van het budget moeten de lidstaten zich houden aan de 
regels en voorschriften die zijn overeengekomen voor de besteding van de 
middelen uit de begroting op EUniveau; dat betekent dat doeltreffende 
mechanismen moeten worden toegepast om ervoor te zorgen dat deze 
regels bekend of opgenomen zijn op nationaal, regionaal en plaatselijk 
overheidsniveau.

h) Voor de indirecte besteding via landen buiten de EU, internationale organisa
ties of de EIB, bestaan regelingen waarin is bepaald hoe de middelen uit de 
EUbegroting wordt besteed en hoe de verslaglegging plaatsvindt en waarin 
ook de verificatierechten zijn vastgelegd.

13 Werkdocument van de 
diensten van de Commissie  
„A Budget for Europe 2020: the 
current system of funding, the 
challenges ahead, the results 
of stakeholders consultation 
and different option on the 
main horizontal and sectoral 
issues” (Een begroting voor 
Europa 2020: het huidige 
financieringssysteem, de 
toekomstige uitdagingen, de 
resultaten van de raadpleging 
van belanghebbenden en 
verschillende opties inzake 
de belangrijkste horizontale 
en sectorale kwesties), blz. 
9 en 17, onder het kopje „A 
simpler and more transparent 
budget” (Een eenvoudigere 
en transparantere begroting) 
(SEC(2011) 868 definitief, 
29.6.2011).

14 „The implications of EIB and 
EBRD cofinancing for the 
EU budget — follow up” (De 
gevolgen van cofinanciering 
door de EIB en de EBWO 
voor de EUbegroting  —
vervolgonderzoek) 2013, 
conclusies 3.3, 3.4 en 5 (verslag 
van het directoraatgeneraal 
Intern Beleid, directoraat 
D Begrotingszaken van het 
Europees Parlement)

15 Zie het Jaarverslag over 
het begrotingsjaar 2012, de 
paragrafen 1.511.53, 1.58 en 
1.59 (PB C 331 van 14.11.2013).
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13 
De Commissie draagt de eindverantwoordelijkheid voor het toezicht op en de 
uitvoering van de EUbegroting. Zij kan middelen terugvorderen van de lidstaten 
en andere partijen als deze middelen niet aan de overeengekomen doelen of niet 
correct worden besteed.

14 
Voor al deze elementen is het belangrijk dat de rollen en verantwoordelijkheden 
duidelijk zijn, dat een goede coördinatie en communicatie bestaat tussen de ver
schillende spelers en dat krachtige verantwoordings en toezichtmechanismen 
worden toegepast om ervoor te zorgen dat de begroting correct en doeltreffend 
wordt besteed.

Uit te betalen vastleggingen („RAL”) per MFK‑rubriek en per jaar

Bron: Cijfers van de ERK op basis van informatie van de Commissie.
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Besteding van de middelen uit de EU‑begroting
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De 28 EU-lidstaten bundelen hun bijdragen aan de jaarlijkse begroting in overeenstemming met de MFK-overeenkomst (2014: 143 miljard euro).
De begroting wordt besteed aan door de Commissie voorgestelde prioriteiten waarover de Raad en het Europees Parlement overeenstemming bereiken.

EU: 28 lidstaten
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≈ 20 % van de begroting 
wordt beheerd door de Commissie (onderzoek, 
administratieve uitgaven, mondiale acties, 
consumentenbescherming …)

EU-begroting

De begroting is verdeeld over dertig beleidslijnen.

≈ 80 % van de begroting 
wordt beheerd door de 28 lidstaten en meer 
dan 200 regionale en lokale overheden (landbouw, visserij,
plattelandsontwikkeling, cohesiebeleid, infrastructuur …)

≈ 80 %≈ 20 %

Europese
Commissie

Er worden acties en projecten
uitgekozen en middelen

uitbetaald aan begunstigden. EU: 28 lidstaten

Meer dan 200 regionale
en lokale overheden

Bron: ERK.
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15 
Figuur 5 geeft het verantwoordingsmodel voor de besteding van de middelen 
uit de EUbegroting weer:

a) De Raad en het Europees Parlement stellen de jaarlijkse begroting van de 
Unie vast overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag16.

b) Het EUVerdrag geeft de Commissie de bevoegdheid om het budget te be
steden17. Hoewel het overgrote deel van het budget door de lidstaten wordt 
besteed, draagt de Commissie de eindverantwoordelijkheid voor de begro
tingsuitvoering en brengt zij verslag uit aan zowel het Europees Parlement 
als de Raad over de manier waarop het budget werd besteed.

c) De Rekenkamer geeft een betrouwbaarheidsverklaring („DAS”) af en legt de 
resultaten van doelmatigheidscontroles voor aan het Europees Parlement en 
de Raad18; zij baseren zich op deze resultaten om kwijting te verlenen aan de 
Commissie voor de inning en besteding van de middelen19.

d) Een soortgelijke procedure wordt gebruikt om kwijting te verlenen aan 
andere EUinstellingen en agentschappen voor de middelen die zij hebben 
besteed.

16 Artikel 314 VWEU „De 
jaarlijkse begroting van 
de Unie wordt door het 
Europees Parlement en de 
Raad volgens een bijzondere 
wetgevingsprocedure 
vastgesteld overeenkomstig 
de volgende bepalingen”. 
In artikel 314, lid 2: „De 
Commissie dient [...] een 
voorstel in [...]” en in 
artikel 314, leden 310, is 
de vaststellingsprocedure 
beschreven.

17 Artikel 17 van het Verdrag 
betreffende de Europese 
Unie; artikel 317 VWEU: „De 
Commissie voert de begroting 
in samenwerking met de 
lidstaten [...] uit [...]”.

18 De artikelen 285 en 287 van 
het VWEU.

19 Artikel 319 VWEU „Op 
aanbeveling van de Raad 
verleent het Europees 
Parlement aan de Commissie 
kwijting voor de uitvoering 
van de begroting.”

Het verantwoordingsmodel voor de besteding van de 
EU‑middelen
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16 
EUmiddelen leveren een waardevolle en essentiële bijdrage aan de verwezenlij
king van de doelstellingen van het Verdrag. Zij ondersteunen de wetgeving ter 
bevordering van de in het Verdrag vastgelegde vrijheden, de interne markt, de 
volksgezondheid en consumentenbescherming en geven de EU meer zichtbaar
heid op het wereldtoneel. De Europese burgers, de belastingbetalers, de regerin
gen van de lidstaten en de begrotingsautoriteit willen terecht dat de EUmidde
len correct en verstandig worden besteed en een Europese toegevoegde waarde 
bieden. De verwezenlijkingen van de EU betreffen echter meer dan financiering. 
De afgelopen twintig jaar is de EU erin geslaagd om zestien nieuwe landen te 
integreren, de euro in te voeren en een gezamenlijk antwoord te formuleren op 
de mondiale financiële crisis en de staatsschuldencrisis in Europa. Hoewel er nog 
werk moet worden verzet om de interne markt te verdiepen, is die interne markt 
met weinig begrotingsuitgaven tot stand gebracht. De EUmiddelen hebben ook 
bijgedragen tot de vorming en versterking van structuren en netwerken die de 
burgers en organisaties van de EU dichter bij elkaar brengen, zowel fysiek als op 
cultureel vlak, en zo de Europese integratie bevorderen.

17 
De risico’s voor goed financieel beheer zijn dat de middelen uit de EUbegroting:

a) niet worden besteed zoals bedoeld, voor de doeleinden en in overeenstem
ming met de door de begrotingsautoriteit vastgestelde regels (wettigheid en 
regelmatigheid van de uitgaven);

b) niet correct worden geboekt in de jaarrekeningen (betrouwbaarheid van de 
rekeningen)20;

c) niet verstandig worden besteed, volgens de beginselen van goed financieel 
beheer (zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid).

d) Het is mogelijk dat de EUuitgaven geen toegevoegde waarde bieden en dat 
de verwachte voordelen geen werkelijkheid worden (Europese toegevoegde 
waarde).

20 Aangezien de Rekenkamer 
sinds 2007 een positief 
oordeel heeft afgegeven 
over de betrouwbaarheid 
van de rekeningen, komt dit 
onderwerp niet aan bod in het 
overzicht van de risico’s voor 
het financiële beheer.
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18 
Als deze risico’s goed worden beheerd, zou dat moeten leiden tot kwaliteits
volle uitgaven, namelijk doeltreffende en zuinige uitgaven die efficiënt worden 
besteed in overeenstemming met de regels. Bijlage I bevat een gedetailleerd 
overzicht van de soorten externe, financiële en activiteitgerelateerde risico’s die 
zich kunnen voordoen bij de besteding van de middelen uit de EUbegroting. Als 
deze risico’s zich voordoen, kan dat ertoe leiden dat:

a) het beleid niet wordt verwezenlijkt of de beoogde resultaten niet worden 
bereikt, omdat de verkeerde of ongeschikte processen worden gebruikt om 
de gewenste resultaten te bereiken en het gewenste effect te sorteren;

b) geen toegevoegde waarde wordt gecreëerd, met name op Europees niveau. 
De EUmiddelen leveren misschien wel voordelen op voor de burgers van de 
EU of andere begunstigden, maar deze uitgaven hebben geen specifieke  
Europese dimensie. Of de resultaten hadden ook kunnen worden verwezen
lijkt met behulp van andere middelen, of minder EUmiddelen;

c) maatregelen of het uitblijven van maatregelen de reputatie van de EU of de 
Commissie schaden;

d) niet de juiste beheers en werkmethoden worden gebruikt om de beleids
doelstellingen te verwezenlijken, en dat de resultaten dus beter hadden kun
nen worden bereikt of dat betere resultaten hadden kunnen worden bereikt 
met behulp van andere methoden;

e) niet de juiste internebeheersingssystemen worden ingevoerd om de doel
stellingen te verwezenlijken (rekening houdend met de risico’s in verband 
met het beheer, de activiteiten, de wettigheid en regelmatigheid van de 
uitgaven, financiering, aanbesteding, fraude en andere onregelmatigheden, 
het gebruik van IT, personele middelen, bedrijfsmiddelen, gezondheid en 
veiligheid enzovoort) of dat niet de nodige systemen voor prestatiebeheer 
worden ingesteld om toezicht te houden op de voortgang.

19 
In dit overzicht van de verschillende risico’s wordt niet ingegaan op de volgende 
aspecten vanwege hun uitzonderlijke aard:

a) fraude en corruptie waarbij vaak complexe ondernemingen betrokken zijn 
en wordt samengespannen tussen fraudeurs die door de grote financiële 
stromen worden aangetrokken. De Rekenkamer neemt het risico op fraude 
in beschouwing wanneer zij haar controles plant en uitvoert, maar gaat niet 
systematisch actief op zoek naar fraude. Dat is de taak van het Europees Bu
reau voor fraudebestrijding (OLAF)21;

b) maatregelen of het uitblijven van maatregelen waardoor de reputatie van de 
EU of de Commissie kan worden geschaad;

c) specifieke maatregelen als reactie op de financiële en staatsschuldencrisis, 
aangezien baanbrekende intergouvernementele initiatieven door de lidsta
ten (zie de paragrafen 911) vragen doen rijzen over de regelingen inzake ver
antwoording en controle van de overheidsfinanciën en deze aan bod komen 
in een ander overzicht („landscape review”) van de Rekenkamer22.

21 Brief van de president 
aan de voorzitter van 
het Europees Parlement 
„Standpunt van de Europese 
Rekenkamer over het 
Corruptiebestrijdingsverslag 
van de Commissie” (http:// 
eca.europa.eu).

22 Zie het verslag van de 
Rekenkamer „Hiaten, 
overlappingen en 
uitdagingen: een 
landschapsoverzicht van 
EUregelingen inzake 
verantwoording en controle 
van de overheidsfinanciën” 
(http://eca.europa.eu).
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Wettigheid en regelmatigheid van de EU‑uitgaven:  
het geld volgens de regels besteden

20 
Dit gedeelte handelt hoofdzakelijk over begrotingsuitgaven. Gedetailleerde in
formatie over ontvangsten, waarvoor de algemene doelstellingen van eenvoud, 
transparantie en billijkheid als leidraad moeten dienen volgens de Europese Raad 
van februari 2013, is te vinden in het gegevensblad over ontvangsten. De belang
rijkste kwesties met betrekking tot ontvangsten zijn de manier waarop de begro
ting dient te worden gefinancierd (bronnen) en de bedragen die de lidstaten aan 
de EUbegroting bijdragen.

21 
De Rekenkamer geeft een negatief oordeel over de regelmatigheid van de 
begrotingsuitgaven (verrichtingen), omdat de fouten die zij heeft vastgesteld op 
alle gebieden, met uitzondering van ontvangsten en administratieve uitgaven, 
van materiële aard zijn; dat wil zeggen dat het foutenpercentage boven een aan
vaardbaar niveau ligt23.

22 
Fouten doen zich voor wanneer betalingen noch wettig noch regelmatig zijn, 
bijvoorbeeld wanneer zij worden gevorderd door niet in aanmerking komende 
begunstigden, voor uitgaven die niet door de EU dienen te worden gefinancierd 
of wanneer niet aan de voorwaarden voor het ontvangen van de steun is vol
daan. Deze problemen (die worden gemeld als fouten) doen zich voor, omdat:

a) begunstigden onjuiste declaraties indienen;

b) begunstigden zich niet aan de voorwaarden voor de ontvangst en het ge
bruik van EUsteun houden. Uiteenlopende complexe voorwaarden kunnen 
het voor begunstigden moeilijk maken om eraan te voldoen en kunnen het 
voor beheerders moeilijk maken om na te gaan of eraan is voldaan. Onduide
lijke voorwaarden kunnen vatbaar zijn voor interpretatie en ertoe leiden dat 
uitgaven worden aanvaard in een bestedingscultuur (dat wil zeggen wanneer 
er druk bestaat om het beschikbare budget te besteden zonder na te gaan of 
de uitgaven aan reële behoeften beantwoorden);

c) toetsingen en controles door de Commissie, de beheersorganen van de 
lidstaten of andere controleurs die de uitgaven certificeren er niet in slagen 
foute uitgavendeclaraties te voorkomen, op te sporen en te corrigeren;

d) de lidstaten en andere partijen die belast zijn met de besteding van het 
budget zich toespitsen op het gebruik ervan (absorptie van uitgaven) binnen 
de vereiste termijn, waarbij zij de middelen soms onjuist of ondoeltreffend 
gebruiken, liever dan ze te verliezen. De jaarlijkse bedragen die zijn toegewe
zen aan elke lidstaat (zie paragraaf 6, onder b)) versterken een cultuur waarin 
de nadruk ligt op nettosaldi en de herverdeling van de EUbegroting en niet 
op de vraag hoe de EUmiddelen het best kunnen worden geïnvesteerd en 
gebruikt in het algemeen belang.

23 De materialiteit wordt 
bepaald via professionele 
oordeelsvorming. Fouten 
van meer dan 2 % van de 
uitgavencategorie worden 
als materieel beschouwd, net 
zoals feiten en gebeurtenissen 
die de perceptie van de 
lezer van de rekeningen 
kunnen veranderen als zij 
worden bekendgemaakt. 
In de periode 20092012 
schommelde het geschatte 
meest waarschijnlijke 
foutenpercentage voor de 
EUbegroting tussen 3,3 en 
4,8 % van de totale uitgaven.
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Goed financieel beheer: resultaten behalen met de 
EU‑begroting

23 
Goed presteren kan worden gezien als „de juiste dingen doen (doeltreffendheid) 
op de juiste manier (doelmatigheid)”. Voor een doeltreffend en doelmatig beheer 
moeten de door de EU gefinancierde activiteiten goed worden opgezet om aan 
werkelijke behoeften te voldoen en moeten zij met behulp van passende me
thoden worden uitgevoerd. Deze activiteiten dienen gericht te zijn op duidelijk 
omschreven doelstellingen, en hun doelmatigheid dient naar behoren te worden 
gemonitord om de Commissie en andere beheersorganen in staat te stellen de 
verwezenlijking van die doelstellingen te toetsen.

24 
In haar doelmatigheidscontroles rapporteert de Rekenkamer24 over de vraag hoe 
de EUmiddelen zijn besteed en of zij doeltreffend zijn geweest.

25 
Druk om bedragen te besteden zonder voldoende aandacht voor de verwezen
lijking van de verwachte resultaten kan ertoe leiden dat de EUmiddelen weinig 
kosteneffectief zijn. In figuur 6 wordt een overzicht gegeven van de in onze 
speciale verslagen vermelde meest voorkomende problemen. Een gebrek aan 
kosteneffectiviteit kan ontstaan wanneer de voorbereiding en de uitvoering van 
en het toezicht op de gefinancierde maatregelen gebreken vertonen als:

a) het doel van de financiering niet duidelijk is of geen evaluatie of beoordeling 
vooraf (ex ante) wordt verricht van de financiering die werkelijk nodig is;

b) te veel doelstellingen worden vastgesteld, of de doelstellingen onduidelijk 
zijn en op verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd, waardoor 
het moeilijk wordt om prioriteiten te stellen;

c) de behoeften van potentiële begunstigden niet naar behoren worden beoor
deeld, of de mogelijke effecten van EUfinanciering niet terdege in overwe
ging worden genomen;

d) steun niet gericht is op de begunstigden, gebieden en projecten waar deze 
steun het hardst nodig is, of de selectiecriteria voor afzonderlijke projecten 
ontoereikend zijn;

e) de subsidiabiliteitscriteria onduidelijk zijn of op een inconsistente manier 
worden toegepast door de instanties die de EUsteun (subsidies, leningen 
enzovoort) goedkeuren;

f) de EUmiddelen enige voordelen opleveren voor de begunstigden, maar de 
maatregelen geen specifieke EUdimensie bevatten in vergelijking met en 
bovenop wat al wordt gefinancierd door de lidstaten op nationaal, regionaal 
en plaatselijk niveau. De Europese toegevoegde waarde kan in dat geval 
twijfelachtig zijn;

g) geen beoordeling wordt verricht van de redelijkheid van de kosten die wor
den aangerekend voor EUmaatregelen;

24 Hoofdstuk 7, artikel 30, van 
de Financiële Regels schrijft 
voor dat de middelen uit 
de EUbegroting dienen 
te worden besteed 
volgens de beginselen van 
goed financieel beheer 
(zuinigheid, doelmatigheid 
en doeltreffendheid. 
De resultaten van de 
doelmatig  heidscontroles 
van de Rekenkamer worden 
gepubliceerd in speciale 
verslagen en worden 
samen gevat in hoofdstuk 
10 van het jaarverslag 
„Resultaten behalen met de 
EUbegroting”.
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h) de EUmiddelen worden gebruikt om goederen en diensten van een onnodig 
hoge kwaliteit aan te kopen;

i) de aankoopregels niet worden gevolgd bij de verwerving van goederen en 
diensten;

j) het te lang duurt om de maatregelen uit te voeren;

k) de EUbegroting mogelijk wordt gebruikt om maatregelen en projecten te 
financieren die niet zelfvoorzienend zijn of in stand kunnen worden gehou
den zodra de EUmiddelen niet langer beschikbaar zijn. De oorspronkelijk 
bestede bedragen kunnen daardoor weinig kosteneffectief zijn;

l) onvoldoende informatie beschikbaar is over de werkelijke verwezenlijkingen 
en de voordelen die dit oplevert. Soms is gedeeltelijke informatie beschik
baar, bijvoorbeeld wanneer afzonderlijke landen over activiteiten op hun 
grondgebied rapporteren (prestatiedoelen, evaluaties enzovoort). Dit biedt 
echter geen volledig beeld van de prestaties in de EU en maakt het even
min mogelijk om vergelijkingen te trekken binnen de gehele EU. Daardoor 
bestaan de enige samenhangende, vergelijkbare gegevens die voor de vol
ledige EUbegroting beschikbaar zijn, in gegevens over financieringsniveaus, 
wat de bestedingscultuur kan versterken.

De vaakst gemelde problemen in de speciale verslagen van de Rekenkamer
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Enkele specifieke risicofactoren

26 
In de paragrafen 1215 wordt informatie gegeven over de inherente complexe as
pecten van de besteding van de EUmiddelen. De complexiteit en veelvoudigheid 
van programmastructuren (met verschillende procedures) belemmeren de impact 
van de EUuitgaven en creëren administratieve lasten voor de aanvragers. Al te 
ingewikkelde bestedingsregels of controlevereisten kunnen de tenuitvoerlegging 
vertragen en bijdragen tot een negatief beeld van de EU. Een aantal belangrijke 
aspecten verdient specifieke aandacht en wordt in dit gedeelte uiteengezet.

Subsidiabiliteitsregels en andere voorwaarden voor het ontvangen van 
EU-steun

27 
Ingewikkelde subsidiabiliteitsregels en andere voorwaarden voor de manier 
waarop de middelen mogen worden gebruikt, kunnen leiden tot een onvol
doende gerichte besteding van deze middelen en een suboptimaal gebruik van 
de EUbegroting.

28 
De Commissie neemt maatregelen om de wetgeving te beperken en te vereen
voudigen. Het aantal regels en hun complexiteit leveren echter nog steeds pro
blemen op voor de beheersautoriteiten van de lidstaten, andere tussenpersonen 
en begunstigden:

a) op sommige begrotingsterreinen bestaan wel zeven verschillende lagen regels, 
waarvan de voorwaarden in tal van wetteksten zijn opgenomen. Dit kan leiden 
tot uiteenlopende interpretaties en bijgevolg tot een inconsistente toepassing;

b) de regels en de mate waarin zij als complex worden ervaren kunnen deel
nemers afschrikken om EUsteun aan te vragen, en maken het voor hen ook 
moeilijk om de regels na te leven;

c) de regels zijn niet altijd bekend bij alle actoren die betrokken zijn bij het 
innen van ontvangsten of het besteden van EUmiddelen, met name wan
neer de uitgaven uit de nationale begrotingen van de lidstaten worden 
gecofinancierd;

d) de autoriteiten van de lidstaten kunnen misschien niet tijdig optreden om 
ervoor te zorgen dat veranderingen in de EUregels op hun grondgebied 
bekend zijn en worden toegepast;

e) de lidstaten kunnen de complexiteit ook vergroten door andere voorwaarden 
toe te voegen via hun nationale regels (bijvoorbeeld inzake overheidsopdrach
ten) of andere richtsnoeren, of door hun eigen subsidiabiliteitscriteria vast te 
stellen (bijvoorbeeld voor uitgaven in het kader van het cohesiebeleid). Deze 
aanvullende voorschriften zijn mogelijk onnodig en creëren onnodige admi
nistratieve lasten en complexiteit voor de besteding van de EUmiddelen;

f) controlesystemen op de verschillende niveaus volstaan mogelijk niet om te 
controleren of aan alle voorwaarden is voldaan.
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Toepassing van aanbestedingsregels en -procedures

29 
Aankopen met overheidsmiddelen stellen beheerders die verantwoordelijk zijn 
voor de besteding voor een aantal specifieke problemen: de middelen moeten 
op een transparante, onpartijdige en correcte manier worden besteed en kosten
effectief zijn. De EUrichtlijnen inzake aanbesteding zijn erop gericht de interne 
markt open te stellen door grensoverschrijdende overeenkomsten en aankopen 
te vergemakkelijken en scheppen een rechtskader voor open, transparante aan
kopen. Nietnaleving van deze regels kan leiden tot hogere kosten voor de over
heidskas (bijvoorbeeld te dure openbare werken), een gebrek aan mededinging, 
de afwijzing van legitieme inschrijvers of aanvullende kosten en vertragingen 
wegens de annulering van de opdracht of de nietigverklaring van het contract.

30 
Veel van de fouten die de Rekenkamer op het gebied van wettigheid en regel
matigheid heeft vastgesteld, houden verband met de slechte toepassing van de 
aanbestedingsregels en procedures (zie gegevensblad over overheidsopdrach
ten). Deze fouten kunnen opzettelijk worden gemaakt, om bepaalde leveranciers 
te bevoorrechten, of onbedoeld, omdat de regels complex zijn en niet goed 
worden begrepen.

Vermogen van de autoriteiten van de lidstaten om EU-middelen te 
beheren en te besteden

31 
In de eerste plaats zijn de desbetreffende autoriteiten van de lidstaten en hun 
controleurs er verantwoordelijk voor dat subsidies en toelagen worden uitbe
taald aan in aanmerking komende begunstigden die voldoen aan de voorwaar
den, en dat onterechte betalingen naar behoren worden teruggevorderd25. 
De lidstaten en de EU delen de kosten voor het opzetten van de organen en 
systemen voor het beheer van de EUmiddelen, waarbij de lidstaten een zekere 
vrijheid hebben wat betreft de organisatie van hun systemen en controles op 
nationaal, regionaal en plaatselijk niveau.

25 De nieuwe Financiële Regels 
(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) 
vergroten de inspraak en 
de verantwoording van de 
lidstaten ten aanzien van de 
middelen uit de EUbegroting 
die zij besteden.
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32 
Het feit dat middelen worden besteed door 28 nationale overheden en tal van 
regionale en plaatselijke overheden met verschillende administratieve capacitei
ten, verhoogt het inherente risico op fouten inzake wettigheid en regelmatigheid 
en op kwalitatief slechte uitgaven. Onverenigbaarheden in systemen en con
troles voor de toepassing van de subsidiabiliteitscriteria, de beoordeling van de 
redelijkheid van de kosten, de naleving van de regels inzake overheidsopdrach
ten, de toepassing van sancties en het terugvorderen van onterecht uitbetaalde 
middelen, inspecties ter plaatse voor toelagen en subsidies, controles op de 
tenuitvoerlegging van milieu, gezondheids en voedselveiligheidswetgeving, de 
toepassing van staatssteunregels en de afgifte van invoervergunningen of con
troles op de invoer kunnen allemaal worden beïnvloed door een ontoereikende 
administratieve capaciteit van de autoriteiten van de lidstaten.

33 
Uiteenlopende absorptie en administratieve capaciteit kunnen eveneens de ten
uitvoerlegging van maatregelen, regelgevingsactiviteiten en de uitwisseling van 
informatie tussen de Commissie en de lidstaten vertragen.

34 
De lidstaten kunnen ook moeilijkheden ondervinden om de door de Rekenkamer 
en de Commissie vastgestelde gebreken doeltreffend en tijdig aan te pakken.

Coördinatie van de EU-begroting en de nationale begrotingen, met druk 
om EU-middelen te besteden

35 
Het feit dat de EUbegroting jaarlijks wordt opgesteld, kan problemen opleveren 
bij de financiering van maatregelen die gespreid over meerdere jaren worden uit
gevoerd. Het kost tijd om financieringsbesluiten om te zetten in concrete priori
teiten en acties op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau. Er kan een aanzien
lijke kloof zijn tussen de politieke verbintenissen en de toegewezen middelen, 
de geplande maatregelen en de uitgevoerde maatregelen. Bovendien staat de 
EUbegrotingsprocedure los van de nationale begrotingsprocedures: de procedu
res worden uitgevoerd door verschillende actoren met verschillende prioriteiten 
en volgen verschillende cycli.

36 
Daardoor kunnen zich overlappingen, lacunes of tegenstrijdigheden voordoen 
tussen de EUbegroting en de nationale uitgaven, wat leidt tot inefficiëntie en 
een verspilling van middelen. Meer coördinatie van het economische beleid in 
het kader van het Europees semester (zie tekstvak 3) kan een positieve bijdrage 
leveren aan de bestrijding van deze problemen.
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37 
Dit is met name nu van belang, vanwege de toestand van de overheidsfinanciën 
in de lidstaten, en met name in die lidstaten waar de middelen uit de EUbegro
ting een groot verschil maken voor de overheidsfinanciën. Voor gecofinancierde 
uitgaven kunnen bezuinigingsmaatregelen in de lidstaten ertoe leiden dat de 
nationale middelen voor het uitvoeren van de acties aanzienlijk worden verlaagd 
of niet beschikbaar zijn. Bezuinigingen op administratieve uitgaven en minder 
personele middelen hebben eveneens gevolgen voor hun vermogen om de 
EUmiddelen correct te besteden. De duurzaamheid van door de EU gefinan
cierde acties kan bovendien in het gedrang komen, zodra de EUmiddelen niet 
langer beschikbaar zijn.

38 
De inputgerichte benadering voor de besteding van de middelen uit de EUbe
groting zorgt er echter voor dat de beheers en toezichtautoriteiten de nadruk 
leggen op naleving, ongeacht de bereikte resultaten. Het financiële beheer kan 
grotendeels toegespitst zijn op het besteden van het beschikbare budget. Zo 
waren veel van de maatregelen ten behoeve van een eenvoudigere uitvoering 
van de programma’s en snellere betalingen gericht op het besteden van het 
budget voor de programma’s voor 20072013 (herprogrammering, voorschotten 
(frontloading), verlenging van de beschikbaarheid van het budget (termijnen 
voor afsluiting), uitbreiding van de reikwijdte van subsidiabele uitgaven, vereen
voudiging van terugbetalingen door meer gebruik te maken van forfaitaire of 
vaste bedragen in plaats van een terugbetaling van de werkelijke kosten).

39 
De lidstaten kunnen ook de druk voelen om de EUmiddelen te gebruiken zonder 
strikte controles toe te passen. Mogelijk worden onvoldoende inspanningen 
geleverd om ervoor te zorgen dat de middelen van meet af aan worden besteed 
aan de juiste programma’s en projecten. Als toegewezen nationale bedragen 
beschikbaar zijn, is de Commissie mogelijk niet bereid om voorstellen van de 
lidstaten een halt toe te roepen. Zo kan de Commissie aan het begin van nieuwe 
programmeringsperiodes bijvoorbeeld niet al haar prerogatieven gebruiken om 
te waarborgen dat de voorstellen van de lidstaten stroken met de EUdoelstel
lingen en dat de voorgestelde maatregelen voldoende inspelen op de door de 
lidstaten vastgestelde specifieke behoeften.
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Impact van jaarlijkse EU-begrotingen op de activiteiten en het 
kasstroombeheer

40 
Aangezien een groot aantal van de uit de jaarlijkse EUbegroting gefinancierde 
activiteiten over meerdere jaren worden uitgevoerd, kunnen de lidstaten, andere 
tussenpersonen en begunstigden kasvoorschotten (voorfinanciering) ontvangen 
om hun activiteiten op te starten26. De manier waarop deze kasvoorschotten 
worden gebruikt, is pas veel later bekend, wanneer de uitgaven („kostendeclara
ties”) worden ingediend en gecontroleerd. De begrotingsrekeningen vertonen 
gewoonlijk betere bestedingspercentages in de eerste jaren, omdat de bij de 
voorfinanciering uitbetaalde bedragen als uitgaven worden getoond. Onnodig 
lange perioden van voorfinanciering kunnen de kans op fouten en verliezen ver
groten en maken het bijzonder moeilijk om activiteiten te heroriënteren om de 
doelstellingen te bereiken. Aangezien lange termijnen gelden voor het indienen 
van kostendeclaraties, komen problemen pas jaren later aan het licht, wanneer 
het mogelijk al te laat is om ze nog recht te zetten, en kan het moeilijk zijn om de 
onderliggende documenten en informatie te achterhalen. De foutenpercentages 
zijn daardoor hoger in de latere jaren, wanneer de kostendeclaraties worden 
goedgekeurd27.

41 
De vastleggingen die pas later worden uitgekeerd („reste à liquider” (RAL)) kun
nen bedragen in de begroting die niet mogen worden uitgegeven, verbergen 
(zie figuur 3 hierboven).

42 
Zoals vermeld in paragraaf 12, onder f), ii) en figuur 2 zullen de lidstaten in de 
toekomst 1 234 miljard euro moeten bijdragen om de uitbetaling van vastleggin
gen te dekken.

De voordelen van uitgaven uit de EU-begroting — „Europese toegevoegde 
waarde”

43 
De „Europese toegevoegde waarde” houdt in dat uitgaven op EUniveau extra 
voordelen opleveren in vergelijking met wat via nationale programma’s kan 
worden verwezenlijkt. Dit concept krijgt meer aandacht sinds tijdens de on
derhandelingen over het MFK vragen zijn gerezen over de kosten en baten van 
EUlidmaatschap en de politieke en economische gevolgen van Europese inte
gratie. Het biedt een nuttig referentiepunt om te helpen waarborgen dat de EU 
optreedt wanneer de lidstaten dat niet kunnen of wanneer zij betere resultaten 
kan helpen bereiken. Het kan helpen om de aandacht te verleggen van debat
ten over de vraag hoe de EUbegroting over de lidstaten wordt verdeeld naar 
de vraag hoe de gemeenschappelijke middelen het best voor gedeelde doelen 
kunnen worden geïnvesteerd.

26 Voorschotten belopen 
gewoonlijk 412 % van 
de verwachte kosten van 
de activiteit. Eind 2013 
bedroeg de uitbetaalde 
voorfinanciering 79,4 miljard 
euro, waarvan het grote 
deel werd uitbetaald voor 
activiteiten onder gedeeld 
beheer door de lidstaten.

27 Daarom sluit de Rekenkamer 
voorschotten in het kader van 
voorfinanciering uit van de 
uitgaven die zij controleert op 
wettigheid en regelmatigheid.
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44 
De begroting biedt een Europese toegevoegde waarde wanneer de uitgaven 
gerechtvaardigd zijn en een effectieve bijdrage leveren tot de efficiënte ver
wezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de EU en bijdragen tot capaciteits
opbouw en welvaart in de lidstaten. De EUbegroting verstrekt niet alleen finan
ciering op gebieden waarop de EU de exclusieve bevoegdheid heeft, maar kan 
ook een toegevoegde waarde betekenen door (zowel fysieke als professionele) 
netwerken tot stand te brengen die de burgers van de EU en de lidstaten dichter 
bij elkaar brengen. Ze wordt gebruikt om innovatieve maatregelen te financie
ren, en de beschikbaarheid van EUmiddelen kan regeringen ertoe aanzetten om 
maatregelen te nemen die zij anders misschien niet zouden overwegen.

45 
Er zijn echter ook onzekerheden: mogelijk doet de EU niet meer dan louter 
aanvullende financiering aanreiken en de totale beschikbare middelen vergro
ten, zonder specifieke EUdimensie voor de begrotingsuitgaven; EUmiddelen 
kunnen worden gebruikt voor activiteiten die hoe dan ook door de lidstaten en 
andere begunstigden zouden zijn uitgevoerd („buitenkanseffect”); of de midde
len kunnen ontoereikend zijn en niet de kritieke massa hebben die nodig is om 
de beoogde resultaten te boeken. Bovendien doen de versnippering van en het 
veelvoud aan uitgavenprogramma’s (met verschillende procedures) afbreuk aan 
de Europese toegevoegde waarde en kunnen zij de indruk versterken dat de EU 
te vrijgevig, verspilzuchtig en bureaucratisch is.

46 
De mate waarin de Commissie betrokken is bij de besteding van de middelen uit 
de EUbegroting varieert naargelang de drie beheersvormen (direct, gedeeld en 
indirect (zie voetnoot 12)). Die hebben op hun beurt gevolgen voor het vermo
gen van de Commissie om tijdig beheers en prestatiegegevens vast te stellen en 
te raadplegen, rechtstreeks toezicht te houden op de systemen en controles die 
werden ingevoerd om de doelstellingen te verwezenlijken, gebreken snel aan te 
pakken en toezicht en controleregelingen te standaardiseren.

Kwaliteit van gegevens en informatie

47 
De Commissie coördineert vele actoren die betrokken zijn bij de besteding van 
de middelen uit de begroting en kan geen gestandaardiseerde processen en 
beheerssystemen opleggen. De uitdaging bestaat erin ervoor te zorgen dat tijdig 
de juiste gegevens bij tussenpersonen worden vergaard en dat die gegevens 
doeltreffend kunnen worden gecontroleerd.
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48 
Bovendien is haar toezicht, financieel en prestatiebeheer vaak gebaseerd op 
beperkte, onvolledige of onbetrouwbare informatie. Bijvoorbeeld:

a) de onderliggende informatie en bewijsstukken zijn vaak geografisch alsook 
over verschillende systemen verspreid;

b) de beheersinformatiesystemen verstrekken onvoldoende informatie over de 
kwesties hoe de middelen werden besteed, welke impact zij hadden en wat 
hun toegevoegde waarde was;

c) de verslagleggings en verantwoordingssystemen zijn niet ontworpen om 
resultaten te meten of de prestaties aan het plan te toetsen;

d) meerjarige programma’s bevatten geen mijlpalen aan de hand waarvan de 
Commissie de voortgang en de richting van de maatregelen kan bijhouden 
om ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden bereikt;

e) er zijn mogelijk onvoldoende indicatoren om de verwezenlijking van goed 
financieel beheer (zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid) te meten, 
of de indicatoren zijn niet geschikt en moedigen een verkeerd gedrag aan;

f) de evaluaties zijn soms slecht of ontbreken volledig.

Uitgaven die niet ten laste komen van de EU-begroting, en controles

49 
Bij de uitgaven onder gedeeld beheer worden „goedkeuringsprocedures”28 
gebruikt om te bepalen welk bedrag ten laste van de EUbegroting is. De kosten 
van financiële correcties voor landbouwuitgaven worden door de begroting van 
de desbetreffende lidstaat gedragen; voor de structuurfondsen daarentegen 
is het zo dat de lidstaten, als zij instemmen met de correctie, hun uitgavende
claraties aanpassen en de bedragen opnieuw beschikbaar worden gesteld voor 
een nieuwe toewijzing in hetzelfde land. Als de lidstaat het niet eens is met de 
correctie, kan de Commissie een formeel besluit nemen om de correctie af te 
dwingen, wat leidt tot een verlaging van de EUfinanciering die beschikbaar is 
voor het desbetreffende land. Er zijn dan ook geen stimulansen voor de betrok
ken lidstaten om de gebreken in hun systeem aan te pakken.

28 Goedkeuring houdt in dat de 
rekeningen van de uitgaven 
die ter financiering bij de 
Commissie zijn ingediend, 
correct zijn en dat de 
uitgaven op die rekeningen 
in overeenstemming 
met de regels hebben 
plaatsgevonden.
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50 
De Commissie kan de delen van de EUbegroting die door tussenpersonen 
(lidstaten, derde landen, internationale organisaties enzovoort) worden besteed, 
niet rechtstreeks en systematisch controleren; dit geldt ook voor de uitgaven die 
begunstigden ter vergoeding voorleggen (declareren). Zij verlaat zich op onaf
hankelijke controleurs die de betrokken uitgaven certificeren en op de beperkte 
controles en inspecties die haar eigen operationele medewerkers en controleurs 
verrichten. Deze situatie levert een aantal problemen op:

a) de certificering van uitgaven door onafhankelijke controleurs kan problemen 
opleveren vanwege problemen met de kwaliteit en tijdigheid van hun werk29, 
of hun onafhankelijkheid;

b) de eigen controles van de Commissie kunnen worden beïnvloed door gebre
ken in haar controlestrategie;

c) omdat de Commissie niet over de middelen beschikt om uitgebreide, groot
schalige controles te verrichten, kan dat tot vertragingen leiden bij het 
afsluitingsproces, en tot een situatie waarbij de conformiteit van de uitgaven 
alleen kan worden aanvaard na uitgebreide, tijdrovende financiële correcties.

29 De Rekenkamer heeft 
vastgesteld dat de kwaliteit 
van de werkzaamheden van 
deze controleurs niet altijd 
voldoende betrouwbaar is.
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51 
Zowel de Commissie als de lidstaten zijn verantwoordelijk voor een goede en 
verstandige besteding van EUmiddelen; in de afgelopen jaren hebben zij daar
toe al vele succesvolle maatregelen genomen. De start van het nieuwe meerjarig 
financieel kader in 2014, de invoering van bijbehorende uitvoeringswetgeving 
en de nieuwe Financiële Regels bieden samen met de inzet van de Commissie 
om ervoor te zorgen dat de begroting prestatiegerichter wordt, echter mogelijk
heden om het financiële beheer van de EUbegroting te vereenvoudigen en te 
verbeteren.

Aandacht voor resultaten en Europese toegevoegde 
waarde

52 
De veranderingen die zijn voorgesteld voor de regelingen voor gedeeld beheer 
in het MFK 20142020 blijven hoofdzakelijk gericht op de uitgaven en niet zozeer 
op de bereikte resultaten. Hun succes zal bovendien afhangen van de kwestie 
hoe goed deze regelingen door zowel de Commissie als de lidstaten worden 
uitgevoerd.

53 
De Commissie dient, met de steun van het Europees Parlement en de Raad, prio
riteit te geven aan het financieren van activiteiten die een Europese toegevoegde 
waarde inhouden, bijvoorbeeld de gebieden waar de Commissie de exclusieve 
bevoegdheid heeft: grensoverschrijdende maatregelen, projecten ter bevorde
ring van gemeenschappelijk belang en Europese netwerken. Begrotingsterreinen 
met een veelvoud aan versnipperde uitgaven, of waar de vastleggingen en nati
onale toewijzingen langzaam of niet volledig worden gebruikt, moeten allemaal 
extra worden gecontroleerd om de financiering indien nodig te annuleren.

Aandacht voor prestatiebeheer

54 
Om prestatiebeheer te bevorderen dienen de doelstellingen van de EUbegro
ting duidelijk te worden geformuleerd, met robuuste indicatoren en mijlpalen, en 
systematische toezicht en evaluatieregelingen zodat de voortgang bij de verwe
zenlijking van de doelstellingen kan worden gemeten. Dit vereist:

a) een duidelijke rechtvaardiging van de wenselijkheid en noodzakelijkheid van 
de maatregelen op EUniveau (effectbeoordeling);

b) een duidelijke visie op wat met het EUbeleid, de regelgevingsmaatregelen 
en de begroting moet worden bereikt, een duidelijke beschrijving van de 
logica van het programma (het waarom en waarvoor) en de procedure voor 
de beoordeling van de resultaten en effecten. Het vereist eveneens een 
expliciete verduidelijking van de rollen en verantwoordelijkheden van alle 
betrokkenen bij de tenuitvoerlegging van de begroting;
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c) de vaststelling van een deugdelijk prestatiebeheer en rapportagesysteem, 
met duidelijk omschreven prestatieindicatoren die universeel worden toe
gepast door de Commissie, de lidstaten, de regio’s en andere actoren. Op die 
manier kunnen vergelijkingen en aggregaties worden gemaakt voor de hele 
EU. De voortgang dient regelmatig te worden getoetst aan een specifieke re
ferentiesituatie en de indicatoren dienen gericht te zijn op output, resultaten 
en effecten. De recente inspanningen van de Commissie om een prestatie
beheer en rapportagesysteem uit te werken, moeten een prioriteit blijven;

d) tijdige evaluaties om na te gaan of de doelstellingen doelmatig en doeltref
fend zijn verwezenlijkt.

Aandacht voor begrotingsbeheer

55 
Voor doeleinden op het gebied van begrotingsbeheer moet de Commissie haar 
kasstroomraming voor de lange termijn verbeteren en publiceren, om beter te 
kunnen inspelen op de middelen die de lidstaten zullen moeten aanleveren en 
ervoor te zorgen dat de nodige betalingen uit goedgekeurde jaarlijkse (beta
lings)begrotingen kunnen worden gedaan. In die analyse dient rekening te wor
den gehouden met de mate waarin de EU voorschotten in het kader van voor
financiering zal moeten verlenen en met de nodige uitbetalingen in het kader 
van verplichtingen die al in de EUbalans zijn opgenomen.

56 
De Commissie dient proactiever te werk te gaan om gevallen van overregule
ring30 op te sporen, en er dienen ook in de toekomst inspanningen te worden 
geleverd om de wetgeving te vereenvoudigen, realistische en duidelijke subsidi
abiliteitsvoorwaarden vast te stellen (met name op het nationale niveau) en meer 
gebruik te maken van forfaitaire of vaste betalingen op basis van resultaten in 
plaats van inputkosten.

57 
Binnen haar eigen diensten dient de Commissie beste praktijken vast te stel
len en activiteiten die een toegevoegde waarde kunnen bieden, algemeen 
te integreren. Ze dient eveneens begrotingsterreinen te identificeren waarop 
verschillende departementen soortgelijke programma’s en activiteiten beheren 
en waarop de potentiële tussenpersonen dezelfde zijn, en stappen te onderne
men om ervoor te zorgen dat haar procedures en verslagleggingsvoorschriften 
samenhangend zijn.

58 
De Commissie dient eveneens benchmarks vast te stellen voor de eenheidskos
ten van activiteiten en programma’s die door haar worden gecofinancierd in de 
lidstaten, om overheidsinstanties in staat te stellen de kosteneffectiviteit van hun 
uitgavenprogramma’s beter te vergelijken en te monitoren.

30 Zie de studie van het Europees 
Parlement „Goldplating in 
the EAFRD: to what extent do 
national rules unnecessarily 
add to complexity and, as 
a result, increase the risk of 
errors?” (Overregulering in het 
Elfpo: in welke mate maken 
nationale regels het nodeloos 
ingewikkelder en verhogen 
ze zo het risico op fouten?) 
(februari 2014).
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59 
De Commissie is ook het beste in staat om beste praktijken vast te stellen in 
de lidstaten en om deze beste praktijken en de lessen die werden getrok
ken in de lidstaten en over de nationale grenzen heen te bevorderen door 
grensoverschrijdende netwerken te ondersteunen. Zij kan de institutionele 
capaciteit van overheden en andere tussenpersonen versterken door betere 
richtsnoeren, toelichting en checklists aan te reiken voor de besteding van de 
middelen uit de EUbegroting en de tenuitvoerlegging van verwante wetgeving 
(bijvoorbeeld over beste praktijken voor overheidsopdrachten, beheersver
klaringen, de certificering van uitgaven door onafhankelijke controleurs en de 
inspectiemethodologie).

Controleregelingen en het werk van anderen

60 
De Commissie en de lidstaten dienen er beide voor te zorgen dat de controlere
gelingen correct worden toegepast en doeltreffend zijn:

a) de erkenning van nationale beheers en controleinstanties door de lidstaten 
dient te waarborgen dat alle instanties die betrokken zijn bij de besteding en 
controle van EUmiddelen over de nodige administratieve capaciteit en mid
delen beschikken en dat zij hun taken doeltreffend uitvoeren.

b) De Commissie moet zekerheid kunnen ontlenen aan de nationale beheers
verklaringen inzake de werking van de beheers en controlesystemen, de 
wettigheid en regelmatigheid van onderliggende verrichtingen en de nale
ving van de beginselen van goed financieel beheer door ervoor te zorgen dat 
deze verklaringen goed onderbouwd zijn.

Tussentijdse evaluatie

61 
De tussentijdse evaluatie van het MFK 20142020 kan een goede gelegenheid zijn 
om na te denken over de prioriteiten voor de besteding van de middelen uit de 
EUbegroting en over de opzet van instrumenten om dit te verwezenlijken. Ten 
eerste kan worden onderzocht hoe kan worden voortgebouwd op de kansen 
die worden geboden in het VWEU (artikel 311, lid 3), dat voorziet in de mogelijk
heid om nieuwe bronnen van EUontvangsten te creëren, en hoe ervoor kan 
worden gezorgd dat het gedeelte van de EUbegroting dat door de lidstaten 
wordt gefinancierd, op een billijke, transparante, kosteneffectieve en eenvoudige 
manier wordt gefinancierd, op basis van het vermogen van elke lidstaat om bij te 
dragen. Ten tweede kan de doeltreffendheid van de EUuitgaven niet worden ge
waarborgd zolang het huidige systeem wordt aangestuurd door voorbehouden 
nationale toewijzingen en niet door de te verwezenlijken resultaten. Op basis 
van de resultaten van de tussentijdse evaluatie dient de Commissie deze twee 
belangrijke vraagstukken in overweging te nemen in de context van toekomstige 
meerjarige financiële kaders, waarvoor de politieke overeenstemming tussen alle 
relevante belanghebbenden nodig zal zijn.
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 I Risico’s die zich kunnen voordoen bij de besteding van de middelen uit de 
EU‑begroting1

Externe risico’s

Politieke risico’s

 ο Politieke besluiten en prioriteiten die door de lidstaten worden vastgesteld buiten de EUcontext

 ο Tegenstrijdige prioriteiten in de verschillende lidstaten

 ο De doelstellingen van de Commissie genieten weinig politieke steun in de lidstaten

 ο Organisaties, overheden of begunstigden krijgen ongewenste verantwoordelijkheden opgelegd

 ο Partnerlanden buiten de EU — bestuurskwesties/andere politieke factoren

Risico’s op het gebied van wet‑ en regelgeving

 ο Onzekere/versnipperde/ingewikkelde rechtsgrond of rechtsgrond die onderhevig is aan aanzienlijke wijzigingen

Financiële risico’s

Budgettaire risico’s

 ο Ontoereikende geldmiddelen/middelen om de gewenste maatregelen uit te voeren/geen kasmiddelen beschik
baar om betalingen te doen

 ο Lidstaten kunnen niet cofinancieren vanwege eigen budgettaire beperkingen

 ο Betalingen onderhevig aan fouten (wettigheid en regelmatigheid/DASfouten, uitgaven voldoen niet aan de regels)

 ο Problemen met het begrotingsbeheer (groot aandeel van vastleggingen en betalingen vindt laat in het begro
tingsjaar plaats, vastleggingen worden gedaan maar niet gebruikt — RAL, en meer gebruik van voorfinanciering)

 ο Activiteiten gefinancierd uit andere bronnen, met andere EUinstrumenten of cofinanciering (overlappende 
programma’s)

 ο Nietsubsidiabele kosten betaald

1  Geïnspireerd op het kader voor risicoidentificatie van SIGMA (steun voor de verbetering van bestuur en beheer, een gezamenlijk initiatief van 
de OESO en de EU).
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 I Fraude, onregelmatigheden en corruptie

 ο Weinig prioriteit verleend aan de preventie, opsporing en correctie van fraude

 ο Gebrek aan middelen om de begroting fraudebestendig te maken

 ο Activiteiten vereisen grote hoeveelheden contant geld of waardevolle goederen

 ο Verlies van activa

 ο Moeilijkheden bij het identificeren van de eindbegunstigde

Aanbesteding

 ο Ingewikkelde aanbestedingsregels of contractuele regels

 ο De EUaanbestedingsprocedures worden niet gevolgd (splitsing om drempels voor mededingingsvereisten te 
omzeilen, bekendmaking, gunningscriteria, contractvoorwaarden en ondertekening enzovoort)

 ο Ongeschikte aanbestedingsprocedures toegepast (opdrachten vaak gegund zonder mededinging, opdrachten 
voor aanvullende werkzaamheden enzovoort)

Activiteitgerelateerde risico’s

Beleid

 ο Aanzienlijke mate van veranderingen in de beleidsomgeving

 ο Onsamenhangend beheer bij de Commissiediensten — uiteenlopende beleidsdoelstellingen (en dienovereen
komstige uitvoering van programma’s en prestatiemetingen)



38Bijlage

Programmaopzet/‑activiteiten

 ο Complexe methode/activiteiten om het programma te verwezenlijken

 ο Ongeschikt uitvoeringsmechanisme

 ο Te haastig opgezette nieuwe initiatieven/dringende activiteiten

 ο Snelle uitvoering van het programma na het besluit inzake de rechtsgrondslag

 ο Activiteiten waarmee de gecontroleerde geen of beperkte ervaring heeft (bijvoorbeeld nieuwe instrumenten om 
de financiële en staatsschuldencrisis aan te pakken)

 ο Trage uitvoering van het programma

 ο Activiteiten vereisen een groot aantal verrichtingen

 ο Omslachtige operationele procedures

Organisatiestructuur

 ο Complexe organisatie (bijvoorbeeld grensoverschrijdende activiteiten waarbij taalkundige, politieke of geografi
sche vraagstukken meespelen, waarbij verschillende bestuursniveaus betrokken zijn enzovoort)

 ο Geografisch versnipperde organisatie

Organisatorische verantwoordelijkheden

 ο Organisaties, overheden of begunstigden krijgen ongewenste verantwoordelijkheden en kosten opgelegd

 ο Onduidelijke taakverdeling tussen de Commissie en de lidstaten

 ο Gebrekkige coördinatie van activiteiten, met name in systemen voor gedecentraliseerd of gedeeld beheer

 ο Onduidelijke taakverdeling/overlappende verantwoordelijkheden binnen EUinstellingen/organen
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 I Organisatorische middelen

 ο Ontbreken van een gemeenschappelijke ondersteunende administratieve structuur

 ο IT is verouderd of bijzonder complex of omvat veel verschillende en/of nietcompatibele computersystemen

Vaststelling van operationele doelstellingen

 ο Ontoereikende beoordeling van behoeften

 ο Gebrek aan/onduidelijke/ontoereikende of nietgekwantificeerde doelstellingen voor zuinigheid, doelmatigheid 
en doeltreffendheid

 ο Doelstellingen omvatten geen wettigheid, regelmatigheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de rekenin
gen, vrijwaring van de middelen

 ο Tegenstrijdige of nietverenigbare doelstellingen, ofwel binnen het EUbeleid of programma, of tussen de prio
riteiten van de EU en de nationale prioriteiten

 ο Prioriteiten onduidelijk, of de doelstellingen zijn niet naar prioriteit gerangschikt

 ο Ontoereikende procedures voor het prioriteren en het selecteren van programma’s en projecten om maximaal 
effect te sorteren met de EUmiddelen

Operationalisering van de doelstellingen

 ο Geen duidelijke verbanden tussen doelstellingen en activiteiten

 ο Subsidiabiliteits/selectiecriteria zijn onduidelijk of stroken onvoldoende met de doelstellingen (te ruim, te be
perkend of niet relevant)

 ο Kritieke factoren die de verwezenlijking van de doelstellingen in het gedrang zouden kunnen brengen, worden 
niet regelmatig beoordeeld
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Controlesystemen

 ο Gebrek aan internecontrolesystemen om de zuinigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid te monitoren

 ο Gebreken in de opzet of prestaties van controlesystemen, toezicht en controlesystemen zijn afwezig of ongeschikt

 ο Complexe controlesystemen (ondoeltreffend of duur)

 ο Verschillen in controlesystemen tussen begunstigden/lidstaten

 ο Activiteiten worden niet volledig onderworpen aan de gebruikelijke controles

 ο Inspecties ter plaatse of toezichtrechten worden niet of niet vaak genoeg gebruikt

Financiële controlesystemen

 ο Boekhoudsystemen van begunstigden zijn niet verenigbaar met de systemen van de EU

 ο Buitensporige kosten in het programma, of hogere kosten dan verwacht, of begrotingsdoelen worden op lange 
na niet gehaald

 ο Moeilijkheden om de kosten van inputs te bepalen

 ο Gebrek aan boekhoudsystemen/gebrekkig controletraject

Controle en evaluatie

 ο Ontoereikend controlesysteem (dekking, kwaliteit, rapportage, followup)

 ο Er wordt geen gevolg gegeven aan eerdere controlebevindingen

 ο Gebrekkige evaluaties/geen followup van evaluatieresultaten

Informatie

 ο Ontbrekend of slecht beheersinformatiesysteem

 ο Beheers en financiële informatie gebrekkig, niet correct gebruikt of misbruikt
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Prestatiemeting

 ο Verslagleggings en verantwoordingssystemen zijn niet ontworpen om resultaten te meten, of geen systeem om 
de werkelijke prestaties te toetsen aan het plan

 ο Gebrek aan indicatoren om de verwezenlijking van zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid te meten

 ο Gebruikte indicatoren zijn ongeschikt of moedigen verkeerd gedrag aan

 ο Er worden verschillende essentiële prestatiemaatstaven gebruikt door de Commissie en de lidstaten

Prestaties

 ο Resultaten/effecten niet verwezenlijkt

 ο Vertragingen bij de uitvoering vanwege gebrekkige prestaties door tussenpersonen/contractanten

 ο Bewijs van gebrekkige prestaties (groot aantal klachten, beperkte tevredenheid onder de gebruikers, verschillen 
in prestaties in vergelijking met soortgelijke organisaties, gebrekkige verrichting van uitbestede diensten)

Toegevoegde waarde

 ο Gebrek aan Europese toegevoegde waarde — programma’s vervangen uitgaven van nationale regeringen of 
voegen geen waarde toe (NB additionaliteit en subsidiariteit)

 ο Gebrek aan duurzaamheid — geen inspraak; projecten opgezet zonder goede dialoog met begunstigden; be
gunstigde is sterk afhankelijk van de EU; project wordt niet voortgezet/gehandhaafd na afloop van de EUsteun

 ο Buitenkanseffect (maatregel zou ongeacht EUsteun zijn uitgevoerd)

 ο Overregulering (EUsteun wordt gebruikt om dure maatregelen en projecten uit te voeren die verder gaan dan 
nodig)

Reputatie

 ο Maatregelen/uitblijven van maatregelen waardoor de reputatie van de EU of de Commissie wordt geschaad
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Beheer

 ο Ethische waarden/gebrekkige integriteit (tolereren van onregelmatigheden, geen gedragscode)

 ο Sterke druk op het management om onrealistische doelstellingen te verwezenlijken of onrealistische termijnen 
te halen (dat wil zeggen hoge vastleggingspercentages)

 ο Politieke en andere druk om op een bepaalde manier te presteren

 ο Bewijs van gebrekkige beheersprestaties (bijvoorbeeld wanbeheer in het verleden in gebieden/landen, aanzien
lijke overschrijdingen van de kosten en termijnen, ontoereikende planning, gebrek aan toezicht en monitoring)

Personeel

 ο Onvoldoende, onvoldoende gekwalificeerde, onervaren of weinig gemotiveerde medewerkers en/of ontoerei
kende wervingsprocedures

 ο Groot aantal onderaannemers

 ο Ontbrekende functiebeschrijvingen

 ο Geen beleid voor roulatie van het personeel
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01 
De algemene begroting van de EU (EUbegroting) is een begroting in evenwicht. 
De Europese Commissie (Commissie) kan geen geld lenen om EUuitgaven te 
financieren en de uitgaven moeten gelijk zijn aan de ontvangsten. De Europese 
Raad van februari 2013 heeft geconcludeerd dat de doelstellingen van eenvoud, 
transparantie en billijkheid als leidraad voor de ontvangsten moeten dienen.

02 
De Commissie stelt voor om de bijdragen van de lidstaten te vereenvoudigen1 
(door de huidige inkomstenbron op basis van de belasting over de toegevoegde 
waarde (btw) af te schaffen, door nieuwe eigen middelen te introduceren (een 
belasting op financiële transacties en nieuwe vereenvoudigde btwmiddelen) 
en door het huidige correctiemechanisme te vervangen door een systeem van 
forfaitaire correcties). Dit voorstel heeft over het algemeen tot gevolg dat de 
samenstelling van de inkomstenbronnen en het door de afzonderlijke lidstaten 
betaalde aandeel in de EUbegroting zullen wijzigen. Zolang de lidstaten het 
voorstel niet unaniem aanvaarden, blijft het huidige systeem van toepassing. 
De lidstaten kunnen ook beslissen om het nieuwe systeem met terugwerkende 
kracht toe te passen.

Wat dit inhoudt

03 
De ontvangsten bestaan hoofdzakelijk uit eigen middelen (ongeveer 92 %). Het 
totale bedrag aan eigen middelen mag niet meer bedragen dan 1,23 % van het 
bruto nationaal inkomen (bni) van de EUlidstaten. Andere inkomstenbronnen 
zijn boetes, de terugvordering van uitgaven, interest voor betalingsachterstand 
en rente op boetes, ontvangsten uit administratieve verrichtingen (pensioenbij
dragen en inkomstenbelasting van personeelsleden) en begrotingsaanpassingen.

04 
Eigen middelen bestaan uit:

a) traditionele eigen middelen (TEM, ongeveer 12 %) die douanerechten op 
basis van het gemeenschappelijk douanetarief en door suikerproducenten 
betaalde suikerheffingen omvatten. De lidstaten houden 25 % van de geïnde 
TEM in als bijdrage in hun inningskosten;

b) btwmiddelen (ongeveer 10 %), waarbij een percentage wordt geïnd op basis 
van de geharmoniseerde btwgrondslagen van de lidstaten. De geharmoni
seerde btwgrondslag wordt afgetopt op 50 % van het bni van elke lidstaat. 
Alle lidstaten2 betalen een uniform percentage van 0,3 % van de geharmoni
seerde btwgrondslag;

1 COM(2011) 739 definitief van 
9 november 2011 — Gewijzigd 
voorstel voor een besluit 
van de Raad betreffende het 
stelsel van eigen middelen 
van de Europese Unie.

2 Behalve Duitsland, Nederland, 
Oostenrijk en Zweden die een 
verlaagd percentage betalen.
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c) bnimiddelen (ongeveer 70 %) dienen om de begroting in evenwicht te 
brengen. Deze worden bepaald op basis van de door de lidstaten verzamelde 
bnigegevens.

i) Het VK krijgt een korting op zijn bnibijdrage, op basis van het mecha
nisme ter correctie van de begrotingsonevenwichtigheden. Deze correc
tie wordt door de andere lidstaten gefinancierd, waarbij de bijdrage van 
vier lidstaten (Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zweden) is beperkt tot 
25 % van hun aandeel in de correctie.

ii) Tot 2013 werden de jaarlijkse bnibijdragen van twee lidstaten (Neder
land en Zweden) verminderd met een brutobedrag van 150 miljoen euro3.

iii) Voor een bepaald jaar kunnen, tot maximaal vier jaar later, op de bni en 
btwgrondslagen (en bijgevolg op de bijdragen) saldovereffeningen en 
aanpassingen worden toegepast; nadien vervallen deze tenzij de Com
missie een voorbehoud heeft gemaakt.

Wat we vaststelden

05 
Het huidige systeem voor de financiering van de begroting is complex en onvol
doende transparant:

a) De inning van TEM is een complex proces, waarbij een groot risico bestaat van 
onregelmatigheden (ten gevolge van veranderende regels, miljoenen invoer
ders met variabele transactiewaarden, belastingontwijking en nietaangegeven 
importen) en dat te kampen heeft met de uiteenlopende capaciteit en syste
men van de lidstaten (ten gevolge van veelvuldige veranderingen in de innings
procedure, verouderde of ontbrekende ITsystemen, problemen met de toepas
sing van belangrijke procedures en een complex grensoverschrijdend beheer 
dat te maken heeft met uiteenlopende administratieve capaciteit). De door de 
Commissie in de lidstaten verrichte controles worden als deels doeltreffend 
beschouwd.

b) Drie directoratengeneraal van de Commissie (Begroting, Belastingen en  
DouaneUnie, en Eurostat) zijn betrokken bij de controle van de btwgrond
slag. Dit houdt in dat ze complexe statistische aggregaten verifiëren en de 
belastinginningssystemen van de lidstaten beoordelen. Btwontwijking is een 
ernstig probleem in de EU waardoor naar schatting ongeveer 20 % van de 
btwontvangsten verloren gaat. De auditautoriteiten in de lidstaten controle
ren dit ook vanwege de impact ervan op hun nationale belastingontvangsten.

c) De bnibijdragen zijn gebaseerd op de door de lidstaten verzamelde bnige
gevens die door Eurostat worden geverifieerd. De verificatie van het bni door 
de Commissie kent heel wat gebreken en is slechts ten dele doeltreffend. 
Bnigegevens zijn complex en altijd tot op zekere hoogte onnauwkeurig daar 
ze op ramingen berusten. Het toezicht en controlesysteem voor de bnicom
pilatie in de lidstaten wordt niet door de Commissie beoordeeld, maar in de 
toekomst zullen de hoge controleinstanties zich hierover moeten uitspreken.

3 Berekend met prijzen van 
2004 en aangepast aan 
de huidige prijzen bij de 
berekening van de jaarlijkse 
bijdragen.

4 In 2009 werd de berekenings
fout te laat door de Commissie 
ontdekt om nog in het 
betreffende begrotingsjaar te 
worden gecorrigeerd. In 2010 
werd de berekeningsfout door 
de Rekenkamer in het kader 
van haar DAS vastgesteld.
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d) De korting voor het VK ligt politiek gevoelig en de berekening ervan is complex. 
In de berekeningen voor 2009 en 2010 zijn materiële fouten aangetroffen4.

Zijn de ontvangsten over 2012 correct en volledig ontvangen, 
en worden ze goed beheerd?

 ο Is er sprake van materiële fouten? NEE

Hoge risicofactoren

06 
Door een verkeerde inning van TEM en gebreken in de btwstelsels van de 
lidstaten zijn er minder ontvangsten uit deze bronnen en zijn bijgevolg hogere 
bnibijdragen nodig om de begroting in evenwicht te brengen.

07 
Wordt het bni van een bepaalde lidstaat te hoog (of te laag) opgegeven, dan 
heeft dit tot gevolg dat de bijdragen van de overige lidstaten afnemen (of toe
nemen) — terwijl dit niet van invloed is op de totale eigen middelen bni.

Toekomstige maatregelen

08 
De Commissie zou een meer gestructureerde en formele analyse van de bni 
gegevens moeten uitvoeren en zou op een meer volledige, transparante en 
consistente manier moeten rapporteren over de bnigegevens van de lidstaten 
en over het beheer van bnimiddelen. Ze zou de duur van haar verificatiecyclus 
moeten verkorten.

09 
De lidstaten zouden hun douanetoezicht moeten versterken om zoveel moge
lijk TEM te kunnen innen. Evenzo zouden de btwaangifte en inningssystemen 
moeten garanderen dat btwontvangsten correct worden aangegeven en dat 
belastingontduiking tot een minimum wordt beperkt.

10 
De auditautoriteiten van de lidstaten vervullen een belangrijke rol bij het verze
keren dat de stelsels en controles voor de drie soorten eigen middelen correct 
worden toegepast.
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Nuttige informatie / Verslagen en adviezen van de ERK

 ο Advies nr. 2/2012:

over een gewijzigd voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de 
Europese Unie — COM(2011) 739,

over een gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor 
het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie — COM(2011) 740,

over een gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de regels en procedures voor de 
terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen en de bnimiddelen, en betreffende de maatregelen 
om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien — COM(2011) 742,

over een voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de regels en procedures voor de terbeschik
kingstelling van de eigen middelen op basis van de belasting over de toegevoegde waarde — COM(2011) 737,

over een voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de regels en procedures voor de terbeschik
kingstelling van de eigen middelen op basis van de belasting op financiële transacties — COM(2011) 738.

Kwesties inzake wettigheid en regelmatigheid

 ο Jaarverslag 2012 van de ERK, hoofdstuk 2 (Ontvangsten)

Doelmatigheidscontroles

 ο Speciaal verslag nr. 11/2013 „Op weg naar correcte gegevens over het bruto nationaal inkomen (bni): een meer 
gestructureerde en gerichte aanpak zou de doeltreffendheid van de verificatie door de Commissie” 

 ο Speciaal verslag nr. 13/2011 „Wordt met douaneregeling 42 btwontwijking voorkomen dan wel ontdekt?”

 ο Speciaal verslag nr. 1/2010 „Worden vereenvoudigde douaneprocedures voor importen op doeltreffende wijze 
gecontroleerd?”

Meer weten?

Neem contact op met de persvoorlichter van de Rekenkamer:
Email: press@eca.europa.eu
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inclusieve groei

 (miljoen euro) (vastleggingen)

MFK 2014–20201

MFK 1 — Slimme en inclusieve groei 508 921

1a. Concurrentievermogen voor groei en banen 142 130

1b. Economische, sociale en territoriale samenhang 366 791

% van de totale rubriek aan voorafgaande toewijzingen aan de lidstaten 72

Opmerking: Deze uitgaven kunnen worden uitgesplitst over dertien hoofdthema’s (vervoer, onderzoek en 
innovatie, milieu, menselijk kapitaal, arbeidsmarkt, ondersteuning van het mkb en ondernemingen, sociale 
infrastructuur, IT-diensten, capaciteitsopbouw, energie, sociale inclusie, stedelijke en territoriale dimensie, en 
cultuur, erfgoed en toerisme).

DG Regio is de belangrijkste dienst van de Commissie die verantwoordelijk is voor de uitgaven voor het cohe-
siebeleid. DG Regio beheert tevens het instrument voor pretoetredingssteun (IPA), dat valt onder MFK-rubriek 
4 (Europa als wereldspeler). Het IPA helpt kandidaat-lidstaten bij de ontwikkeling van vervoersnetwerken en 
het verbeteren van de milieuinfrastructuur. Dit instrument is beschikbaar voor kandidaat-lidstaten (Turkije en 
de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) en potentiële kandidaat-lidstaten in de Westelijke Balkan 
(Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Servië en Kosovo).

1  Het MFK 20142020 werd op basis van de in 2011 geldende prijzen vastgesteld (Verordening (EU, 
Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 20142020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884)). Hier zijn de bedragen in lopende 
prijzen weergegeven (zoals vermeld op de website van DG Begroting).
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(miljoen euro) (vastleggingen)

MFK 2014–20201 Begroting 2014 (definitief)

TOTAAL 508 921 63 973

Rubriek 1a — Concurrentievermogen voor groei en banen 142 130 16 560

Grote infrastructuurprojecten 14 350 2 629

Europese satellietnavigatiesystemen Egnos en Galileo 7 072 1 338

Internationale thermonucleaire experimentele reactor ITER 2 986 728

Programma van de Europese Unie voor aardobservatie en -monitoring Copernicus 4 292 363

Nucleaire veiligheid en ontmanteling (Bulgarije, Litouwen en Slowakije) 1 643 157

Gemeenschappelijk strategisch kader (GSK) voor onderzoek en innovatie 79 402 9 326

Horizon 2020 79 402 9 326

PM Euratom-programma voor onderzoek en opleiding

Concurrentievermogen van ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf (COSME) 2 298 276

Onderwijs, opleiding, jeugd en sport (Erasmus voor iedereen) 14 775 1 556

Sociale verandering en innovatie (PSVI) 920 119

Douane, Fiscalis en Fraudebestrijding 908 118

Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF) 21 937 1 966

PM plus de bijdrage uit het Cohesiefonds voor vervoer 11 306

Energie 5 850 410

Vervoer 14 945 1 482

ICT 1 142 74

Andere programma’s 2 003 264

Europees statistisch programma (ESP)

Normen voor financiële verslaglegging en controle van jaarrekeningen

Interoperabiliteit voor Europese overheidsdiensten 

Gedecentraliseerde agentschappen 2 293 243

Marge 2 078 106

Rubriek 1b — Economische, sociale en territoriale samenhang 366 791 47 413

Investeren in groei en werkgelegenheid 278 418 35 609

Regionale convergentie (minder ontwikkelde regio's) 185 374 23 635

Overgangsregio's 35 701 4 802

Concurrentievermogen (meer ontwikkelde regio's) 55 780 7 503

Ultraperifere en dunbevolkte regio's 1 563 210

PM met inbegrip van Europese hulp aan de meest hulpbehoevenden (FEAD) 3 500

Cohesiefonds (CF) 74 929 8 950

PM met inbegrip van de bijdrage uit het CF voor CEF-vervoer 11 306 983

Europese territoriale samenwerking 10 229 507

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 3 211 1 804

Marge 4 1

1  Het MFK 20142020 werd op basis van de in 2011 geldende prijzen vastgesteld. Hier zijn de bedragen in lopende prijzen weergegeven (zoals 
vermeld op de website van DG Begroting).
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Wat dit inhoudt

Rubriek 1a — Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid

01 
Rubriek 1a van het MFK bestrijkt grotendeels de uitgaven voor beleidsterreinen 
die inspelen op grote uitdagingen waar de Europese samenleving in de nabije 
toekomst voor komt te staan; maatregelen die Europa helpen zijn concurren
tievermogen op het wereldtoneel te handhaven, worden hieruit gefinancierd. 
Dit gebeurt door te investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie, en door 
maatregelen te stimuleren die de werkgelegenheid vergroten en die bijdragen 
tot de ontwikkeling van Europese netwerken voor onderzoek en innovatie met 
als uiteindelijke doel de economische groei te bevorderen.

02 
Bijna 15 % van het budget van 80 miljard euro voor rubriek 1 van het MFK is 
voorbehouden voor onderzoeks en innovatieactiviteiten in het kader van het 
Horizon 2020instrument. Zeven directoratengeneraal van de Commissie en 
twee uitvoerende agentschappen staan in voor het beheer van de activiteiten en 
uitgaven1, waarbij de twee agentschappen de dagelijkse werkzaamheden groten
deels voor hun rekening nemen.

03 
De meeste uitgaven betreffen subsidies aan begunstigden. De twee belangrijkste 
risico’s hierbij hebben te maken met de selectie van begunstigden die voor de 
subsidies in aanmerking komen en met de verantwoording van de kosten door 
de begunstigden met het oog op terugbetaling uit de EUbegroting. Hoewel de 
Commissie maatregelen heeft getroffen om de regels en procedures te vereen
voudigen en de administratieve last voor begunstigden te beperken, blijven de 
subsidiabiliteitsregels voor lopende programma’s complex. Afhankelijk van het 
subsidiebedrag moeten onafhankelijke controleurs de waarheidsgetrouwheid 
van de door begunstigden ingediende kostendeclaraties certificeren. Daarnaast 
laat de Commissie zowel eigen als externe controleurs controles achteraf uitvoe
ren op een steekproef van subsidies.

Rubriek 1b — Economische, sociale en territoriale samenhang

04 
De economische en sociale ontwikkeling in de EU loopt uiteen. De artikelen 174 
en 175 VWEU bepalen het economische, sociale en territoriale cohesiebeleid van 
de EU („cohesiebeleid”) dat bijdraagt tot de algemene economische prestaties 
van de EU door de verschillen tussen de regio’s en landen van de Europese Unie 
te verkleinen.

1 Commissie: DG Onderzoek 
en Innovatie (RTD), DG 
Communicatienetwerken, 
Inhoud en Technologie 
(CNECT), Gemeenschappelijk 
Centrum voor onderzoek 
(JRC), DG Onderwijs en Cultuur 
(EAC), DG Ondernemingen en 
Industrie (ENTR), DG Mobiliteit 
en Vervoer (MOVE) en DG 
Energie (ENER); 
agentschappen: het 
Uitvoerend Agentschap 
onderzoek (REA) en het 
Uitvoerend Agentschap 
Europese Onderzoeksraad 
(ERCEA).
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05 
Ongeveer 72 % van het totale budget voor rubriek 1 van het MFK (322,3 mil‑
jard euro van 450,76 miljard euro) is gereserveerd („voorafgaande toewijzin
gen”) voor de lidstaten op basis van bbp en bnicriteria; de onderhandelingen 
daarover vinden plaats in het kader van de MFKovereenkomst:

a) Deze bedragen worden toegewezen ongeacht de administratieve capaciteit 
van lidstaten om de middelen op te nemen, dat wil zeggen om programma’s 
en projecten voor te bereiden, te plannen en te selecteren, correct toe te 
passen, doeltreffend toezicht te houden op de aanbestedings en de subsi
diabiliteitsregels enzovoort. Dit kan ertoe leiden dat een aanzienlijk hoeveel
heid middelen wordt toegewezen aan regio’s die niet over de capaciteit be
schikken om deze middelen behoorlijk te beheren. Bovendien is het gebruik 
en de evolutie van deze voorafgaande toewijzingen niet transparant.

b) Het grootste deel van het budget wordt gespreid over een aantal jaren 
besteed („meerjarenprogramma’s”). De lidstaten kunnen voorfinanciering 
(kasvoorschotten) ontvangen om de programma’s op te starten. Ze verliezen 
het recht om de middelen te gebruiken als deze niet binnen een bepaalde 
periode worden aangewend („n+3regel”).

c) De begrotingsuitgaven worden gekenmerkt door een groot aantal kasvoor
schotten („voorfinanciering”) en wettelijke vastleggingen voor betalingen 
die nog moeten worden gedaan („reste à liquider” (RAL)). Dit heeft deels 
te maken met het langetermijnkarakter van een groot aantal te financieren 
activiteiten. Het MFK 20072013 telt 455 programma’s.

06 
De begrotingsuitgaven voor het cohesiebeleid vinden plaats via drie belangrijke 
fondsen met programma’s die gedurende de zevenjarige begrotingscyclus van 
het MFK lopen.

a) Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) is in alle lidstaten 
actief in de regio’s met het laagste bbp per capita en heeft als doel om de 
verschillen tussen de regio’s te verkleinen. Het fonds biedt cofinanciering 
voor nationale investeringen in bedrijven (met name het mkb), infrastructuur 
die verband houdt met onderzoek en innovatie, telecommunicatie, milieu, 
energie en vervoer, financiële instrumenten (kapitaalrisicofondsen, fondsen 
voor plaatselijke ontwikkeling enzovoort) ter ondersteuning van de regionale 
en plaatselijke ontwikkeling en ter bevordering van de samenwerking tussen 
steden en regio’s, en tot slot technische bijstand.

b) Uit het Cohesiefonds (CF) worden nationale uitgaven gecofinancierd voor 
projecten op het gebied van vervoer en milieu in lidstaten waar het bni per 
inwoner minder dan 90 % van het Europese gemiddelde bedraagt. Het doel 
van dit fonds is de economische en sociale ongelijkheden van die lidstaten 
te verminderen en de economie daar te stabiliseren. Het CF heeft betrekking 
op vijftien lidstaten2. De financiële bijstand uit het Cohesiefonds kan bij een 
(met gekwalificeerde meerderheid genomen) besluit van de Raad worden 
opgeschort als een lidstaat een te groot begrotingstekort heeft en de situ
atie niet heeft opgelost of geen gepaste actie daartoe heeft ondernomen. 
Het CF financiert transEuropese vervoersnetwerken, waaronder energie 
of vervoersprojecten: energieefficiëntie, gebruik van duurzame energie, 
ontwikkeling van het spoorvervoer, ondersteuning van intermodaliteit 

2 De lidstaten die door het 
Cohesiefonds worden 
ondersteund, zijn de nieuwe 
EU12lidstaten, plus Kroatië, 
Griekenland en Portugal.
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(door integratie van verschillende vervoerswijzen), versterking van het open
baar vervoer enzovoort.

c) Het Europees Sociaal Fonds (ESF) beoogt de werkgelegenheid en de arbeids
kansen in de EU verbeteren. Het biedt cofinanciering voor nationale uitgaven 
gericht op: de aanpassing van werknemers en bedrijven (regelingen voor 
een leven lang leren, ontwerpen en verspreiden van innovatieve vormen van 
arbeidsorganisatie), de verbetering van de toegang tot de arbeidsmarkt voor 
werkzoekenden, werklozen, vrouwen en migranten, de sociale integratie van 
kansarmen en de bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt, en tot slot 
de verdere ontwikkeling van het menselijk kapitaal door onderwijsstelsels te 
hervormen en een netwerk van onderwijsinstellingen tot stand te brengen.

d) Sinds 2014 gelden algemene regels voor het EFRO, het ESF, het CF, het Euro
pees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) die onder rubriek 2 van het 
MFK vallen.

e) De Commissie heeft samen met de Europese Investeringsbank (EIB) en ande
re financiële instellingen vier gezamenlijke initiatieven ontwikkeld voor een 
efficiënter en duurzamer cohesiebeleid. Twee ervan bevorderen het gebruik 
van financieringsinstrumenten (Jeremie en Jessica), de overige twee (Jaspers 
en Jasmine) bieden technische bijstand.

07 
Ongeveer 72 % van het budget voor rubriek 1 (met name rubriek 1b) van het 
MFK wordt besteed onder gedeeld beheer met de lidstaten. Voor het MFK 
20142020 zal in partnerschapsovereenkomsten tussen de Commissie en elke 
lidstaat worden uiteengezet hoe de lidstaat de beschikbare EUmiddelen voor 
de betreffende periode wil inzetten om zijn doelstellingen te bereiken; nadere 
details zullen in de programma’s worden opgenomen. De EUbegroting zal voor 
50 tot 85 % bijdragen in de kosten (cofinanciering) van de door de Commissie 
goed gekeurde uitgavenprogramma’s (operationele programma’s). De Commissie 
heeft een controle en beheerskader ingesteld om ervoor te zorgen dat uitslui
tend volgens de regels gedane uitgaven uit de EUbegroting worden betaald. Ze 
heeft ook opnieuw een prestatiereserve van 6 % ingevoerd op de bedragen die 
ze zal financieren3.

a) Tal van verschillende nationale, regionale en plaatselijke instanties zijn ver
antwoordelijk voor het beheer van alle cohesiebeleidsmiddelen. De lidstaten 
dragen de meeste kosten voor de organisatie en de systemen voor de be
steding van de middelen uit de EUbegroting. Zij moeten ervoor zorgen dat 
subsidies en toelagen worden betaald aan in aanmerking komende begun
stigden die voldoen aan de voorwaarden voor het ontvangen van steun.

b) Lidstaten kunnen kasvoorschotten ontvangen voor de aanloopkosten. Door
gaans worden de programmakosten door de betreffende lidstaten gedragen 
en nadien door de Commissie terugbetaald op basis van door de nationale 
autoriteiten gecertificeerde uitgavendeclaraties (kostendeclaraties).

c) De auditautoriteiten (AA’s) in de lidstaten rapporteren aan de Commissie 
door middel van jaarlijkse controleverslagen (JCV’s) over de doeltreffendheid 
van de beheers en controlesystemen en over de wettigheid van de gecertifi
ceerde uitgaven voor elk operationeel programma (OP).

3 In het MFK 20002006 bestond 
er een prestatiereserve, maar 
de ERK kwam tot de conclusie 
dat deze in de eerste plaats 
werd gebruikt om de uitgaven 
te maximaliseren, niet om ze 
te richten op sectoren waar 
ze bijzonder doeltreffend 
waren gebleken. In het MFK 
20142020 (Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 van de Raad (PB 
L 347 van 20.12.2013, blz. 320)) 
zullen de Commissie en de 
lidstaten aan het begin van 
de programmeringsperiode 
overeenkomen welke 
prioriteiten de basis 
zullen vormen voor de 
prestatiereserve van 6 %. 
In 2019 zal de Commissie 
op basis van de door de 
lidstaten ingediende 
uitvoeringsverslagen de 
prestatiereserve vrijgeven 
indien de lidstaten de 
programmamijlpalen voor de 
gekozen prioriteiten hebben 
behaald. Deze reserve van 
6 % blijft een onderdeel van 
de nationale toewijzing en 
kan aan andere prioriteiten 
worden toegewezen 
indien de Commissie 
de reserve niet vrijgeeft 
voor de oorspronkelijk 
overeengekomen prioriteiten.
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d) De Commissie kan betalingen onderbreken of opschorten indien ze vaststelt 
dat een lidstaat verzuimt om onregelmatige uitgaven te corrigeren of indien 
ze ernstige tekortkomingen in de beheers en controlesystemen vaststelt. Ze 
kan betalingen ook opschorten indien de macroeconomische voorwaarden 
in het kader van het Europees semester niet worden nageleefd.

e) De Commissie kan financiële correcties toepassen indien de lidstaat niet 
overgaat tot het intrekken van nietsubsidiabele uitgaven of het verhelpen 
van ernstige systeemgebreken. Wanneer de betreffende lidstaat de financiële 
correcties aanvaardt, kan hij onregelmatige uitgaven intrekken en vervangen 
door subsidiabele uitgaven voor andere projecten, aangezien de vrijgekomen 
middelen kunnen worden hergebruikt. Wanneer de lidstaat deze correcties 
echter niet aanvaardt, worden de uitgaven gedragen door de nationale be
groting van de lidstaat. Het correctiesysteem heeft bijgevolg geen afschrik
kend effect waardoor alle betrokkenen het budget van meet af aan correct 
zouden besteden.

Wat we vaststelden

Is het budget voor 2012 volgens de regels besteed? 
(Wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven)

ο Is er sprake van materiële fouten? JA

ο Geschat meest waarschijnlijke foutenpercentage:

Regionaal beleid, energie en vervoer: 6,8 %
Werkgelegenheid en sociale zaken: 3,2 %
Onderzoek en innovatie 3,9 %

08 
De fouten waren te wijten aan niet in aanmerking komende begunstigden, 
nietnaleving van de aanbestedingsregels, declaratie van nietsubsidiabele kos
ten, nietnaleving van de regels inzake staatssteun en onjuiste berekeningen van 
kosten ten laste van de begroting.

09 
De beheers en controlesystemen, met name in de lidstaten, zijn gedeelte
lijk doeltreffend in het voorkomen, opsporen en corrigeren van fouten en 
onregelmatigheden.

10 
De lidstaten maken de krachtens de uitvoeringsverordeningen vereiste nationale 
subsidiabiliteitsregels onnodig complex.
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Worden de uitgaven goed beheerd en hebben ze impact? 
(Goed financieel beheer)

11 
Er is aantoonbaar sprake van slechte prestaties van door de Rekenkamer gecon
troleerde programma’s: de doeltreffendheid van de EUuitgaven is verminderd 
als gevolg van ontoereikende behoefteanalyse, onduidelijke doelstellingen,  
tegenstrijdige of onverenigbare doelstellingen en prioriteiten, en selectie
procedures die ongeschikt zijn om prioriteit te verlenen aan projecten met een 
maximale impact.

12 
Ten aanzien van uitgaven onder gedeeld beheer wordt het volgende opgemerkt:

a) De doelstellingen van de EU en van de afzonderlijke lidstaten kunnen met 
elkaar in strijd zijn. Op sommige thematische gebieden van het cohesiebe
leid (bijvoorbeeld energie) zijn de EUdoelen en vereisten zeer veeleisend. 
De lidstaten beschikken dan mogelijk niet over de technische en financiële 
expertise en de expertise op regelgevingsgebied of over de vereiste finan
ciële middelen. Bijgevolg kan sprake zijn van een aanzienlijke kloof tussen 
het politiek akkoord en de aangenomen of geplande maatregelen enerzijds 
en de toegewezen middelen anderzijds.

b) De Commissie beschikt niet over alle informatie over de impact en verwezen
lijkingen van de uitgaven uit de EUbegroting. Rapportagesystemen zijn niet 
bedoeld om resultaten te meten of prestaties te monitoren, en er zijn onvol
doende indicatoren om de prestaties te meten. De wel beschikbare informa
tie is fragmentarisch en ongeschikt om vergelijkingen tussen de lidstaten te 
maken.

c) De resultaten en impact worden niet altijd verwezenlijkt. Ze kunnen vertra
ging oplopen, omdat ingewikkelde projecten met complexe milieubeperkin
gen of technologische vereisten tijd in beslag nemen.

13 
Wat onderzoek in het kader van KP7 betreft, zijn de subsidiabiliteitsregels voor 
uitgaven ten laste van de EUbegroting complex. De certificering van uitgaven 
ten laste van de EUbegroting door onafhankelijke controleurs is problematisch. 
Zo heeft de Rekenkamer aanzienlijke foutenpercentages vastgesteld in kosten
declaraties die door deze onafhankelijke controleurs als volledig subsidiabel 
werden gecertificeerd.
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Hoge risicofactoren

14 
Vertragingen bij het bereiken van overeenstemming over het MFK 20142020 en 
de vaststelling van de bijbehorende verordeningen zullen door een domino 
effect zeer waarschijnlijk ook tot vertraging in de besteding van het EUbudget 
leiden. Complexe technische of infrastructuurprojecten hebben voldoende voor
bereidingstijd nodig. Bovendien is de totale kostprijs van zulke projecten ondui
delijk wanneer meerdere financieringsbronnen worden gebruikt.

15 
Bij de uitvoering van de begroting zijn tal van actoren betrokken (directora
tengeneraal van de Commissie: DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling,  
DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, DG Mobiliteit en Vervoer, en DG 
Energie voor het cohesiebeleid, zeven andere DG’s voor onderzoek en innovatie, 
uitvoerende agentschappen en gemeenschappelijke ondernemingen, beheers
instanties van de lidstaten, nationale, regionale en plaatselijke organen, en finan
ciële tussenpersonen).

16 
In de EUbegroting bestaat een grote verscheidenheid en versnippering van 
uitgaven. Het bestaan van verschillende procedures voor het aanvragen van, rap
porteren over en controleren van betalingen is niet efficiënt; het kan tot een ne
gatief beeld van EUbureaucratie leiden en de EU in een negatief daglicht stellen.

17 
De programma’s, projecten en maatregelen kunnen uit meerdere bronnen (Euro
pese en nationale begroting, EIBfamilie, EBWO enzovoort) worden gefinancierd. 
Hierdoor kan een duidelijk beeld van de totale kosten ontbreken en bovendien 
bestaan voor elke financieringsbron afzonderlijke regelingen inzake bestuur en 
verslaglegging.

18 
Door het gebruik van voorfinanciering (kasvoorschotten) gedurende lange pe
rioden bestaat een grotere kans dat problemen te laat worden ontdekt om nog 
correctieve maatregelen te treffen om de doelstellingen van de investering te 
verwezenlijken. Hoewel de terugvordering van middelen sommige activiteiten 
kan ontmoedigen, is dit geen oplossing voor de problemen in verband met het 
niet behalen van de verwachte resultaten.

19 
Aanbesteding: niet alle overheden die EUmiddelen ontvangen, voldoen aan de 
regels inzake het plaatsen van overheidsopdrachten (aanbesteding).
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20 
Administratieve capaciteit van de lidstaten: is van invloed op het vermogen 
van de lidstaten om de middelen uit de EUbegroting naar behoren en goed te 
besteden, om doeltreffende beheers en controlesystemen in te voeren en om de 
beschikbare EUmiddelen tijdig op te nemen.

21 
Uitgavencultuur: de lidstaten kunnen ertoe aangezet worden, de middelen uit 
de EUbegroting te besteden ongeacht de prestaties, om de middelen niet te 
verliezen die hun voor het regionale beleid zijn toegewezen, vooral wanneer het 
cofinancieringspercentage van de Commissie hoog is. Van doorslaggevend be
lang is dat toewijzingen volledig worden opgenomen („gebruiken of verliezen”) 
en dat de uitgaven volgens de regels plaatsvinden. Pas in de laatste plaats wor
den de prestaties in overweging genomen. De invoering van de prestatiereserve 
vormt geen antwoord op de fundamentele problemen in verband met nationale 
toewijzingen (zie voetnoot 3).

22 
Achter nog betaalbaar te stellen juridische verbintenissen (RAL) kunnen echter 
bedragen schuilgaan die niet kunnen worden gebruikt. Informatie over de RAL 
per lidstaat wordt niet gepubliceerd.

23 
De doelstellingen van de EU en van de afzonderlijke lidstaten kunnen met elkaar 
in strijd zijn. Op sommige thematische gebieden van het cohesiebeleid (bij
voorbeeld energie) zijn de EUdoelen en vereisten zeer veeleisend. De lidstaten 
beschikken dan mogelijk niet over de technische en financiële expertise en de 
expertise op regelgevingsgebied of over de vereiste financiële middelen. Bijge
volg kan sprake zijn van een aanzienlijke kloof tussen het politiek akkoord en de 
aangenomen of geplande maatregelen enerzijds en de toegewezen middelen 
anderzijds.

24 
De lidstaten dragen soms zelf ook bij tot de complexiteit door nationale subsidi
abiliteitsregels op te leggen die strenger zijn dan de EUvoorwaarden4. Daarnaast 
moeten onderling verschillende nationale instanties voldoen aan uitgebreide 
Europese wettelijke en organisatorische normen voor het dagelijkse beheer en 
de controle van gefinancierde projecten.

25 
EUmiddelen kunnen worden gebruikt voor activiteiten die hoe dan ook door de 
lidstaten zouden zijn gefinancierd („buitenkanseffect”) of wanneer projecten in 
het kader van correctieprocedures worden vervangen.

4 Zie de studie van het Europees 
Parlement „Goldplating in 
the EAFRD: to what extent do 
national rules unnecessarily 
add to complexity and, as 
a result, increase the risk of 
errors?” (Overregulering in het 
Elfpo: in welke mate maken 
nationale regels het nodeloos 
ingewikkelder en verhogen 
ze zo het risico op fouten?) 
(februari 2014).
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26 
Ontoereikende behoefteanalyses kunnen tot gevolg hebben dat dure program
ma’s en projecten worden gefinancierd met aspecten die verder gaan dan nodig.

27 
De toezichthoudende functie van de Commissie wordt aangetast:

a) door het gebrek aan tijdige, betrouwbare en vergelijkbare beheersinforma
tie, en door een gebrekkige prestatiecultuur, met name voor gecofinancierde 
uitgaven. Beslissingen om middelen vast te leggen en uit te betalen zijn 
gebaseerd op beperkte, vaak onvolledige en onbetrouwbare informatie van 
de lidstaten5. Onderliggende informatie en bewijsstukken zijn verspreid in de 
lidstaten;

b) doordat de kwaliteit en tijdigheid van controles door andere controleurs  
(auditautoriteiten) die de uitgaven certificeren, onvoldoende zijn om te ga
randeren dat de begrotingsuitgaven wettig en regelmatig worden gebruikt;

c) doordat gebreken in de risicobeoordelings en controlestrategie van de Com
missie, in combinatie met druk op de middelen, tot gevolg kunnen hebben 
dat de meest risicovolle domeinen van de begrotingsuitgaven niet syste
matisch worden gecontroleerd; hierdoor kunnen problemen te laat worden 
opgemerkt.

28 
Dankzij het correctiesysteem kunnen de lidstaten vastgestelde nietsubsidiabele 
uitgaven vervangen door subsidiabele uitgaven. Wanneer zij de voorgestelde 
correcties van de Commissie aanvaarden, staan de financiële middelen tot hun 
beschikking voor andere subsidiabele projecten. Er is bijgevolg weinig stimulans 
om orde op zaken te stellen.

Toekomstige maatregelen

29 
De Commissie:

a) onderneemt stappen om een prestatiecultuur te bevorderen en in te voe
ren op het vlak van besteding van de middelen uit de EUbegroting en om 
de Europese toegevoegde waarde van alle gefinancierde activiteiten te 
onderbouwen;

b) draagt op meer proactieve wijze bij aan capaciteitsopbouw in de lidstaten 
door netwerken op te richten van (nationale) bestuursorganen die verant
woordelijk zijn voor de besteding van de middelen uit de begroting op dit 
terrein, zodat zij van elkaar kunnen leren en beste praktijken worden bevor
derd. De Commissie kan de instanties van de lidstaten ook betere begelei
ding verstrekken;

5 De door de ERK vastgestelde 
hoge foutenpercentages 
zijn een indicatie van de 
onbetrouwbaarheid van de 
informatie van de lidstaten. 
Tal van fouten hadden 
kunnen worden vastgesteld 
door de beheersautoriteiten 
en andere bemiddelende 
instanties van de lidstaten. 
Zie het jaarverslag over het 
begrotingsjaar 2012, de 
paragrafen 5.27, 5.28 en 6.12.
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c) maakt meer gebruik van uitbetalingen van forfaitaire en vaste bedragen en 
baseert terugbetaling op resultaten in plaats van op productiekosten. Ze zou 
vergelijkbare informatie moeten vergaren over de werkelijke kosten in de 
lidstaten, zodat deze hun kosten beter kunnen vergelijken en kunnen toezien 
op de kosteneffectiviteit van hun uitgavenprogramma’s;

d) verstrekt informatie per lidstaat over het gebruik van voorafgaande toewij
zingen, voorfinanciering en RAL („reste à liquider”) met het oog op een beter 
begrotingsbeheer en betere kasstroomplanning. Ze zou ook meer afschrik
kende maatregelen op het gebied van correcties moeten nemen.

30 
De lidstaten:

a) doen voorstellen voor de financiering van realistische programma’s die aan 
echte behoeften voldoen en die erop gericht zijn zo goed mogelijke resulta
ten te behalen met de EUmiddelen;

b) zorgen ervoor dat de betrokkenen bij het beheren en besteden van de mid
delen uit de EUbegroting daartoe over de nodige capaciteiten en middelen 
beschikken, en op de hoogte zijn van de regels op grond waarvan de mid
delen moeten worden besteed, evenals van andere wettelijke vereisten. De 
lidstaten moeten aansturen op een betere samenwerking en coördinatie 
tussen nationale en regionale betrokkenen;

c) ervoor zorgen dat het model van programmalogica (programme logic model) 
wordt toegepast: dat de programmaresultaten en uitkomsten duidelijk en 
haalbaar zijn, dat een degelijke behoefteanalyse is uitgevoerd, dat projec
ten voor financiering worden gekozen op basis van relevante en realistische 
criteria, en dat nationale regels niet tot overregulering leiden;

d) zorgen ervoor dat degelijke aanbestedingsprocedures zijn toegepast;

e) zorgen ervoor dat controleregelingen goed worden toegepast en doeltref
fend zijn, en treffen tijdig passende maatregelen om de bij controles van de 
Commissie en de ERK vastgestelde gebreken aan te pakken.
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Nuttige informatie / Verslagen en adviezen van de ERK

Algemeen

 ο Advies nr. 7/2011 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 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, die onder het gemeenschappelijk strategisch kader vallen, en algemene bepa
lingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds

 ο Websites van DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling en DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie van 
de Commissie

 ο Metastudy on lessons from existing evaluations as an input to the review of EU spending (for the period 2000
2006) (metaonderzoek naar de lessen uit bestaande evaluaties als input voor de herziening van de EUuitgaven 
(voor de periode 20002006)), januari 2008

 ο Een onderzoek naar EUuitgaven in opdracht van de Europese Commissie, directoraatgeneraal Begroting (con
tract nr. 30CE0121821/0057) door ECORYS Nederland BV

Problemen met wettigheid en regelmatigheid

 ο Jaarverslag 2012 van de ERK, hoofdstuk 5 (Regionaal beleid, energie en vervoer)

 ο Jaarverslag 2012 van de ERK, hoofdstuk 6 (Werkgelegenheid en sociale zaken)

Overkoepelende thema’s

 ο Speciaal verslag nr. 16/2013 „Evaluatie van de „single audit” en van het vertrouwen van de Commissie in het 
werk van de nationale auditautoriteiten op het gebied van cohesie”

 ο Speciaal verslag nr. 3/2012 „Structuurfondsen: heeft de Commissie de geconstateerde gebreken in de beheers 
en controlesystemen van de lidstaten met succes aangepakt?”

 ο Speciaal verslag nr. 3/2010 „Effectbeoordelingen in de EUinstellingen: ondersteunen zij de besluitvorming?”
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Energie-efficiëntie

 ο Speciaal verslag nr. 21/2012 „De kosteneffectiviteit van investeringen in energieefficiëntie in het kader van het 
cohesiebeleid”

Ondernemerschap

 ο Speciaal verslag nr. 2/2012 „Door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling gecofinancierde financiële 
instrumenten voor het midden en kleinbedrijf”

 ο  Speciaal verslag nr. 9/2011 „Waren de eoverheidsprojecten die steun kregen uit het EFRO doeltreffend?”

 ο  Speciaal verslag nr. 4/2011 „Controle van de mkbgarantiefaciliteit”

Milieu

 ο Speciaal verslag nr. 20/2012 „Is de financiering uit structurele maatregelen van infrastructuurprojecten voor het 
beheer van stedelijk afval doeltreffend als bijdrage tot de verwezenlijking van de afvalbeleidsdoelstellingen van 
de EU door de lidstaten?”

 ο Speciaal verslag nr. 9/2010 „Worden de bestedingen uit hoofde van structurele maatregelen van de EU op het 
gebied van de watervoorziening voor huishoudelijk gebruik optimaal benut?”

 ο Speciaal verslag nr. 3/2009 „De doeltreffendheid van uitgaven uit hoofde van structurele maatregelen met be
trekking tot afvalwaterbehandeling voor de programmeringsperioden 19941999 en 20002006”

Menselijk kapitaal

 ο Speciaal verslag nr. 7/2013 „Heeft het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering Europese meer
waarde gehad voor de herintegratie van ontslagen werknemers?”

 ο Speciaal verslag nr. 25/2012 „Worden er instrumenten ingezet om toe te zien op de doeltreffendheid van uitga
ven van het Europees Sociaal Fonds ten behoeve van oudere werknemers?”

 ο Speciaal verslag nr. 4/2010 „Is het waarschijnlijk dat het ontwerp en het beheer van de mobiliteitsregeling van 
het Leonardo da Vinciprogramma tot doeltreffende resultaten leiden?”

 ο Speciaal verslag nr. 17/2009 „Door het Europees Sociaal Fonds gecofinancierde beroepsopleidingsacties voor 
vrouwen”
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Ontmanteling van kerncentrales

 ο Speciaal verslag nr. 16/2011 „De financiële steun van de EU voor de ontmanteling van kerncentrales in Bulgarije, 
Litouwen en Slowakije: resultaten en uitdagingen voor de toekomst”

Onderzoek en innovatie

 ο Speciaal verslag nr. 2/2013 „Heeft de Commissie gezorgd voor een doelmatige uitvoering van het zevende ka
derprogramma voor onderzoek?”

 ο Speciaal verslag nr. 2/2010 „De doeltreffendheid van de steunregelingen voor ontwerpstudies en de opbouw 
van nieuwe infrastructuren in het kader van het zesde kaderprogramma voor onderzoek”

 ο Speciaal verslag nr. 8/2009 „Topnetwerken en geïntegreerde projecten in het communautaire onderzoeks
beleid: zijn de doelstellingen bereikt?”

 ο Speciaal verslag nr. 7/2009 „Het beheer van de ontwikkelings en valideringsfase van het Galileoprogramma”

Sociale infrastructuur

 ο Speciaal verslag nr. 2/2009 „Het volksgezondheidsprogramma van de Europese Unie (20032007): een doeltref
fende manier om de gezondheid te verbeteren?”

Solidariteitsfondsen

 ο Speciaal verslag nr. 24/2012 „De reactie van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie op de aardbeving van 
2009 in de Abruzzen: relevantie en kosten van de acties”

Toerisme en cultuur

 ο Speciaal verslag nr. 6/2011 „Waren de uit het EFRO gecofinancierde toerismeprojecten doeltreffend?”
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Vervoer

 ο Speciaal verslag nr. 5/2013 „Worden de EUcohesiebeleidsmiddelen voor wegen goed besteed?”

 ο Speciaal verslag nr. 3/2013 „Hebben de Marco Poloprogramma’s op doeltreffende wijze verkeer van de weg 
gehouden?”

 ο Speciaal verslag nr. 4/2012 „Het aanwenden van de Structuurfondsen en het Cohesiefonds om de vervoersinfra
structuur in zeehavens te cofinancieren: een doeltreffende investering?”

 ο Speciaal verslag nr. 8/2010 „Verbetering van de vervoersprestaties op de transEuropese spoorwegassen: zijn de 
EUinvesteringen in spoorweginfrastructuur doeltreffend geweest?”

Stads- en plattelandsvernieuwing

 ο Speciaal verslag nr. 23/2012 „Hebben de structurele maatregelen van de EU met succes de regeneratie onder
steund van industriële en militaire brownfieldterreinen?”

Meer weten?

Neem contact op met de persvoorlichter van de Rekenkamer:
Email: press@eca.europa.eu
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hulpbronnen

(miljoen euro) (vastleggingen)

MFK 2014–20201 Begroting 2014 
(definitief)

MFK 2 — Natuurlijke hulpbronnen 420 034 59 303

Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) — marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen 
(de ontkoppelde BTR en REAB, en productiegerelateerde subsidies) 312 735 44 130

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) 95 577 13 652

Maritieme zaken en visserij 7 405 1 017

Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) 866

Regionale organisaties voor visserijbeheer (ROVB’s) en duurzamevisserijovereenkomsten (DVO's) 151

Milieu en klimaat 3 457 405

Gedecentraliseerde agentschappen 388 52

Marge 473 47

Opmerking: Gezondheid en consumentenbescherming vallen onder MFK 3 — Veiligheid en burgerschap.

1  Het MFK 20142020 werd op basis van de in 2011 geldende prijzen vastgesteld (Verordening (EU, EURATOM) nr. 1311/2013 van de Raad). Hier zijn 
de bedragen in lopende prijzen weergegeven (zoals vermeld op de website van DG Begroting).

Wat dit inhoudt

01 
De artikelen 3844 VWEU zetten de doelstellingen uiteen van het gemeenschap
pelijk landbouwbeleid (GLB) en het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) die in 
de plaats komen van onderling verschillend nationaal beleid in de 28 lidstaten. 
Het GLB heeft ten doel de productiviteit van de landbouw te doen toenemen, 
de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren, de markten 
te stabiliseren, de voorziening veilig te stellen en redelijke prijzen bij de levering 
aan verbruikers te verzekeren. Het GVB voorziet in soortgelijke doelstellingen 
voor de visserij en richt zich ook op het beheer van de vissersvloten en het 
behoud van de visbestanden. Het beleid inzake plattelandsontwikkeling be
strijkt de bredere plattelandsgemeenschap en zou de structuurfondsen moeten 
aanvullen.

02 
De EU is na de VS ‘s werelds grootste exporteur van landbouwproducten. Daar
naast is ze ook de grootste importeur van landbouwproducten en voedings
middelen. De Commissie onderhandelt in de Wereldhandelsorganisatie namens 
de EU28. Ze onderhandelt ook afzonderlijk over de bilaterale internationale 
visserijovereenkomsten tussen de EU en andere landen.

03 
Er bestaat een opvallende diversiteit in de landbouw en het rurale landschap van 
de EU. Het MFK 20142020 biedt de lidstaten meer mogelijkheden om opties te 
kiezen die bij hun bijzondere omstandigheden passen.
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04 
Er zijn in de EU 12 miljoen landbouwers. Het gaat hier voornamelijk om een  
oudere bevolking (met bijna een derde 65plussers), aangezien de landbouw 
geen jonge mensen aantrekt (slechts 6 % van de landbouwers is jonger dan 35).

05 
De structuur en omvang van landbouwbedrijven in de EU lopen zeer uiteen. Dit 
heeft invloed op de EUsteun die ze ontvangen. Dankzij de GLBhervormingen 
van 2013 kunnen de lidstaten bij het uitkeren van subsidies meer rekening hou
den met de kenmerken van hun nationale landbouw.

06 
Minder dan 2 % van de Europese producenten ontvangt 31 % van de rechtstreek
se betalingen. In het kader van de hervormingen van 2013 krijgen alleen land
bouwers met landbouw als hoofdactiviteit nog steun, geldt een korting van 5 % 
op betalingen van meer dan 150 000 euro en kunnen de lidstaten ervoor kiezen 
om een bovengrens in te stellen voor subsidies aan grote producenten.

07 
De EUbegroting wordt geschraagd door uitvoerige wetgeving met een sterke 
koppeling met landbouw en voedselproductie. Deze regels hebben ten doel de 
gezondheid van mensen, dieren en planten te beschermen. Zij dragen bij tot de 
werking van de interne markt en geven consumenten vertrouwen in EUproduc
ten. De lidstaten moeten garanderen en erop toezien dat deze wetgeving op 
hun grondgebied wordt nageleefd. Fraude in de voedselproductieketen kan een 
negatieve invloed hebben op de vraag naar EUvoedingsmiddelen (het paarden
vleesschandaal begin 2013 bijvoorbeeld deed de vraag naar vlees afnemen en de 
consumptie is tot op heden nog steeds laag).

08 
Uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) worden de rechtstreekse steun 
aan landbouwers en marktmaatregelen1 volledig gefinancierd, zonder dat natio
nale financiering is vereist:

a) Het voorziet in rechtstreekse inkomenssteun aan landbouwers. Deze steun 
is meestal „ontkoppeld”, wat betekent dat er geen verband is met wat en 
hoeveel er wordt geproduceerd. De steun wordt berekend op basis van de 
omvang (landbouwareaal) van de landbouwbedrijven en de toeslagrechten 
van de landbouwers. De steun wordt verminderd wanneer landbouwers de 
randvoorwaarden op het gebied van het milieu, de gezondheid van dieren, 
planten en mensen, en voedselveiligheid niet nakomen en wanneer ze hun 
land niet in goede landbouw en milieuconditie (GLMC) houden. Nationale 
maxima voor subsidies die in elk land kunnen worden betaald, beperken het 
beschikbare budget voor dat land, waarbij in feite de middelen voor dat land 
worden gereserveerd.

b) Marktmaatregelen (inclusief interventieopslagkosten en uitvoerrestituties 
die aan exporteurs worden betaald wanneer de EUprijzen voor bepaalde 
producten hoger liggen dan de wereldprijs) worden geleidelijk afgeschaft; 
daarnaast worden al de verschillende gemeenschappelijke marktordeningen 
(GMO’s) vervangen door één GMO.

1 Behalve bepaalde 
maatregelen ten belope 
van in totaal minder dan 
100 miljoen euro voor 
afzetbevorderingsacties en 
schoolfruitregelingen, die 
worden gecofinancierd.
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09 
Een deel van de kosten van elke nationale plattelandsontwikkelingsstrategie 
komt voor rekening van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwik
keling (Elfpo), dat wil zeggen dat het Elfpo maatregelen „cofinanciert” die de 
lidstaten in hun strategie hebben gekozen om te beantwoorden aan de behoef
ten in plattelandsgebieden in overeenstemming met de EUprioriteiten. Tijdens 
de onderhandelingen over het MFK wordt besloten welk bedrag elk land mag 
besteden („nationale toewijzingen”):

a) Landbouwers kunnen oppervlaktegebonden agromilieusteun aanvragen, 
evenals steun om hun bedrijven te moderniseren en te diversifiëren. Het 
Elfpo verstrekt ook extra financiële steun aan landbouwers in gebieden met 
natuurlijke handicaps.

b) Andere actoren in de plattelandseconomie worden gesteund aan de hand 
van maatregelen die bedoeld zijn om de economie en levenskwaliteit in 
plattelandsgebieden te verbeteren door basisvoorzieningen op te zetten en 
activiteiten te diversifiëren.

10 
Het budget voor het MFK 2 wordt grotendeels door de lidstaten onder gedeeld 
beheer besteed:

a) De lidstaten dragen de meeste kosten voor de organisatie en de systemen 
voor de besteding van de middelen uit de EUbegroting. Ze richten speci
fieke betaalorganen op (begin 2014 waren er 81) die ervoor moeten zorgen 
dat subsidies en toelagen worden betaald aan in aanmerking komende be
gunstigden die voldoen aan de voorwaarden voor het ontvangen van steun. 
Daarnaast benoemen de lidstaten onafhankelijke controleurs („certificerende 
instanties”) om de rekeningen en betalingsdossiers van de betaalorganen te 
onderzoeken.

b) De Commissie vergoedt de lidstaten voor de door hen gedeclareerde uit
gaven. Ze aanvaardt de uitgaven ten laste van de EUbegroting via haar 
procedure voor de goedkeuring van de rekeningen. De Commissie verlaat 
zich deels op de onafhankelijke controleurs („certificerende instanties”) die 
bepaalde aan hen toegewezen aspecten controleren en erover rapporteren, 
en op haar eigen controles ter plaatse.

c) De Commissie voert financiële „correcties” door om uitgaven terug te vorde
ren die niet volgens de EUregels en regelgeving zijn besteed. Uitgaven die 
niet worden aanvaard, worden gedragen door de nationale begroting van de 
lidstaten.
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Wat we vaststelden

Is de het budget voor 2012 volgens de regels besteed? 
(Wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven)

ο Is er sprake van materiële fouten? JA

ο Geschat meest waarschijnlijke foutenpercentage:

Landbouw: marktondersteuning en rechtstreekse steun: 3,8 %
Plattelandsontwikkeling, milieu, visserij en gezondheid: 7,9 %

11 
De uitgaven voor plattelandsontwikkeling, die uit de nationale begroting van de 
lidstaten worden gecofinancierd, vormen een groter probleem vanwege de com
plexe wetgeving en de administratieve capaciteit van de lidstaten. Voor de in het 
kader van het GLB volledig gefinancierde rechtstreekse betalingen bestaan beter 
ingevoerde, doch niet perfecte, beheers en controlesystemen (GBCS — geïnte
greerd beheers en controlesysteem).

Worden de uitgaven goed beheerd en hebben ze impact? 
(goed financieel beheer)

12 
Rechtstreekse steun aan landbouwers (regeling inzake een enkele areaalbetaling 
en bedrijfstoeslagregeling), ten belope van ongeveer 41 miljard euro voor de 
periode 20142020, zal de beoogde begunstigden misschien niet bereiken. Er zijn 
aanwijzingen dat deze steun door hogere pachtprijzen en grondprijzen wordt 
opgeslokt.

13 
Er is aantoonbaar sprake van slechte prestaties in de door de ERK gecontroleerde 
programma’s en regelingen:

a) De uitgaven in de lidstaten zijn vaak niet goed gericht op de mensen of 
gebieden die steun nodig hebben. Dit vermindert de doeltreffendheid van 
EUuitgaven.

b) De Commissie beschikt niet over alle informatie over de impact en verwe
zenlijkingen van de uitgaven uit EUbegroting. Rapportagesystemen zijn niet 
bedoeld om resultaten te meten of prestaties te monitoren, en er zijn onvol
doende indicatoren om de prestaties te meten. De wel beschikbare informa
tie is fragmentarisch en ongeschikt om vergelijkingen tussen de lidstaten te 
maken.
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Hoge risicofactoren

14 
Vertragingen in de goedkeuring van de GLBhervormingen van 2013, van het 
MFK 20142020 en van bijbehorende verordeningen zullen door een domino 
effect ook tot vertraging in de besteding van het EUbudget leiden, met name 
op het gebied van plattelandsontwikkeling waarvoor lidstaten hun uitgavenplan
nen moeten voorbereiden, alsook in de toepassing van controlesystemen voor 
toezicht op de naleving van nieuwe voorwaarden.

15 
Nieuwe voorwaarden en de aanpassing van controlesystemen aan de vereisten in 
het kader van de GLBhervormingen van 2013 kunnen het risico op fouten in de 
eerste jaren van het huidige MFK doen toenemen:

a) het koppelen van betalingen aan nieuwe, strengere milieuvoorwaarden;

b) de geïntegreerde beheers en controlesystemen (GBCS), die slechts gedeelte
lijk doeltreffend zijn, zullen moeten worden aangepast aan de nieuwe milieu
voorwaarden en rekening moeten houden met de invoering van geospatiale 
steunaanvragen.

16 
Een groot aantal kleinschalige begunstigden ontvangt rechtstreekse betalingen 
van doorgaans kleine bedragen. Het geïntegreerde controlesysteem (GBCS) con
troleert aanvragen automatisch, maar is slechts gedeeltelijk doeltreffend.

17 
Voor gecofinancierde uitgaven: door het gebrek aan tijdige, betrouwbare en 
vergelijkbare beheersinformatie kan de Commissie haar rol niet naar behoren 
vervullen.

18 
Complexe steunverleningsmechanismen: er zijn veel actoren (in de eerste plaats 
directoraatgeneraal (DG) Landbouw en Plattelandsontwikkeling, maar ook de 
DG’s Maritieme Zaken en Visserij, Klimaat, Milieu, en Gezondheid en Consumen
ten, beheersautoriteiten in de lidstaten en 81 betaalorganen). Er is een grote 
verscheidenheid en versnippering van uitgaven, waardoor het risico bestaat dat 
ze met nationale programma’s overlappen, met name op het gebied van platte
landsontwikkeling. De Europese toegevoegde waarde van sommige regelingen 
kan bijgevolg twijfelachtig zijn.
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19 
Complexe wetgeving inzake subsidiabiliteit en andere voorwaarden: er bestaan 
op zeven niveaus regels voor het besteden van het budget. In verschillende 
teksten worden tal van regelgevingseisen voor de randvoorwaarden vastgesteld 
en de eigen definities van de lidstaten voor goede landbouw en milieucondities 
zijn onvoldoende robuust om een milieuimpact te hebben. De GLBhervormin
gen van 2013 voor „vergroening” voeren meer voorwaarden in ten aanzien van 
de naleving van milieueisen.

20 
Aanbesteding: de overheden die EUmiddelen ontvangen, voldoen niet altijd aan 
de regels inzake het plaatsen van overheidsopdrachten (aanbesteding).

21 
Administratieve en technische capaciteit van de lidstaten: is van invloed op het 
vermogen van de lidstaten om de middelen uit de EUbegroting naar behoren en 
goed te besteden, om doeltreffende beheers en controlesystemen in te voeren 
en om de beschikbare EUmiddelen tijdig op te nemen.

22 
Uitgavencultuur: de lidstaten kunnen ertoe worden aangezet de middelen uit 
de EUbegroting te besteden om te voorkomen dat ze de middelen verliezen die 
hun voor plattelandsontwikkeling en visserij zijn toegewezen.

23 
De toezichthoudende functie van de Commissie wordt aangetast:

a) door het gebrek aan tijdige en betrouwbare beheersinformatie. De uitgaven 
onder deze rubriek van het MFK blijven in wezen op input gebaseerd, zodat 
de nadruk eerder ligt op naleving dan op prestaties;

b) doordat de kwaliteit en tijdigheid van controles door andere controleurs die 
de uitgaven certificeren, vaak onvoldoende zijn om te garanderen dat de 
begrotingsuitgaven wettig en regelmatig worden gebruikt;

c) doordat mogelijke gebreken in de risicobeoordelings en controlestrategie, 
in combinatie met druk op de middelen, tot gevolg kunnen hebben dat de 
meest risicovolle domeinen van de begrotingsuitgaven niet systematisch 
worden gecontroleerd. Hierdoor kunnen problemen te laat worden opge
merkt om nog correctieve maatregelen te nemen.
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Toekomstige maatregelen

24 
De Commissie:

a) onderneemt stappen om een prestatiecultuur te bevorderen en in te voeren 
op het vlak van besteding van de EUbegroting en om de Europese toe
gevoegde waarde van alle gefinancierde activiteiten te onderbouwen;

b) hanteert een meer systematische aanpak om de wettelijke vereisten te ratio
naliseren en te vereenvoudigen;

c) pakt gebreken in haar risicobeoordelings en controlestrategie aan om het 
aanhoudende probleem van vertragingen in haar conformiteitscontroles 
terug te schroeven;

d) draagt op meer proactieve wijze bij aan het oprichten van netwerken van 
nationale bestuursorganen die verantwoordelijk zijn voor de besteding van 
de middelen uit de begroting op dit terrein, zodat zij van elkaar kunnen leren 
en beste praktijken worden bevorderd.

25 
De lidstaten (beheersautoriteiten, betaalorganen):

a) zorgen ervoor dat de betrokkenen bij het beheren en besteden van de mid
delen uit de EUbegroting op de hoogte zijn van de regels op grond waar
van de middelen moeten worden besteed, evenals van andere wettelijke 
vereisten;

b) treffen tijdig passende maatregelen om de bij controles van de Commissie en 
de ERK vastgestelde gebreken aan te pakken;

c) doen meer en sneller inspanningen om ervoor te zorgen dat de GBCSdata
banken betrouwbaar en bijgewerkt zijn;

d) verbeteren de kwaliteit van de inspecties ter plaatse;

e) verbeteren de vaststelling van de milieuvoorwaarden waaraan de betaling 
van subsidies is gekoppeld, met het oog op een betere milieuimpact.
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Nuttige informatie / Verslagen en adviezen van de ERK

Algemeen

 ο Advies nr. 1/2012 over bepaalde voorstellen voor verordeningen betreffende het gemeenschappelijk landbouw
beleid voor de periode 20142020

 ο Website van DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de Commissie

 ο Metastudy on lessons from existing evaluations as an input to the review of EU spending for the period 2000
2006 (metaonderzoek naar de lessen uit bestaande evaluaties als input voor de herziening van de EUuitgaven 
voor de periode 20002006), januari 2008

Problemen met wettigheid en regelmatigheid

 ο Jaarverslag 2012 van de ERK, hoofdstuk 3 (Landbouw: marktondersteuning en rechtstreekse steun)

 ο Jaarverslag 2012 van de ERK, hoofdstuk 4 (Plattelandsontwikkeling, milieu, visserij en gezondheid)

 ο Speciaal verslag nr. 7/2010 „Controle van de procedure voor de goedkeuring van de rekeningen”

 ο Speciaal verslag nr. 8/2011 „Terugvorderingen van onverschuldigde betalingen in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid”

Rechtstreekse steun

 ο Speciaal verslag nr. 10/2013 „Gemeenschappelijk landbouwbeleid: is de specifieke steun die in het kader van 
artikel 68 van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wordt verleend, goed opgezet en wordt deze goed 
uitgevoerd?”

 ο Verslag van de Commissie over de verdeling van rechtstreekse steun aan landbouwers (begrotingsjaar 2011), 
gepubliceerd in december 2012

 ο Speciaal verslag nr. 16/2012 „De doeltreffendheid van de regeling inzake een enkele areaalbetaling als over
gangsregeling voor de ondersteuning van landbouwers in nieuwe lidstaten”

 ο Speciaal verslag nr. 11/2012 „Rechtstreekse steun voor zoogkoeien, ooien en geiten in het kader van de gedeel
telijke uitvoering van BTRregelingen”

 ο Speciaal verslag nr. 7/2012 „De hervorming van de gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt: voortgang 
tot op heden”
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 ο Speciaal verslag nr. 10/2011 „Zijn de programma’s „schoolmelk” en „schoolfruit” doeltreffend?”

 ο Speciaal verslag nr. 5/2011 „De bedrijfstoeslagregeling (BTR): problemen die moeten worden aangepakt voor 
een beter financieel beheer”

 ο Speciaal verslag nr. 10/2010 „De specifieke maatregelen ten behoeve van de landbouw in de ultraperifere gebie
den en op de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee”

 ο Speciaal verslag nr. 6/2010 „Heeft de hervorming van de suikermarkt haar voornaamste doelstellingen bereikt?”

 ο Speciaal verslag nr. 14/2009 „Hebben de instrumenten voor het beheer van de markt voor melk en zuivelpro
ducten hun voornaamste doelstellingen bereikt?”

 ο Speciaal verslag nr. 6/2009 „Voedselhulp van de Europese Unie voor de behoeftigen: een beoordeling van de 
doelstellingen, middelen en gebruikte methoden”

Plattelandsontwikkeling

 ο Speciaal verslag nr. 12/2013 „Kunnen de Commissie en de lidstaten aantonen dat het aan plattelandsontwikke
lingsbeleid toegewezen EUbudget goed besteed is?”

 ο Speciaal verslag nr. 8/2013 „Steun voor de verbetering van de economische waarde van bossen uit het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling”

 ο Speciaal verslag nr. 6/2013 „Hebben de lidstaten en de Commissie kosteneffectiviteit bereikt met de maatrege
len ter diversificatie van de plattelandseconomie?”

 ο Speciaal verslag nr. 8/2012 „Steunverlening richten op de modernisering van landbouwbedrijven”

 ο Speciaal verslag nr. 5/2010 „Toepassing van de Leaderaanpak op plattelandsontwikkeling”

Milieu- en klimaatmaatregelen

 ο Speciaal verslag nr. 15/2013 „Is het onderdeel Milieu van het LIFEprogramma doeltreffend geweest?”

 ο Speciaal verslag nr. 7/2011 „Is agromilieusteun goed opgezet en beheerd?”

 ο Speciaal verslag nr. 11/2009 „De duurzaamheid en het beheer door de Commissie van de projecten van 
LIFENatuur”
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Visserij

 ο Speciaal verslag nr. 12/2011 „Hebben de EUmaatregelen bijgedragen tot de aanpassing van de capaciteit van 
de vissersvloten aan de beschikbare vangstmogelijkheden?”

Voedselveiligheid, productie en etikettering

 ο Speciaal verslag nr. 1/2013 „Was de EUsteun aan de voedselverwerkende industrie doeltreffend en doelmatig in 
het verhogen van de toegevoegde waarde van landbouwproducten?”

 ο Speciaal verslag nr. 14/2012 „Tenuitvoerlegging van EUhygiënewetgeving in slachthuizen van sinds 2004 tot de 
EU toegetreden lidstaten”

 ο Speciaal verslag nr. 9/2012 „Controle van het controlesysteem inzake de productie, verwerking, distributie en 
invoer van biologische producten”

 ο Speciaal verslag nr. 11/2011 „Maken de opzet en het beheer van de regeling inzake geografische aanduidingen 
deze doeltreffend?”

 ο Speciaal verslag nr. 14/2010 „Het door de Commissie gevoerde beheer van het systeem van veterinaire controles 
van vleesimporten na de hervormingen van de hygiënewetgeving in 2004”

 ο Speciaal verslag nr. 10/2009 „Voorlichtings en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten”

Meer weten?

Neem contact op met de persvoorlichter van de Rekenkamer:
Email: press@eca.europa.eu
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(miljoen euro) (vastleggingen)

MFK 2014–20201 Begroting 2014 (definitief)

MFK 3 – Veiligheid en burgerschap 17 725 2 179

Asiel- en Migratiefonds (AMF) 3 137 403

Fonds voor interne veiligheid 3 764 403

IT-systemen (Schengeninformatiesysteem (SIS) en Visuminformatiesysteem (VIS)) 139 19

Programma „Justitie” 378 47

Programma „Rechten en burgerschap” 440 55

EU-mechanisme voor civiele bescherming — Lidstaten 224 28

Levensmiddelen en diervoeders 1 892 253

Programma „Gezondheid voor groei” 449 59

Consumentenprogramma 189 24

Programma „Creatief Europa” 1 463 179

Europa voor de burger 186 23

Agentschappen 4 003 535

Overig 679 86

Marge 783 65

1  Het MFK 20142020 werd op basis van de in 2011 geldende prijzen vastgesteld (Verordening (EU, EURATOM) nr. 1311/2013 van de Raad). Hier zijn 
de bedragen in lopende prijzen weergegeven (zoals vermeld op de website van DG Begroting).  

Wat dit inhoudt

01 
Het MFK 3 omvat een aantal programma’s van algemeen belang, zoals de ont
wikkeling van onderwijs en opleiding, consumentenbescherming, voedsel en 
gezondheidsbeleid, justitie, justitiële samenwerking, rechten en burgerschap, 
evenals bescherming van de EUbuitengrenzen.

02 
Gewoonlijk wordt het beheer van de uitgaven op dit terrein aan agentschap
pen gedelegeerd of wordt het gedeeld met de lidstaten. De activiteiten worden 
doorgaans ten uitvoer gelegd in de vorm van meerjarenprogramma’s onder het 
beheer van Europese uitvoerende agentschappen1, nationale agentschappen of 
vergelijkbare beheersstructuren in de lidstaten die subsidies en contracten toe
kennen aan projecten of maatregelen die door particuliere en publieke begun
stigden worden uitgevoerd.

03 
De steun neemt de vorm aan van financieringsregelingen voor diverse themati
sche (beleids)terreinen en soorten projectactiviteiten, waarbij subsidies worden 
ingezet voor initiatieven inzake burgerschap of voor mobiliteit op het gebied 
van onderwijs en opleiding. De projecten worden door instellingen voor hoger 
onderwijs en opleidingsorganisaties, nonprofitinstellingen, particuliere bedrij
ven en overheidsinstellingen uitgevoerd. De eindbegunstigden zijn particulieren, 
veelal EUburgers.

1 Uitvoerend Agentschap 
onderwijs, audiovisuele  
media en cultuur (EACEA), 
Uitvoerend Agentschap voor 
consumenten, gezondheid en 
voeding (Chafea).
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04 
Het beheer van sommige programma’s, te weten het Buitengrenzenfonds, het 
Integratiefonds, het Terugkeerfonds en het Europees Vluchtelingenfonds, wordt 
echter grotendeels gedeeld met de lidstaten.

Wat we vaststelden

Is het budget voor 2012 volgens de regels besteed? 
(Wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven)

 ο Is er sprake van materiële fouten? JA

 ο Geschat meest waarschijnlijke foutenpercentage: 2,3 %

(niet officieel gepubliceerde informatie uit de betrouwbaarheidsverklaring van 
2009 (DAS 2009). Sindsdien is er geen hoofdstuk meer voor het MFK 3)

05 
De uitgaven in het kader van het MFK 3 werden het laatst afzonderlijk gecon
troleerd in de DAS 2009: toen lag het foutenpercentage net boven de 2 %. Er wer
den geen significante problemen vastgesteld. De rubriek zelf vertegenwoordigt 
slechts ongeveer 1,6 % van het totale MFK 20142020.

Worden de uitgaven goed beheerd en hebben ze impact? 
(Goed financieel beheer)

06 
Hoewel het beheer niet geheel bevredigend is, heeft de Rekenkamer tijdens con
troles geen significante beheersproblemen kunnen vaststellen.

Hoge risicofactoren

07 
De financiering bestaat grotendeels uit kasvoorschotten („voorfinanciering”) 
aan Europese en nationale agentschappen voor hun activiteiten, alsmede uit 
kwartaalbijdragen aan hun bedrijfskosten. Betalingen aan nationale agentschap
pen worden gedaan na de ondertekening van een contract of de goedkeuring 
van een werkprogramma, of zodra de Commissie de kostendeclaraties aanvaardt 
waaruit blijkt dat 70 % van de voorfinancieringsmiddelen aan begunstigden 
zijn uitgekeerd. Het risico bestaat dat nietsubsidiabele, te hoog opgegeven 
of nietonderbouwde kosten in de declaraties van begunstigden niet door het 
beheersorgaan of de Commissie worden ontdekt. Er werden echter geen signifi
cante problemen door de Rekenkamer vastgesteld.
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08 
De nationale agentschappen sluiten subsidieovereenkomsten met de deel
nemende organisaties en gebruiken de voorfinanciering om deze organisaties 
voorschotten van 80 % tot 100 % van de geraamde kosten te verstrekken. Deze 
projecten worden doorgaans binnen drie jaar afgerond en afgesloten, nadat de 
begunstigden hun eindverslagen bij het nationale agentschap hebben inge
diend. Het nationale agentschap dient bij de Commissie een jaarverslag in over 
alle overeenkomsten. De Commissie beëindigt de overeenkomst met het agent
schap door het verslag goed te keuren en het eindsaldo te berekenen en te be
talen. Zulke hoge kasvoorschotten zijn echter niet altijd nodig om de activiteiten 
op te starten en kunnen ook leiden tot fouten inzake de wettigheid en regel
matigheid, daar organisaties de besteding van de hun toegewezen middelen 
willen rechtvaardigen. Gelet op de lange periode tussen het uitbetalen van de 
voorschotten en het afsluiten van de projecten, kunnen problemen ontstaan bij 
het terugvorderen van ongebruikte middelen.

Toekomstige maatregelen

09 
De Commissie moet ervoor zorgen dat de uitgaven op dit terrein een Europese 
toegevoegde waarde opleveren. Ze (de Commissie) kan een belangrijke rol 
vervullen bij het bevorderen van kennisdeling en uitwisseling van beste praktij
ken tussen de lidstaten om een groot aantal beleidskwesties in deze rubriek een 
echte Europese dimensie te geven.

Nuttige informatie / Verslagen en adviezen van de ERK

Algemeen

 ο Speciaal verslag nr. 22/2012 „Dragen het Europees Integratiefonds en het  
Europees Vluchtelingenfonds doeltreffend bij tot de integratie van onder
danen van derde landen?”

 ο Speciaal verslag nr. 4/2010 „Is het waarschijnlijk dat het ontwerp en het 
beheer van de mobiliteitsregeling van het Leonardo da Vinciprogramma tot 
doeltreffende resultaten leiden?”

 ο Speciaal verslag nr. 2/2009 „Het volksgezondheidsprogramma van de  
Europese Unie (20032007): een doeltreffende manier om de gezondheid te 
verbeteren?”

Meer weten?

Neem contact op met de persvoorlichter van de Rekenkamer:
Email: press@eca.europa.eu
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(miljoen euro) (vastleggingen)

MFK 2014-2020

MFK 4 – Europa als wereldspeler (algemene EU-begroting)1 66 262

Europees Ontwikkelingsfonds (buiten de algemene EU-begroting)2 30 506

TOTAAL (algemene begroting plus externe begroting) 96 768

1  Het MFK 20142020 werd op basis van de in 2011 geldende prijzen vastgesteld (Verordening (EU, 
EURATOM) nr. 1311/2013 van de Raad). Hier zijn de bedragen in lopende prijzen weergegeven (zoals 
vermeld op de website van DG Begroting).

2  Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese 
Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese 
Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 20142020, overeenkomstig de ACS
EUpartnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve 
van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn (PB L 210 van 6.8.2013, blz. 1). 

(miljoen euro) (vastleggingen)

MFK 2014-20201 Begroting 2014 (definitief)

MFK 4 – Algemene begroting 66 262 8 335

Instrument voor pretoetredingssteun (IPA)
(DG Regio, dat verantwoordelijk is voor de cohesiebeleidsuitgaven, beheert het IPA.) 11 699 1 574

Europees nabuurschapsinstrument (ENI) 15 433 2 113

Instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) 19 662 2 310

Partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen (PI) 955 113

Europees Instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR) 1 333 179

Stabiliteitsinstrument (IfS) 2 339 315

Humanitaire hulp 6 622 905

Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) 2 339 315

Instrument voor samenwerking op het gebied van de nucleaire veiligheid (INSC) 225 31

Macrofinanciële bijstand (MFB) 565 76

EU-garanties voor leningen 1 193 59

Mechanisme voor civiele bescherming (CPM) en het Europees Centrum
voor respons in noodsituaties (ERC) 145 20

Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening (EUAV) 148 13

Andere acties en programma's 1 167 151

Gedecentraliseerde agentschappen 154 21

Marge 2 286 143

1   Het MFK 20142020 werd op basis van de in 2011 geldende prijzen vastgesteld (Verordening (EU, EURATOM) nr. 1311/2013 van de Raad). Hier zijn 
de bedragen in lopende prijzen weergegeven (zoals vermeld op de website van DG Begroting).  
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Wat dit inhoudt

01 
De EUinstellingen zijn de op een na grootste donor van ontwikkelingshulp1. 
Samen met de lidstaten is de EU de grootste officiële donor met een bijdrage van 
meer dan de helft van de totale officiële ontwikkelingshulp (ODA)2. Er zijn echter 
opvallende verschillen tussen het gebruik van de ODA van de EU en van de ODA 
van de hele OESO, waaruit de verschillen in prioriteiten blijken. Terwijl 54 % van 
de ODA van de OESO voor projectmatige interventies wordt gebruikt, besteedt 
de EU slechts 17 % aan dit soort activiteit. De OESOlanden dragen samen 8 % 
van hun ODA bij aan multilaterale financiering (via de VNagentschappen en 
internationale organisaties), terwijl de EU 25 % van haar ODA voor zulke finan
ciering gebruikt. Bovendien gebruiken de OESOlanden samen 3 % van hun ODA 
voor rechtstreekse begrotingssteun aan de overheidsbegrotingen van partner
landen, terwijl 22 % van de ODA van de EU naar zulke steun gaat.

02 
Het Verdrag van Lissabon gaf de aanzet tot drie belangrijke wijzigingen in het 
EUbeleid voor externe steun:

a) Het stelde uitdrukkelijk dat het hoofddoel van de Europese ontwikkelingssa
menwerking erin bestaat de armoede uit te bannen3.

b) Het riep de functie van hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid in het leven.

c) Het beginsel van sterkere synergieën in het externe optreden van de EU door 
middel van eenheid, samenhang en doeltreffendheid in het optreden van de 
Unie werd erin vastgelegd.

03 
Artikel 209 VWEU plaatst het Europees Parlement en de Raad op gelijke voet 
voor de tenuitvoerlegging („volgens de gewone wetgevingsprocedure”) van het 
beleid inzake ontwikkelingssamenwerking.

04 
De externe steun van de EU is een gedeelde bevoegdheid tussen de Commissie 
en de lidstaten, en wordt via drie hoofdinstanties georganiseerd:

a) de Commissie,

b) de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), en

c) het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF).

1 Gegevens van de OESO 
over ODA (Official 
Development Aid, officiële 
ontwikkelingshulp).

2 Gegevens van de OESO: 
EUinstellingen komen samen 
met de 15 lidstaten die lid 
zijn van het Development 
Assistance Committee 
(DAC, Commissie voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
van de OESO) ruim boven de 
55 % van de totale ODA uit.

3 Artikel 208 van het 
geconsolideerde VWEU.
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05 
De Commissie en de EDEO stellen samen de programmering en strategische 
doelstellingen op van het EUbeleid voor externe steun. De activiteiten worden 
gefinancierd uit zowel de algemene begroting van de EU als de begroting van 
het EOF.

06 
De Commissie is als enige verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van 
de ontwikkelingshulpprogramma’s en de besteding van de middelen.

a) EuropeAid is het belangrijkste directoraatgeneraal (DG) dat zich bezighoudt 
met de programmering en tenuitvoerlegging van de Europese externe steun. 
Vier andere DG’s zijn verantwoordelijk voor specifieke domeinen van het 
externe optreden4.

b) De EDEO is opgericht bij een besluit van de Raad van 26 juli 20105 op basis 
van een voorstel van de hoge vertegenwoordiger6 en is operationeel sinds 
januari 2011. De EDEO is een onafhankelijke EUinstelling die er wettelijk voor 
verantwoordelijk is dat zijn beleid strookt met al het overige EUbeleid.

c) Het EOF, dat bij het Verdrag van Rome werd opgericht om steun te verlenen 
aan historisch verwante landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille 
Oceaan, wordt buiten de algemene begroting van de EU gefinancierd door 
de lidstaten. Het Europees Parlement vervult uitsluitend een adviserende rol 
wat betreft de financiering van het EOF, waarover op intergouvernementeel 
niveau door de Raad en de Commissie wordt onderhandeld. Desalniettemin 
heeft het Europees Parlement het recht verworven om de Commissie te 
vragen te stellen wanneer het voorstellen bevorderlijk acht voor doelen op 
een ander vlak dan ontwikkeling (bijvoorbeeld handel, terrorismebestrijding 
enzovoort) of wanneer het van mening is dat de Commissie haar bevoegdhe
den overschrijdt.

07 
De Commissie beheert zowel de algemene begroting van de EU als de 
EOF‑begroting. Sinds het tiende EOF zijn er slechts kleine verschillen in de fi
nanciële regels voor beide financieringsstromen. Vóór het einde van het huidige 
EOF7 in 2020 zal naar verwachting een beslissing worden genomen over een 
eventuele opneming van de EOFbegroting in de algemene begroting, zodat dat 
samenvalt met het begin van de volgende MFKperiode. Vóór de financiële crisis 
waren er nog te veel lidstaten gekant tegen een samenvoeging.

08 
Een afzonderlijke EOF‑begroting heeft zijn voordelen: in het kader van de 
Cotonouovereenkomst ontwikkelden de EU en ACSlanden een model voor ge
zamenlijke inbreng en verantwoording. Aangezien het EOF niet tot de bevoegd
heden van het Europees Parlement behoort, biedt het lidstaten meer vrijheid om 
uit eigen beweging op te treden. Dit is in overeenstemming met de Verklaring 
van Parijs8. Bovendien wordt 90 % van de middelen besteed aan landen met 
een laag inkomen, ten opzichte van 40 % uit de algemene begroting. Aangezien 
voor het EOF een zevenjarige begroting wordt opgesteld, is financiering hieruit 
beter voorspelbaar dan die uit de EUjaarbegroting. Tenzij anders is aangegeven, 
behandelt dit document beide begrotingen tezamen.

4 DG ECHO (Humanitaire Hulp 
en Civiele Bescherming), 
DG ELARG (Uitbreiding), DG 
FPI (dienst Instrumenten 
buitenlands beleid: gemeen
schappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid (GBVB), 
stabiliteitsinstrument (IfS), 
(crisisbeheersing en vredes
opbouw), instrument voor 
geïndustrialiseerde landen 
(ICI), verkiezingswaarnemings
missies (EOM’s) en Pers en  
publieksdiplomatie (PPD)) en 
DG Handel (Europese handels 
en investeringsbetrekkingen 
met derde landen door mid
del van het Europese handels 
en investeringsbeleid).

5 Besluit 2010/427/EU van de 
Raad van 26 juli 2010 tot 
vaststelling van de organisatie 
en werking van de Europese 
Dienst voor extern optreden 
(PB L 201 van 3.8.2010, blz. 30).

6 http://data.consilium.
europa.eu/doc/document/
ST80292010INIT/nl/pdf

7 Het 11e EOF loopt zeven jaar 
van 2014 tot 2020 en eindigt 
tegelijk met de Cotonoupart
nerschapsovereenkomst.

8 Verklaring van Parijs over 
de doeltreffendheid van 
hulp (2005): http://www.
oecd.org/development/
effectiveness/34428351.pdf
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Wat we vaststelden

Is het budget voor 2012 volgens de regels besteed? 
(Wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven)

ο Is er sprake van materiële fouten? JA

 ο Geschat meest waarschijnlijke foutenpercentage:

Externe betrekkingen, steun en uitbreiding: 3,3 %
Europees Ontwikkelingsfonds (afzonderlijke begroting): 3,0 %

09 
In de meeste gevallen betroffen de kwantificeerbare fouten nietsubsidiabele 
kosten, zoals buiten de subsidiabiliteitsperiode gemaakte kosten, financiering 
van activiteiten die niet door het contract werden bestreken en nietnaleving van 
aanbestedingsprocedures.

Worden de uitgaven goed beheerd en hebben ze impact? 
(Goed financieel beheer)

10 
Er is aantoonbaar sprake van ontoereikende prestaties in de door de ERK gecon
troleerde programma’s en regelingen.

11 
Maatregelen voor externe steun worden in een complexe omgeving uitgevoerd, 
in veel grote gebieden met een uiteenlopend niveau van ontwikkeling en/of 
bestuur. Bovendien is de internationale belangstelling voor het verwerven van 
invloed op de ACSgebieden de voorbije jaren sterk toegenomen; dit vergroot 
de concurrentie tussen donoren in een al erg complexe omgeving. Zoals in alle 
EUprogramma’s houden financiële instrumenten en beheerswijzen specifieke 
risico’s in:

a) dit maakt het beheer van uitgaven in grote gebieden over het algemeen 
moeilijk en het realiseren van algemene doelstellingen onzeker;

b) het opzetten van partnerschappen met en het stimuleren van inbreng van de 
partnerlanden kan problematisch zijn;

c) het behalen van duurzame resultaten in de partnerlanden hangt vaak af van 
voortgezette inspanningen en financiering van externe donoren.
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12 
In deze complexe omgeving wordt de doeltreffendheid (prestaties) van de 
EUuitgaven hoofdzakelijk beïnvloed door complexe programmaontwerpen, 
onduidelijke doelstellingen, ontoereikende behoefteanalyse en een beperkte 
duurzaamheid van projecten wegens een gebrek aan inbreng, maar ook door:

a) een ongeschikt en/of traag tenuitvoerleggingsmechanisme ten gevolge van 
het programmaontwerp en de organisatie van de projecten;

b) ongeschikte procedures om programma’s en projecten te selecteren en te 
prioriteren;

c) bestuurskwesties en andere politieke factoren;

d) incoherent beheer tussen de diensten van de Commissie met onderling ver
schillende beleidsdoelstellingen;

e) slechte coördinatie van activiteiten, met name bij gedecentraliseerd of ge
deeld beheer;

f) onduidelijke prioriteiten of geen prioriteitstelling ten aanzien van de 
doelstellingen;

g) een onduidelijk verband tussen doelstellingen en activiteiten, en

h) een gebrek aan indicatoren om de verwezenlijking van zuinigheid, efficiëntie 
en doeltreffendheid te meten.

13 
Onvoldoende verwezenlijking van de doelstellingen en teleurstellende resultaten 
in vergelijking met de toegewezen middelen kunnen de geloofwaardigheid en 
reputatie van de EU schaden. Bovendien kan dit het vermogen van de EU om bij 
toekomstige projecten waardevolle resultaten te behalen, in gevaar brengen.
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Hoge risicofactoren

14 
Maatregelen voor externe steun bestrijken meer dan 150 landen en worden 
uitgevoerd in een geopolitiek complexe omgeving. Veel partnerlanden heb
ben zwakke institutionele, administratieve en financiële capaciteiten. Specifieke 
risico’s beïnvloeden de geografische gebieden waar de maatregelen worden 
uitgevoerd:

Specifieke risicofactoren voor geografische gebieden

Azië, Centraal-Azië en Afrika Middellandse Zeegebied, Midden- 
Oosten, Golfregio, Iran, Irak en Jemen

Kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaat-lidstaten

Laag bni per capita1 Meestal een probleem N.v.t. (over het algemeen) N.v.t. (over het algemeen)

Lage index voor menselijke 
ontwikkeling2 Meestal een probleem N.v.t. (over het algemeen) N.v.t. (over het algemeen)

Politieke instabiliteit3 (en tekort-
komingen op politiek, economisch en/
of sociaal vlak)

Meestal een probleem 
(en vooral in Afrika en 
Centraal-Azië)

Meestal een probleem (en gebied waar 
het risico het duidelijkst aanwezig is)

Systemische tekortkomingen kunnen 
gevolgen hebben voor lidstaten

Erfenis van gewapende conflicten 
en historische conflicten4 (oorlogs-
misdaden, interetnische spanningen 
enzovoort)

In Azië en Afrika zijn nog 
brandhaarden van ernstige 
gewapende conflicten. Over het 
algemeen kent het gebied een 
matig niveau van conflicten

Gebied waar het risico het duidelijkst 
aanwezig is met verschillende gewa-
pende conflicten (toegenomen door de 
Arabische Lente)

Historische conflicten zijn een uitdaging 
voor regionale stabiliteit en zijn een 
oorzaak van het gebrek aan politieke wil 
om regionaal samen te werken

Grote blootstelling aan corruptie5, 6 Meestal een probleem Meestal een probleem

Meer dan in de meeste lidstaten met een 
risico van gevolgen voor de lidstaten en 
slechte resultaten wat betreft de strijd 
tegen georganiseerde misdaad

Weinig bereidheid tot institutionele 
opbouw, zwakke administratieve en 
financiële capaciteiten

Meestal een probleem Meestal een probleem Meestal een probleem

Afnemende publieke steun voor 
het uitbreidingsproces ten gevolge 
van een gebrek aan transparantie, 
coherentie of geloofwaardigheid van 
het proces

N.v.t N.v.t

Een groot risico, met name in een gebied 
waar corruptie en algemene maatschap-
pelijke tekortkomingen heersen waarvan 
wordt gedacht dat ze niet naar behoren 
worden aangepakt

Problemen met de absorptie van de 
steun N.v.t N.v.t

Slechte absorptie van achterstallige 
steun bij toepassing van pretoetredings-
steun onder gedecentraliseerd beheer 
en onvoldoende cofinanciering van 
begunstigde landen

Bron: ERK.

1 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?display=map
2 http://hdr.undp.org/en/countries.
3 http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=instability_map&page=noads
4 http://www.nobelprize.org/educational/peace/conflictmap/index.html
5 http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
6 http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/doc_centre/crime/docs/study_on_links_between_organised_crime_and_corruption_en.pdf
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15 
Op het gebied van aankopen zijn er talrijke, geografisch verspreide begunstig
den die via verschillende instrumenten worden gefinancierd. Hoewel alle be
gunstigden waarschijnlijk aanbesteden, zijn zij misschien ook minder vertrouwd 
met de EUregels inzake uitgaven dan met hun eigen nationale aankoopregels. 
Bijgevolg kan het toezicht op de naleving van EUregels ontoereikend zijn in ver
houding tot het aantal en de verspreiding van de uit te voeren controles.

16 
Uitgaven in het kader van subsidiecontracten moeten door externe controleurs 
worden gecertificeerd. De onafhankelijkheid van zulke lokale controleurs is wel
licht minder vanzelfsprekend dan binnen de EU.

17 
De oprichting van de EDEO heeft alles nog complexer gemaakt, waardoor een 
goede coördinatie en samenwerking tussen de EDEO en de Commissie is vereist:

a) De EDEO en de Commissie bereiden elk verschillende fasen van de program
meercyclus voor:

i) de EDEO heeft tot taak de EUbegroting en EOFfinanciering te program
meren, maar dit blijft ook een verantwoordelijkheid van de Commissie;

ii) de EUdelegaties stellen hun begrotingsraming op en verschillende 
interdepartementale werkgroepen (EDEO, diensten van de Commissie) 
beoordelen de voorstellen;

iii) de definitieve programma’s worden door de Commissie en de EDEO sa
men aan het comité van de Raad van de Europese Unie gepresenteerd;

iv) het Parlement houdt toezicht op de begroting voor het goedgekeurde 
voorstel (behalve voor het EOF dat buiten de algemene begroting valt).

b) De EDEO heeft ook af te rekenen met wervingsmoeilijkheden door onder 
andere de aard van de opdracht van de dienst:

i) om synergieën tussen de EUinstellingen en de lidstaten te bevorderen, 
moet 33 % van de delegatiemedewerkers uit gedetacheerde onderdanen 
van lidstaten bestaan;

ii) de EUmiddelen voor externe steun staan vaak onder druk, zodat EU 
delegaties moeite hebben om gekwalificeerd contractueel personeel aan 
te werven en in dienst te houden;

iii) nationale diplomaten van de lidstaten worden vaak op een hoger niveau 
aangeworven dan functionarissen die op grond van het Statuut van de 
ambtenaren van de EU zijn aangenomen. Structurele verschillen in loon 
en loopbaanvooruitzichten kunnen de daadkracht van de dienst in ge
vaar brengen.
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18 
De unieke financiële mechanismen voor externe steun van de EU zijn een goed 
voorbeeld van de bijzondere risico’s waaraan externe steun blootstaat, zoals 
de moeilijkheid om het juiste evenwicht te vinden tussen acties die voldoende 
doelgericht zijn om de lokale behoeften te vervullen en acties die voldoende 
regionaal zijn om een globale, duurzame vooruitgang te bevorderen.

a) Begrotingssteun staat onder rechtstreeks gecentraliseerd beheer en de op
dracht tot betaling van de Commissie hangt af van het feit of het partnerland 
zich aan de afgesproken voorwaarden heeft gehouden. Deze vereisen min
stens het bestaan van een duidelijk omschreven beleidsstrategie, een stabiel 
macroeconomisch kader en een geloofwaardige inzet om het beheer van de 
overheidsfinanciën te verbeteren. Zodra de middelen zijn uitgekeerd, worden 
ze bij de begroting van het partnerland gevoegd en worden ze geacht bij te 
dragen aan het bereiken van de vastgestelde doelstellingen.

b) Bijdrageovereenkomsten met internationale organisaties worden geza
menlijk beheerd. Financiering hangt af van het feit of de financiële procedu
res en administratie van de organisatie aan internationaal aanvaarde normen 
beantwoorden. Een onafhankelijke controleur oordeelt hierover in opdracht 
van de Commissie op basis van stukken. Vervolgens worden de middelen ter 
beschikking gesteld, zodat de internationale organisatie ze kan besteden.

c) Programmaramingen staan onder gedecentraliseerd beheer. De financiële 
middelen worden beheerd door een onafhankelijke administratieve struc
tuur, de zogenaamde eenheid programmabeheer (PMU), die wordt benoemd 
door de instantie die het partnerland vertegenwoordigt. Activiteiten van de 
programmaramingen worden door de PMU aan de Commissie voorgelegd 
ter voorafgaande goedkeuring in het kader van een gedecentraliseerde 
beheersvorm.

d) Bij alle drie de financiële mechanismen is het belangrijkste voor de EU 
begroting of de middelen hun beoogde doelen bereiken en of aan de Euro
pese vereisten inzake efficiëntie, doeltreffendheid en zuinigheid is voldaan.

i) Bij begrotingssteun is de belangrijkste risicofactor een combinatie van 
twee factoren: middelen zijn fungibel van aard en partnerlanden hebben 
vaak gebrekkige systemen voor het beheer van de overheidsfinanciën. 
Aan de financiering verbonden subsidiabiliteitsvoorwaarden zijn te alge
meen en laten ruimte voor flexibele interpretatie. Zodra de middelen zijn 
uitgekeerd, bestaat echter slechts een beperkt aantal mogelijkheden om 
te controleren of ze naar behoren worden gebruikt. Een van de hoofd
doelstellingen van de EU is om met de begrotingssteun een „drager van 
veranderingen” te zijn, maar een financier, voor wie doeltreffendheid 
ogenschijnlijk van weinig belang is, minimaliseert zijn vermogen om 
hiertoe bij te dragen.
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ii) De fungibiliteit van bijgedragen EUmiddelen is tevens een belangrijk 
probleem bij bijdrageovereenkomsten met internationale organisaties. 
De middelen worden gewoonlijk bijeengebracht in multidonorenfond
sen, maar de bijdragen krijgen geen specifieke bestemming. Internatio
nale organisaties hebben een betere reputatie dan EUinstellingen. Het 
is waarschijnlijker dat zij als steuncoördinatoren een positieve indruk op 
begunstigden maken. De bijdragen van de EU (instellingen en lidstaten 
tezamen) worden niet gecoördineerd, waardoor de EU minder druk kan 
uitoefenen tijdens de onderhandelingen over contractvoorwaarden met 
de organisaties. Zo zijn zowel de verslaglegging door de VNorganisaties 
als de toegang van de EUinstellingen tot financiële gegevens doorgaans 
vrij beperkt. Er is onvoldoende informatie over de acties beschikbaar om 
te kunnen oordelen of de uitvoering doeltreffend was en de doelstellin
gen zijn bereikt; de aard van de administratieve, indirecte en ondersteu
ningskosten blijft onduidelijk. Evenzo krijgt de EU, hoewel haar bijdragen 
gewoonlijk aanzienlijk zijn, niet altijd dezelfde erkenning en zichtbaar
heid als andere grote donoren zoals de VS.

iii) Programmaramingen, die tegenwoordig minder worden gebruikt, ver
schaffen middelen voor meer lokaal gerichte activiteiten, waarbij het ri
sico bestaat dat zij geen passend en relevant doel nastreven. De financie
ring krijgt een specifieke bestemming en wordt grondig gecontroleerd: 
elke uitgavenpost wordt op drie niveaus9 gecontroleerd en goedgekeurd, 
en er is een verslag van een externe controleur nodig. Hoewel het risico 
bij het gebruik van de middelen beperkt is, kunnen gefinancierde pro
gramma’s ondoeltreffend zijn als ze niet goed zijn opgezet of niet aan de 
behoeften beantwoorden.

e) Tot slot zijn de bestedingspercentages voor de drie financiële mechanis
men verschillend: terwijl voor begrotingssteun en bijdrageovereenkomsten 
doorgaans alle doelstellingen inzake begrotingsopname (budget en termijn) 
worden behaald, wordt het totale beschikbare budget voor programma
ramingen niet altijd volledig besteed. Wanneer de middelen in fungibele 
begrotingen worden bijeengebracht, gaat de aandacht bij de controles en 
het toezicht niet meer naar contractuele toewijzing maar naar het tempo van 
de begrotingsuitvoering.

9 De PMU, de begunstigde 
autoriteit en de Commissie 
(of haar delegatie) die een 
kopie ontvangt van alle 
administratieve documenten 
en die aanzienlijke uitgaven 
op voorhand moet 
goedkeuren.
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Toekomstige maatregelen

De Commissie

19 
Er is extra aandacht nodig om ervoor te zorgen dat de aan begrotingssteun ver
bonden voorwaarden volstaan om te garanderen dat de middelen hun beoogde 
doel bereiken.

20 
De organisatie van de samenwerking tussen de EDEO en de diensten van de 
Commissie moet verder worden gestroomlijnd om de coördinatie te vereenvou
digen en overlappingen te vermijden.

21 
Een belangrijke stap is het juist vaststellen van behoeften en doelstellingen, 
evenals het bevorderen van inbreng van partnerlanden met het oog op duur
zame ontwikkeling. De Rekenkamer heeft inzake steunverlening geregeld 
aanbevolen de toepassing van voorwaarden en beleidsdialoog uit te breiden. De 
steunverlening kan ook baat hebben bij een evenwichtige mix van projectge
richte financiering en financiering van het algemene beleid. Het opleggen van 
adequate vereisten inzake verslaglegging zal niet alleen de coördinatie van en 
het toezicht op de financiële middelen verbeteren, maar ook de overdracht van 
administratieve en beheersvaardigheden versterken; bovendien worden part
nerlanden ondersteund bij het opnemen van de verantwoordelijkheid voor hun 
projecten en bij het verwezenlijken van de nodige hervormingen.
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Nuttige informatie / Verslagen en adviezen van de ERK

Algemeen

 ο Speciaal verslag nr. 11/2010 „Het beheer door de Commissie van de algemene begrotingssteun in landen van de 
ACS, LatijnsAmerika en Azië”

 ο Speciale verslagen nr. 15/2009 en nr. 3/2011 „EUhulp die wordt verleend via organisaties van de Verenigde 
Naties: besluitvorming en toezicht” en „De efficiëntie en doeltreffendheid van EUbijdragen, versterkt in door 
conflicten getroffen landen via organisaties van de Verenigde Naties”

 ο Speciaal verslag nr. 12/2010 „EUontwikkelingshulp voor elementair onderwijs in Afrika bezuiden de Sahara en 
ZuidAzië”

 ο Speciaal verslag nr. 4/2009 „Het beheer door de Commissie van de betrokkenheid van nietoverheidsactoren bij 
EGontwikkelingssamenwerking”

Problemen met wettigheid en regelmatigheid

 ο Jaarverslag 2012 van de ERK, hoofdstuk 7 (Externe betrekkingen, steun en uitbreiding)

 ο Jaarverslag 2012 van de ERK over de activiteiten gefinancierd uit het achtste, negende en tiende Europees Ont
wikkelingsfonds (EOF)

Doelmatigheidscontroles

 ο Speciaal verslag nr. 17/2013 „EUklimaatfinanciering in de context van externe steun”

 ο Speciaal verslag nr. 14/2013 „De directe financiële steun van de Europese Unie aan de Palestijnse Autoriteit”

 ο Speciaal verslag nr. 9/2013 „EUsteun voor bestuur in de Democratische Republiek Congo”

 ο Speciaal verslag nr. 4/2013 „EUsamenwerking met Egypte op het gebied van bestuur”

 ο Speciaal verslag nr. 18/2012 „Bijstand van de Europese Unie aan Kosovo op het gebied van de rechtsstaat”

 ο Speciaal verslag nr. 17/2012 „De bijdrage van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) aan een duurzaam wegen
net in Afrika bezuiden de Sahara”

 ο Speciaal verslag nr. 13/2012 „De ontwikkelingshulp van de Europese Unie voor drinkwatervoorziening en sani
taire basisvoorzieningen in de landen bezuiden de Sahara”
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 ο Speciaal verslag nr. 6/2012 „Steun van de Europese Unie aan de TurksCypriotische gemeenschap”

 ο Speciaal verslag nr. 5/2012 „Het gemeenschappelijk RELEXinformatiesysteem (CRIS)”

 ο Speciaal verslag nr. 1/2012 „Doeltreffendheid van de ontwikkelingshulp van de Europese Unie voor de voedsel
zekerheid in Afrika bezuiden de Sahara”

 ο Speciaal verslag nr. 14/2011 „Is door de EUsteun de capaciteit van Kroatië om na de toetreding financiële mid
delen te beheren toegenomen?”

 ο Speciaal verslag nr. 3/2011 „De efficiëntie en doeltreffendheid van EUbijdragen, versterkt in door conflicten 
getroffen landen via organisaties van de Verenigde Naties”

 ο Speciaal verslag nr. 1/2011 „Heeft de deconcentratie van het externesteunbeheer van de Commissie van het 
hoofdkantoor naar de delegaties geleid tot een betere steunverlening?”

 ο Speciaal verslag nr. 13/2010 „Is het nieuwe Europees nabuurschaps en partnerschapsinstrument met succes van 
start gegaan en levert het resultaten op in de ZuidKaukasus (Armenië, Azerbeidzjan en Georgië)?”

 ο Speciaal verslag nr. 12/2010 „EUontwikkelingshulp voor elementair onderwijs in Afrika bezuiden de Sahara en 
ZuidAzië”

 ο Speciaal verslag nr. 11/2010 „Het beheer door de Commissie van de algemene begrotingssteun in landen van de 
ACS, LatijnsAmerika en Azië”

 ο Speciaal verslag nr. 18/2009 „De doeltreffendheid van de EOFsteun voor regionale economische integratie in 
Oost en WestAfrika”

 ο Speciaal verslag nr. 16/2009 „Het beheer door de Europese Commissie van pretoetredingssteun aan Turkije”

 ο Speciaal verslag nr. 15/2009 „EUhulp die wordt verleend via organisaties van de Verenigde Naties: besluitvor
ming en toezicht”

 ο Speciaal verslag nr. 12/2009 „De doeltreffendheid van de projecten van de Commissie op het gebied van justitie 
en binnenlandse zaken voor de westelijke Balkan”

 ο Speciaal verslag nr. 4/2009 „Het beheer door de Commissie van de betrokkenheid van nietoverheidsactoren bij 
EGontwikkelingssamenwerking”

Meer weten?

Neem contact op met de persvoorlichter van de Rekenkamer:
Email: press@eca.europa.eu
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(miljoen euro) (vastleggingen)

MFK 2014–20201 Begroting 2014 (definitief)

MFK 5 — Uitsplitsing per ontwerpbegroting van de 
Commissie 69 584 9 854

Administratieve uitgaven van de instellingen 8 226

Europees Parlement 1 756

Europese Raad en Raad van de Europese Unie 534

Europese Commissie 4 694

Hof van Justitie van de Europese Unie 355

Europese Rekenkamer 133

Europese Dienst voor extern optreden 519

Europees Economisch en Sociaal Comité 129

Comité van de Regio's van de Europese Unie 88

Europese Ombudsman 10

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming 8

Pensioenen 1 450

Europese School 178

Kosten van gedecentraliseerde agentschappen vallend 
onder andere MFK-rubrieken1 6 838 851

Rubriek 1a — Slimme en inclusieve groei 2 293 243

Rubriek 2 — Natuurlijke hulpbronnen 388 52

Rubriek 3 — Intern beleid 4 003 535

Rubriek 4 — Europa als wereldspeler 154 21

Totaal administratieve kosten1 76 422 10 705

1  Het MFK 20142020 werd op basis van de in 2011 geldende prijzen vastgesteld. Hier zijn de bedragen 
in lopende prijzen weergegeven (zoals vermeld op de website van DG Begroting).
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Wat dit inhoudt

01 
Deze rubriek heeft betrekking op de administratieve uitgaven van de EUinstel
lingen: personeelskosten (salarissen, toelagen en pensioenen), gebouwen, uitrus
ting, energieverbruik, communicatie en informatietechnologie.

02 
De EU heeft de voorbije jaren ook een aantal agentschappen opgericht die speci
fieke taken vervullen1:

a) Er zijn zes uitvoerende agentschappen2. Deze zijn voor een bepaalde periode 
opgericht en zijn belast met de beheerstaken in verband met de uitvoering 
van EUprogramma’s. Ze zijn gevestigd bij de zetel van de Europese Commis
sie in Brussel of Luxemburg.

b) Gedecentraliseerde agentschappen en organen zijn onafhankelijke juridische 
entiteiten naar Europees publiekrecht, afgescheiden van de EUinstellingen. 
Sinds 2012 vallen zij onder een nieuw gemeenschappelijk kader met het oog 
op meer coherentie, doeltreffendheid en verantwoording (gemeenschappe
lijke aanpak). Deze agentschappen zijn in verschillende lidstaten gevestigd; 
ze spelen een rol bij de uitvoering van EUbeleid en verrichten met name 
taken van technische, wetenschappelijke, operationele en/of regelgevende 
aard. Er zijn 37 gedecentraliseerde agentschappen waarvan 34 door de 
Rekenkamer worden gecontroleerd3. Alle agentschappen, op vijf na, worden 
volledig uit de EUbegroting gefinancierd4.

c) Euratomagentschappen en organen steunen de doelstellingen van de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom). Zij coördineren 
de onderzoeksprogramma’s van de lidstaten voor vreedzaam gebruik van 
kernenergie, dragen bij tot de nodige kennis, infrastructuur en financiering 
van kernenergie, en waarborgen de toereikendheid en veiligheid van de 
kernenergievoorziening.

d) Gemeenschappelijke ondernemingen vormen EUorganen (artikel 208 van de 
Financiële Regels) die in partnerschap met andere landen en organisaties zijn 
opgericht. De Commissie neemt momenteel deel aan negen gemeenschap
pelijke ondernemingen, waarvan vijf via het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek als gezamenlijk technologieinitiatief zijn opgezet.

1 Een lijst met agentschappen 
kan worden gevonden op 
http://europa.eu/abouteu/
agencies/index_nl.htm.

2 De zes uitvoerende 
agentschappen die zijn 
opgericht op grond 
van Verordening (EG) 
nr. 58/2003 van de Raad 
van 19 december 2002 
tot vaststelling van het 
statuut van de uitvoerende 
agentschappen waaraan 
bepaalde taken voor het 
beheer van communautaire 
programma’s worden 
gedelegeerd (PB L 11 van 
16.1.2003, blz. 1), zijn: 
Uitvoerend Agentschap 
onderwijs, audiovisuele media 
en cultuur (EACEA)  
Uitvoerend Agentschap 
Europese Onderzoeksraad 
(Uitvoerend Agentschap van 
de ERC)  
Uitvoerend Agentschap voor 
concurrentievermogen en 
innovatie (EACI), inmiddels 
vervangen door het 
Uitvoerend Agentschap 
voor kleine en middelgrote 
ondernemingen (EASME) 
Uitvoerend Agentschap 
voor gezondheid en 
consumenten (EAHC), 
inmiddels vervangen door het 
Uitvoerend Agentschap voor 
consumenten, gezondheid en 
voeding (Chafea)  
Uitvoerend Agentschap 
onderzoek (REA)  
Uitvoerend Agentschap 
voor het transEuropees 
vervoersnetwerk (TENT EA), 
inmiddels vervangen door 
het Uitvoerend Agentschap 
innovatie en netwerken.

3 Van de 37 gedecentraliseerde 
agentschappen houden 
er drie verband met het 
gemeenschappelijke 
veiligheids en defensiebeleid; 
die worden door een door 
de lidstaten benoemd 
college van controleurs 
gecontroleerd.

4 Twee agentschappen 
gebruiken de ontvangsten uit 
hun eigen activiteiten (CPVO 
in Angers, OHIM in Alicante); 
de drie andere agentschappen 
worden deels gefinancierd 
uit de EUbegroting (EASA in 
Keulen, EMA in Londen en CdT 
in Luxemburg).

http://europa.eu/about‑eu/agencies/index_nl.htm
http://europa.eu/about‑eu/agencies/index_nl.htm
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Wat we vaststelden

Is het budget voor 2012 volgens de regels besteed? 
(Wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven)

 ο Is er sprake van materiële fouten? NEE

 ο Geschat meest waarschijnlijke foutenpercentage: 0 %

03 
Deze uitgaven worden in het algemeen als uitgaven met een laag risico be
schouwd. De belangrijkste risico’s betreffen een onjuiste toepassing van proce
dures voor alle organisatorische activiteiten, met name de procedures voor de 
verwerving van goederen, diensten en werken (aanbesteding), evenals voor de 
werving van personeel en het beheer van personele middelen.

Worden de uitgaven goed beheerd en hebben ze impact? 
(Goed financieel beheer)

04 
Bij onze controles (zowel DAS als doelmatigheidscontroles) zijn geen significante 
problemen vastgesteld.

Hoge risicofactoren

05 
Hoewel in de verslagen van de Rekenkamer geen significante problemen wat 
betreft het beheer van de administratieve begroting van de EU aan het licht 
worden gebracht, zijn sommige problemen inherent aan de aard van de activitei
ten. Het budget wordt grotendeels besteed aan personele middelen, aankopen 
(aanbesteding) en de kosten van gebouwen. De risico’s zijn overbesteding of 
twijfelachtige uitgaven die mogelijke gevolgen hebben voor de reputatie van de 
EUinstellingen.
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06 
Personele middelen:
Het personeelsbeleid van de EUinstellingen moet deze in staat stellen personeel 
van het juiste kaliber aan te werven en in dienst te houden, zodat een onafhan
kelijke, gekwalificeerde en gemotiveerde openbare dienstverlening kan worden 
verzekerd. Het Statuut dat de arbeidsvoorwaarden voor Europese ambtenaren 
vastlegt, is in sommige opzichten vrij streng:

a) Ambtenaren (in vaste dienst) kunnen alleen worden aangeworven via uiterst 
selectieve openbare vergelijkende onderzoeken (gemiddeld slaagt ongeveer 
10 % van de kandidaten in deze vergelijkende onderzoeken om een Europese 
ambtenaar te worden). De organisatie van deze vergelijkende onderzoeken 
is complex en is vaak een proces van lange adem, omdat de onderzoeken 
in alle lidstaten moeten worden gehouden en er duizenden kandidaten bij 
betrokken zijn. Gezien de duur en complexiteit van het wervingsproces, 
in combinatie met moeilijkheden bij de raming van personeelsbehoeften, 
worden de wervingsdoelstellingen vaak niet gehaald. Gedurende de periode 
20032006 werd slechts aan twee derde van de wervingsbehoeften voldaan, 
zodat er meer op contractueel en tijdelijk personeel moest worden gesteund. 
Het toenemende aantal tijdelijke werknemers binnen EUinstellingen ver
hoogt het risico dat door een gebrek aan continuïteit ervaring en vaardighe
den verloren gaan. Terwijl bij de controle van de agentschappen in 2012 geen 
gevallen van onregelmatige werving werden vastgesteld, werden voor 17 van 
de 40 gecontroleerde agentschappen opmerkingen gemaakt in verband met 
de transparantie van hun wervingsprocedure en de gelijke behandeling van 
sollicitanten.

b) Hoewel werken in de openbare sector vaak alleen aantrekkelijk is in moei
lijke economische tijden, is de kans kleiner dat de huidige loonschalen en 
instroomvoorwaarden van de instellingen nieuw personeel zullen aantrek
ken. Met name bieden de huidige aanvangsfuncties (AD 5 of AST 1/AST 3) 
heel wat burgers van EU15lidstaten geen concurrerend loon of aantrekke
lijke loopbaanvooruitzichten, waardoor een risico ontstaat van geografisch 
onevenwicht in de toekomst. Bovendien kunnen agentschappen, de Raad en 
EUdelegaties tijdelijke ambtenaren aanwerven in personeelsrangen die in 
overeenstemming zijn met hun beroepservaring. Dit is echter niet het geval 
bij andere instellingen, die momenteel alleen personeel mogen aanwerven in 
de laagste rang, ongeacht hun ervaring, op een gemiddelde leeftijd van  
34 jaar.

c) Bepalingen voor het omgaan met slecht presterend personeel worden zelden 
gebruikt.

07 
Wat de verbanden tussen de publieke en private sector betreft, en in het bijzon
der de indienstname van voormalige hoge ambtenaren door bedrijven met een 
belang in EUzaken, staan de nieuwe regels ter zake, hoewel ze enigszins aanslui
ten5 op het draaideurbeleid van de Commissie, open voor interpretatie. Zo geldt 
specifiek voor hoge ambtenaren een afkoelingsperiode van twaalf maanden, 
terwijl in de private sector een afkoelingsperiode van twee jaar de standaard
praktijk is. Bovendien geldt de afkoelingsperiode alleen voor de activiteiten van 
vast personeel in de voorbije drie jaar, terwijl de situatie van tijdelijk personeel 
onduidelijk blijft.

5 Hoewel het nieuwe 
Statuut  van de ambtenaren 
voor 2013 dezelfde 
kennisgevingsperiode van 
twee jaar behoudt tijdens 
welke ambtenaren al hun 
nieuwe functies kenbaar moet 
maken die in strijd kunnen zijn 
met hun vorige werk, bepaalt 
het ook dat hoge ambtenaren 
een afkoelingsperiode 
van twaalf maanden in 
acht moeten nemen. Alle 
instellingen moeten jaarlijks 
informatie publiceren over 
de tenuitvoerlegging van 
deze regel, met inbegrip van 
een lijst met beoordeelde 
gevallen.
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08 
Aankopen (aanbesteding):

a) Aankopen door de EU moeten volgens de geldende regels voor aanbeste
dingen verlopen. Hoewel tot dusver in de controles van de administratieve 
uitgaven door de Rekenkamer geen problemen zijn vastgesteld, zijn een 
slechte planning, het omzeilen van aanbestedingsregels of het nietnaleven 
van de juiste aanbestedingsprocedures de belangrijkste risico’s. Daarnaast 
kan het ook moeilijk zijn om de juiste selectie en gunningscriteria te bepalen 
(bijvoorbeeld in sommige projecten zoals bouw of ITprojecten komt het 
vaker voor dat ten gevolge van onverwachte behoeften de oorspronkelijke 
kostenraming te laag blijkt).

b) Als gevolg van de moeilijkheden om de juiste aanbestedingsprocedure en 
de meest passende selectiecriteria vast te stellen, is het niet altijd haalbaar 
om de beste kosteneffectiviteit te bereiken. Hoewel de EU ernaar streeft om 
de aanbestedingsprocedures voor een zo groot mogelijk aantal leveranciers 
open te stellen, kan het voorkomen dat het mkb niet kan deelnemen vanwe
ge de omvang van de aankopen van de instellingen (grote behoeften, brede 
geografische dekking).

c) De dienst Interne audit (IAS) van de Commissie heeft erop gewezen dat de 
aankopen door instellingen moeten worden verbeterd om de volgende 
problemen aan te pakken: gebreken in de plannings en controleprocedures, 
nietnaleving van het de Financiële Regels, problemen bij de beoordeling van 
offertes, en gebrek aan uniformiteit van de procedures.

09 
Gebouwenbeleid: kosten voor gebouwen vormen een van de belangrijkste 
onderdelen van de administratieve begroting van de EU. Sinds 1996 geven de in
stellingen de voorkeur aan het kopen van gebouwen boven het langdurig huren 
ervan, omdat hun ervaring uitwijst dat het 40 tot 50 % goedkoper is om kan
toorruimte te kopen dan te huren6. Omdat de EU tot 2013 geen geld kon lenen 
om bouwprojecten te financieren, waren er innovatieve oplossingen nodig. Het 
gebruik van voor een bijzonder doel opgerichte entiteiten (special purpose ve
hicles) en andere complexe financieringsstructuren hebben wellicht een invloed 
gehad op de totale projectkosten en bijgevolg op de kosteneffectiviteit. Bouwin
vesteringen zijn langdurige projecten die de nodige planning en een realistische 
raming van personeelsbehoeften vergen, wat in het beste geval nogal complex 
is in het kader van een jaarlijkse begroting. Bovendien dreef de concentratie van 
EUinstellingen in de Europese wijk in Brussel en in Kirchberg in Luxemburg de 
huurprijzen voor kantoorruimte omhoog; dit had een negatieve impact op het 
vermogen van de instellingen om in deze zones over een goede kosteneffectivi
teit ten aanzien van gebouwen te onderhandelen.

6 Zie Speciaal verslag nr. 2/2007 
over de uitgaven van de 
instellingen voor gebouwen 
(PB C 148 van 2.7.2007, blz. 1).
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10 
Procedures in agentschappen: autonome gedecentraliseerde agentschappen 
kunnen de coördinatie en het toezicht door de Commissie bemoeilijken:

a) Gebreken in het beheer van door de agentschappen toegewezen subsidies 
kunnen ertoe leiden dat onregelmatige uitgaven worden aanvaard. Vooraf en 
achteraf verrichte verificaties van het subsidiebeheer zijn vaak ontoereikend. 
Agentschappen controleren niet altijd de ondersteunende documenten om 
de juistheid en subsidiabiliteit van door begunstigden gedeclareerde uitga
ven te bevestigen; ze vertrouwen op certificaten van controleurs of nationale 
overheden. Aankopen (aanbesteding) kunnen in sommige agentschappen 
ook voor problemen zorgen.

b) De Commissie voert de begroting onrechtstreeks via agentschappen uit7. 
Volgens de nieuwe vereisten van de Financiële Regels van 2013 moeten onaf
hankelijke externe controleurs de jaarrekeningen van de gedecentraliseerde 
agentschappen controleren en moet de ERK de resultaten van de controles 
van deze onafhankelijke externe controleurs in overweging nemen wanneer 
ze haar specifieke jaarverslagen over de agentschappen voorbereidt. Daar de 
kwaliteit van het werk van deze externe controleurs onvoldoende kan zijn, 
kan de ERK er misschien niet op vertrouwen.

11 
Europese scholen verzorgen onderwijs voor de kinderen van personeelsleden 
van de Europese instellingen en organen. Zij zijn een intergouvernementele 
instantie die wordt bestuurd door een raad van bestuur met vertegenwoordigers 
uit het ministerie van onderwijs van elke lidstaat, de Commissie (DG Personele 
Middelen en Veiligheid) en de secretarisgeneraal van de Europese scholen. De 
belangrijkste uitdagingen betreffen de risico’s verbonden aan het verschaffen 
van effectief onderwijs (ten gevolge van een onevenredige vraag naar onderwijs 
in de Engelse sectie, arbeidsvoorwaarden die de werving van onderwijsperso
neel bemoeilijken, een administratieve structuur en organisatie van scholen die 
niet aan de veranderende behoeften zijn aangepast, en verouderde financiële en 
interne controlesystemen). Volgens de dienst Interne audit (IAS) hebben 20 van 
de 35 vastgestelde processen een grote impact en groot restrisico.

12 
Administratieve uitgaven — contante betalingen aan bezoekersgroepen 
in het Europees Parlement: deze praktijk, waarbij contante betalingen worden 
verricht ter vergoeding van de kosten van bezoekers zonder dat bewijs wordt 
verlangd van de uitgaven, werd voor het eerst gemeld in 20108 en duurt nog 
steeds voort; dit leidt tot een hoog reputatierisico voor de instelling.

7 Artikel 58, lid 1, onder c), iv), en 
artikel 208 van het Financieel 
Reglement.

8 Zie de paragrafen 7.13 en 7.14 
van het Jaarverslag 2010 van 
de Rekenkamer.



97MFK 5 — Administratie

Nuttige informatie / Verslagen en adviezen van de ERK

Problemen met wettigheid en regelmatigheid

 ο Jaarverslag 2012 van de ERK, hoofdstuk 9 (Administratieve en andere 
uitgaven)

 ο Specifieke jaarverslagen van de EUagentschappen 2012 van de ERK

Doelmatigheidscontroles

 ο Speciaal verslag nr. 15/2012 „Omgang met belangenconflicten bij een selectie 
van agentschappen van de EU”

 ο Speciaal verslag nr. 12/2012 „Hebben de Commissie en Eurostat het proces 
voor de productie van betrouwbare en geloofwaardige Europese statistieken 
verbeterd?”

 ο Speciaal verslag nr. 10/2012 „De doeltreffendheid van personeelsontwikke
ling bij de Europese Commissie”

 ο Speciaal verslag nr. 2/2011 „Followup van Speciaal verslag nr. 1/2005 over 
het beheer van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)”

 ο Speciaal verslag nr. 13/2009 „Uitvoerende taken delegeren aan uitvoerende 
agentschappen: een geslaagde keuze?”

 ο Speciaal verslag nr. 9/2009 „De doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
door het Europees bureau voor personeelsselectie verrichte activiteiten voor 
selectie van personeel”

 ο Speciaal verslag nr. 5/2009 „Het beheer van de kasmiddelen door de 
Commissie”

Meer weten?

Neem contact op met de persvoorlichter van de Rekenkamer:
Email: press@eca.europa.eu
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Wat dit inhoudt

01 
Europese aanbesteding vormt een belangrijk beleidsinstrument voor het ver
wezenlijken van de interne markt. Aanbestedingsregels zijn er onder andere op 
gericht om te verzekeren dat bij de plaatsing van overheidsopdrachten de begin
selen van het VWEU en de fundamentele vrijheden in acht worden genomen1.

02 
In 2011 waren de overheidsuitgaven aan werken, goederen en diensten in de 
EU27 goed voor 19,7 % van hun bbp (2 406 miljard euro)2. Ongeveer 20 % van 
de totale overheidsuitgaven valt onder de EUregels inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten. In datzelfde jaar werd 42 miljard euro toegewezen aan 
EUstructuurfondsen (EFRO, Cohesiefonds en ESF), waarvan een groot aandeel 
via overheidsopdrachten ten uitvoer wordt gelegd3. In de periode 20062009 
bedroeg het aandeel grensoverschrijdende overheidsopdrachten ongeveer 15 % 
van de waarde van alle binnen de EU gegunde opdrachten4.

03 
In de EU organiseren ruim 250 000 aanbestedende diensten jaarlijks meer dan 
2 miljoen procedures om overheidsopdrachten te gunnen. De aanbestedende 
diensten kunnen openbare entiteiten zijn, maar onder bepaalde voorwaarden 
ook particuliere bedrijven.

04 
Daarnaast is de EU voorstander van het openstellen van overheidsopdrachten 
voor internationale mededinging. Ze is immers medeondertekenaar van de over
eenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) van de Wereldhandelsorganisatie 
(WTO)5 en heeft door middel van vrijhandelsovereenkomsten bepalingen inzake 
overheidsopdrachten in derde landen afgesloten.

05 
De Europese wetgeving tracht te verzekeren dat bedrijven uit alle lidstaten de 
kans krijgen om mee te dingen naar overheidsopdrachten boven bepaalde drem
pels, de juridische en administratieve belemmeringen voor de deelname aan 
grensoverschrijdende aanbestedingen weg te nemen, een gelijke behandeling te 
waarborgen en discriminerende aankopen onmogelijk te maken door transparan
tie te waarborgen:

a) twee EUrichtlijnen (inzake overheidsopdrachten voor werken, leveringen en 
diensten6 en inzake nutsvoorzieningen (water, energie, vervoer en postdien
sten)7) reguleren overheidsopdrachten boven een bepaalde waarde in de EU 
en de Europese Economische Ruimte (EER). Deze zullen worden vervangen 
door herziene richtlijnen en door een nieuwe richtlijn inzake de gunning van 
concessies8 die op 15 januari 2014 werden goedgekeurd. Voor overheids
opdrachten op defensiegebied9 en diensten van algemeen belang10 gelden 
andere regels;

b) de EUrichtlijnen leggen regels op om de transparantie te waarborgen, om 
procedures te reguleren zodat alle geïnteresseerde inschrijvers een eerlijke 
kans krijgen en om nietdiscriminerende technische specificaties te bepalen. 
De EUrichtlijnen zijn omgezet in nationale aanbestedingswetgeving, zodat 
in de gehele EU een geharmoniseerd juridisch kader ontstaat;

1 Vrij verkeer van goederen 
(artikel 28 VWEU) en diensten 
(artikel 56), vrijheid van vestiging 
(artikel 49) en vrij verrichten van 
diensten, nondiscriminatie en ge
lijke behandeling, evenredigheid, 
transparantie en wederzijdse 
erkenning (artikelen 18 en 53).

2 EU public procurement legisla
tion: delivering results summary 
of evaluation report (EUwet
geving inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten: resultaten 
behalen, samenvatting van het 
evaluatieverslag — een werkdo
cument van directoraatgeneraal 
Interne Markt en Diensten van de 
Commissie, http://ec.europa.eu/
internal_market/publicprocure
ment/docs/modernising_rules/
executivesummary_en.pdf).

3 Jaarverslag van de Europese Re
kenkamer over het begrotingsjaar 
2011, blz. 120 en 152 (PB C 344 van 
12.11.2012, blz. 1). Het precieze be
drag dat via overheidsopdrachten 
is toegewezen, is niet beschikbaar.

4 Directe grensoverschrijdende 
aanbesteding vertegenwoordigt 
slechts 1,6 % van alle gegunde 
overheidsopdrachten en onge
veer 3,5 % van de waarde van 
alle opdrachten in de periode 
20062009. Indirecte grensover
schrijdende aanbesteding via 
buitenlandse filialen of dochter
maatschappijen vertegenwoor
digt 11,4 % van alle gunningen en 
13,4 % van de waarde in dezelfde 
periode.

5 De GPA is een plurilaterale over
eenkomst gericht op het open
stellen van overheidsopdrachten 
voor internationale mededinging, 
die de ondertekenaars van de 
overeenkomst bepaalde rechten 
toekent en plichten oplegt.

6 Richtlijn 2004/18/EG van het 
Europees Parlement en de Raad 
van 31 maart 2004 betreffende 
de coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van over
heidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten (PB L 134 
van 30.4.2004, blz. 114).

7 Richtlijn 2004/17/EG van het 
Europees Parlement en de Raad 
van 31 maart 2004 houdende co
ordinatie van de procedures voor 
het plaatsen van opdrachten in de 
sectoren water en energievoor
ziening, vervoer en postdiensten 
(PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1).

8 Op 15 januari 2014 keurde het  
Europees Parlement nieuwe aan
bestedingsregels goed. De lidsta
ten hebben tot april 2016 de tijd 
om de bepalingen van de nieuwe 
regels in nationale wetgeving om 
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c) de Europese wetgeving tracht inschrijvers te verzekeren van beroepsmo
gelijkheden tegen aanbestedende diensten die zich niet aan deze regels hou
den11. Bovendien is er veel jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie 
met betrekking tot de interpretatie en toepassing van EUrichtlijnen en van 
de algemene beginselen van gelijke behandeling en transparantie;

d) in geval van aanbestedingen onder de drempelwaarden mogen de lidstaten 
kiezen of ze de EUregels al dan niet toepassen. De vrijheid van de lidstaten 
om hun eigen nationale aanbestedingsregels op te stellen, wordt echter be
perkt door het vereiste om rekening te houden met de jurisprudentie van het 
Europese Hof van Justitie inzake de algemene beginselen van gelijke behan
deling en transparantie.

06 
Uitgaven uit de door EUinstellingen en agentschappen beheerde EUbegroting 
zijn ook onderworpen aan de Europese regels inzake overheidsopdrachten zoals 
vastgelegd in de Financiële Regels.

07 
Volgens de OESO zijn overheidsopdrachten de overheidsactiviteiten die het 
meest gevoelig zijn voor verkwisting, fraude en corruptie vanwege de complexe 
aard van de opdrachten, de omvang van de financiële stromen die ze tot stand 
brengen en de nauwe samenwerking tussen de openbare en private sectoren12.

08 
Een transparant en open beleid inzake overheidsopdrachten kan echter een 
belangrijk instrument zijn om corruptie te bestrijden. DG Begroting, DG Regio 
en het Europees Bureau voor fraudebestrijding hebben tal van richtsnoeren 
opgesteld voor managers die aanbestedingen uitschrijven en controleren om te 
verzekeren dat zowel bij administratieve als bij operationele uitgaven de regels 
inzake overheidsopdrachten correct worden nageleefd.

Wat we vaststelden

09 
Overheidsopdrachten vormen een risicogebied waar ondeugdelijk gedrag en 
ondeugdelijke praktijken, zoals belangenconflicten, vriendjespolitiek, fraude en 
corruptie, zich in elk stadium kunnen voordoen, eerlijke mededinging kunnen 
verstoren en inschrijvers kunnen ontmoedigen.

10 
Correct handelen leidt tot besparingen voor de schatkist en een goed beheer 
ten aanzien van het gebruik van deze middelen, door de discipline op te leg
gen om een beter gebruik van middelen en een grotere efficiëntie te stimuleren 
en het risico van vriendjespolitiek of corruptie bij openbare aanbestedingen te 
verkleinen.

te zetten. De nieuwe wetgeving 
vervangt de huidige EUregels 
inzake overheidsopdrachten en 
bevat voor het eerst gemeen
schappelijke EUnormen inzake 
concessieovereenkomsten om 
een eerlijke concurrentie te 
bevorderen en de beste kosten
effectiviteit te garanderen 
door de invoering van nieuwe 
gunningscriteria die meer nadruk 
leggen op milieuoverwegingen, 
sociale aspecten en innovatie. De 
lidstaten zullen de nieuwe richt
lijnen in een verschillend tempo 
in nationale wetgeving omzetten 
en toepassen, waardoor de 
wetgeving inzake aanbeste
dingen vooral in de periode tot 
januari 2016 complexer zal zijn 
omdat er uiteenlopende regels 
zullen gelden. De nieuwe regels 
hebben tot doel aankopen te 
vereenvoudigen en de flexibiliteit 
te vergroten door onderhande
lingen met voorafgaande be
kendmaking in meer gevallen toe 
te laten. Hierdoor kan het risico 
toenemen dat procedures inzake 
transparantie en gelijke behande
ling niet worden toegepast.

9 Richtlijn 2009/81/EG van het 
Europees Parlement en de Raad 
van 13 juli 2009 betreffende de 
coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen door aanbe
stedende diensten van bepaalde 
opdrachten voor werken, leve
ringen en diensten op defen
sie en veiligheidsgebied, en tot 
wijziging van Richtlijnen 2004/17/
EG en 2004/18/EG (PB L 216 van 
20.8.2009, blz. 76).

10 Wat opdrachten op het gebied 
van diensten van algemeen be
lang betreft (energie, telecommu
nicatie, vervoer, radio en televisie, 
postdiensten, scholen, gezond
heid en sociale diensten), beschikt 
de EU over gemeenschappelijke 
regels die het concurrentievermo
gen vergroten en tegelijkertijd de 
diversiteit in nationale systemen 
in stand laten.

11 De richtlijn beroepsprocedures: 
Richtlijn 2007/66/EG van het Eu
ropees Parlement en de Raad van 
11 december 2007 tot wijziging 
van de Richtlijnen 89/665/EEG en 
92/13/EEG van de Raad met be
trekking tot de verhoging van de 
doeltreffendheid van de beroeps
procedures inzake het plaatsen 
van overheidsopdrachten (PB 
L 335 van 20.12.2007, blz. 31).

12 OECD Fighting corruption in 
the public sector: integrity in 
pro curement (OESO — Corruptie
bestrijding in de overheidssector: 
integriteit bij aanbesteding) 
(www.oecd.org/gov/ethics/inte
grityinpublicprocurement.htm).
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11 
Wat de aankopen van de Commissie zelf betreft, kan het gebruik van raamover
eenkomsten de markttoegang voor het mkb beperken en het alleen voor grote 
organisaties mogelijk maken, de vereiste diensten te verlenen.

12 
Daarnaast bestaat het risico dat opeenvolgende aankopen worden gedaan voor 
bedragen die net onder de drempelwaarden liggen vanaf welke de regels inzake 
overheidsopdrachten moeten worden toegepast.

13 
Doordat in de lidstaten een groot aantal aanbestedende diensten bestaat, die 
begrotingen van verschillende omvang beheren, over zeer uiteenlopende ad
ministratieve capaciteiten beschikken en opdrachten plaatsen in een complexe 
juridische omgeving met Europese, nationale en soms regionale vereisten, is de 
kans op fouten aanwezig. Bovendien kan dit juridische kader complexe aanbe
stedingen extra star maken en hogere administratieve kosten inhouden voor het 
doen van aankopen.

14 
Uit de nalevingsgerichte controles van de Rekenkamer blijkt een constant hoog 
foutenniveau met betrekking tot de naleving van de regels inzake overheids
opdrachten op cohesiegebied. De Rekenkamer heeft vastgesteld dat de ver
schillende fouten in het beheer van deze overheidsopdrachten een aanzienlijk 
aandeel vertegenwoordigen van het geschatte foutenpercentage voor het 
cohesiegebied. Zo waren in 2012 de kwantificeerbare fouten in verband met de 
nietnaleving van Europese of nationale regels inzake openbare aanbestedingen 
goed voor 52 % van het geschatte foutenpercentage op het gebied van het regi
onale beleid (het MLE bedroeg 6,8 %) en voor 26 % van het geschatte foutenper
centage op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken (het MLE bedroeg 
3,2 %)13.

15 
De ervaring van de Rekenkamer leert dat de meest voorkomende inbreuken op 
aanbestedingsprocedures onder andere zijn:

a) ongerechtvaardigde onderhandse gunningen, waaronder onderhandse gun
ningen van bijkomende werken of diensten boven de door de Europese en 
nationale regels vastgelegde drempels;

b) opsplitsing van overheidsopdrachten om de regels inzake overheidsopdrach
ten te omzeilen;

c) onvoldoende of geen ruchtbaarheid geven aan aanbestedingen en/of 
gunningsbeslissingen;

d) gebruik van ondeugdelijke technische specificaties en selectiecriteria die de 
concurrentie beperken;

e) gebruik van afwijkende methoden om offertes te beoordelen;

13 Jaarverslag van de Europese 
Rekenkamer over het 
begrotingsjaar 2012, de 
paragrafen 5.26, 5.33, 6.10 en 
6.15.
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f) schending van het beginsel van gelijke behandeling van inschrijvers tijdens 
de gunningsprocedure;

g) aanzienlijke veranderingen in de opdrachtvoorwaarden zodra de overheids
opdracht is gegund, en

h) onvolkomenheden in de documentatie (aanbestedingsdocumenten, 
beoordelingsprocedures).

Wat er moet gebeuren / Wat de Rekenkamer in het 
verleden heeft aanbevolen

16 
Uit de ervaring van de Rekenkamer bij controles van overheidsopdrachten blijkt 
dat terugkerende problemen inzake nietnaleving, die tot significante fouten op 
het vlak van wettigheid en regelmatigheid van verrichtingen leiden, te maken 
hebben met een gebrekkige toepassing van bestaande regels en dat hierbij nog 
veel ruimte voor verbetering is.

17 
In opeenvolgende beoordelingen in opdracht van de Commissie is opgeroepen 
tot een vereenvoudiging van de Europese regels inzake overheidsopdrachten. De 
nieuwe richtlijnen (die in de komende 24 maanden ten uitvoer moeten worden 
gelegd)14 verplichten de aanbestedende diensten echter om in hun aankoopbe
leid rekening te houden met sociale en milieukwesties. De nieuwe wetgeving 
maakt de procedures voor aanbestedende diensten dan wel eenvoudiger, maar 
kan het moeilijker maken om vast te stellen of de beginselen van gelijke behan
deling en transparantie zijn toegepast. Ze introduceren ook een zeker element 
van subjectiviteit en extra complexiteit, aangezien de toepassing van de regels 
voor sociale en milieukwesties op interpretatie zal berusten.

18 
De Commissie kan een rol spelen bij het verzamelen en verspreiden van goede 
praktijken uit grondgebieden binnen en buiten de EU, zodat beleidsmakers in de 
lidstaten van anderen kunnen leren. Bovendien kan ze de netwerkvorming en 
coördinatie tussen lidstaten ter zake vereenvoudigen.

14 Over de voorstellen van 
december 2011 bereikte 
de Raad in juni 2013 
overeenstemming en ze 
werden op 15 januari 2014 
door het Europees 
Parlement goedgekeurd. 
(Richtlijn 2014/24/EU van het 
Europees Parlement en de 
Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen 
van overheidsopdrachten 
en tot intrekking van 
Richtlijn 2004/18/EG (PB 
L 94 van 28.3.2014, blz. 65); 
Richtlijn 2014/23/EU van het 
Europees Parlement en de 
Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van 
concessieovereenkomsten 
(PB L 94 van 28.3.2014, blz. 1); 
Richtlijn 2014/25/EU van het 
Europees Parlement en de 
Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van 
opdrachten in de sectoren 
water en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten en 
houdende intrekking van 
Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 
van 28.3.2014, blz. 243)).
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Nuttige informatie / Verslagen en adviezen van de ERK

 ο Corruptiebestrijdingsverslag van de EU, sectie IV Overheidsopdrachten (COM(2014) 38 final van 3 februari 2014)

 ο Advies nr. 4/2011 over het Groenboek betreffende de modernisering van het EUbeleid inzake 
overheidsopdrachten

 ο EU public procurement legislation: delivering results summary of evaluation report (EUwetgeving inzake 
het plaatsen van overheidsopdrachten: resultaten behalen, samenvatting van het evaluatieverslag) (http://
ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/executivesummary_en.pdf)

 ο Website van DG Interne Markt en Diensten

 ο Jaarverslag 2012 van de ERK, hoofdstukken 1, 5 en 6

 ο Europees Bureau voor fraudebestrijding: rode vlaggen bij overheidsopdrachten/fraudeconstructies

Meer weten?

Neem contact op met de persvoorlichter van de Rekenkamer:
Email: press@eca.europa.eu

Dit overzicht werd door de Rekenkamer te Luxemburg vastgesteld op haar  
vergadering van 25 juli 2014.

 Voor de Rekenkamer

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
 President



WAAR ZIJN EU-PUBLICATIES VERKRIJGBAAR?

Gratis publicaties:

•  één exemplaar: 
via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); 

•  meerdere exemplaren of posters/kaarten: 
bij de vertegenwoordigingen van de Europese Unie (http://ec.europa.eu/represent_nl.htm),  
bij de delegaties in niet‑EU‑landen (http://eeas.europa.eu/delegations/index_nl.htm),  
door contact op te nemen met Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_nl.htm), 
door te bellen naar 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratis in de hele Europese Unie) (*).
(*)  De informatie wordt gratis verstrekt en bellen is doorgaans gratis, maar sommige operatoren, telefooncellen of hotels 

kunnen kosten aanrekenen.

Betaalde publicaties:

• via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Betaalde abonnementen:

•  bij een van de verkoopkantoren van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_nl.htm).
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