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Voorzitter, geachte leden van de commissie, 

Dames en heren, 

Ik dank u, mijnheer Theurer, en uw commissie voor deze gelegenheid om mij tot u te richten. 

Vandaag heb ik de eer, het jaarlijks werkprogramma 2014 van de Rekenkamer te presenteren. De 
leden van de Rekenkamer hebben bij de opstelling van dit plan, waarin onze prioriteiten en 
werkzaamheden voor dit jaar worden uiteengezet, veel baat gehad bij onze dialoog met de leden 
van het Europees Parlement en met name van deze commissie. 

Onze instellingen spelen een essentiële en complementaire rol in het zorgen voor een doeltreffende 
verantwoording tegenover de burger van de overheidsmiddelen die worden ingezet voor het 
bereiken van de EU-doelstellingen. 

De strategische doelstelling van de Rekenkamer voor de periode 2013 – 2017 om optimaal bij te 
dragen tot een betere verantwoording binnen de EU was een belangrijke overweging bij de selectie 
van de taken in het werkprogramma voor dit jaar. 

In de lijn van deze doelstelling hebben wij getracht, in ons werkprogramma de resultaten van onze 
contacten met het Europees Parlement en de Raad te weerspiegelen. 

Een grotere gerichtheid op doelmatigheidscontroles vormt voor de Rekenkamer een essentiële 
prioriteit. Dat houdt ook in dat maatregelen worden genomen om onze capaciteit voor het 
verrichten van doelmatigheidscontroles te verbeteren. 

Daarom wil ik u niet alleen een overzicht geven van de verslagen die wij dit jaar voornemens zijn uit 
te brengen, maar ook wijzen op een aantal specifieke initiatieven van de Rekenkamer in verband 
met de ontwikkeling van haar praktijk inzake doelmatigheidscontrole. Met name wil ik u de 
resultaten voorleggen van de internationale “peer review” (collegiale toetsing) van 2013 die vandaag 
wordt gepubliceerd. 

Voorzitter, geachte leden, 

In 2014 wil de Rekenkamer de volgende verslagen uitbrengen: 

- jaarverslagen over de uitvoering van de EU-begroting en de Europese 

Ontwikkelingsfondsen, 

- 51 specifieke jaarverslagen over agentschappen en andere organen, 

- 24 speciale verslagen die vooral doelmatigheidskwesties betreffen, en 

- een apart follow-upverslag betreffende eerdere speciale verslagen. 
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Eveneens in de lijn van haar strategie wil de Rekenkamer de resultaten publiceren van twee 
“landscape reviews”: het ene geeft aan waar het financieel beheer van de EU het meeste risico 
loopt, in het andere worden gebreken vastgesteld in de verantwoording en de audit van de EU. 

Ten aanzien van haar jaarverslag over de uitvoering van de EU-begroting over 2013 is de 
Rekenkamer voornemens continuïteit en vergelijkbaarheid met het vorige jaarverslag te waarborgen 
en meer informatie te verstrekken over de gehele meerjarige programmeringsperiode 2007-2013. 
Op dit moment heeft de Rekenkamer geen wijzigingen te signaleren ten aanzien van de 
methodologie. 

Wel wil ik de commissie meedelen dat de Rekenkamer thans bezig is te onderzoeken welke de 
impact is van het financiële kader voor 2014-2020 en de daarmee gepaard gaande wijzigingen in het 
financieel beheer van de EU op haar controles voor de betrouwbaarheidsverklaring en op de 
jaarverslagen vanaf 2014. 

In het kader van de speciale verslagen wil de Rekenkamer in 2014 doelmatigheidscontroles 
verrichten van onderwerpen uit alle rubrieken van het financieel kader. Ter illustratie van het scala 
van onderwerpen geef ik een voorbeeld voor elk uitgaventerrein. 

Op het gebied van slimme en inclusieve groei zullen wij een speciaal verslag uitbrengen waarin wordt 
nagegaan of met de uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Cohesiefonds 
gecofinancierde investeringsprojecten voor energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen 
goede resultaten zijn bereikt. 

Er komt een speciaal verslag over de integratie van het waterbeleid in het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid voor de rubriek Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen. 

In de rubriek Europa als wereldspeler zal de Rekenkamer een speciaal verslag uitbrengen over 
efficiënt beheer van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO). 

Zoals specifiek door dit Parlement werd gevraagd zal de Rekenkamer voor de rubriek Administratie 
mogelijke kostenbesparingen analyseren door één enkele zetel van het Europees Parlement. 

Ten slotte zal de Rekenkamer op het terrein van Veiligheid en burgerschap de doeltreffendheid 
onderzoeken van de tenuitvoerlegging van het Buitengrenzenfonds. 

Een volledige lijst van alle speciale verslagen - inclusief gegevens over de controledoelstellingen - is 
te vinden in de bijlage bij dit werkprogramma. 

Voorzitter, geachte leden, 

De waarborging van een doeltreffende verantwoording en controle binnen de zich ontwikkelende 
EU-kaders voor financieel en economisch bestuur is voor onze beide instellingen een bijzonder punt 
van zorg. 

Als reactie op ontwikkelingen op EU-niveau verricht de Rekenkamer momenteel een controle van de 
Europese Bankautoriteit en heeft zij een speciaal projectteam gevormd om haar totale 
controlecapaciteit op dit terrein te verbeteren. 



NL 
   
 
 

 

3 
 

Wij hebben uit de hele Rekenkamer personeelsleden met het juiste profiel en de nodige expertise 
samengebracht om de controles te verrichten, we hebben hun een gespecialiseerde opleiding 
gegeven en van buiten de Rekenkamer een ervaren deskundige aangeworven om het team te 
ondersteunen. 

De eerste werkzaamheden van het projectteam zullen gericht zijn op: 

- de rol van de Commissie in macrofinanciële steunprogramma’s voor Hongarije, Ierland, 

Letland, Portugal en Roemenië in het kader van het betalingsbalans- en het Europees 

financieel stabilisatiemechanisme (EFSM); 

- macrofinanciële bijstand aan Griekenland, en 

- de buitensporigtekortprocedure (BTP). 

Met deze combinatie van taken op nieuwe terreinen, speciale verslagen over onderwerpen uit alle 
rubrieken van het financieel kader en haar jaarverslagen wil de Rekenkamer het Europees Parlement 
en met name deze commissie een solide basis bieden om ook dit jaar zijn essentiële rol in het 
openbare toezicht op de EU-activiteiten te kunnen vervullen. 

Tegelijkertijd erkennen wij ook dat het Europees Parlement en andere belanghebbenden 
verwachten dat de rol van de Rekenkamer zich in de toekomst verder zal ontwikkelen. 

De Rekenkamer is ingenomen met de betrokkenheid van het Parlement bij haar werk en met de 
zienswijze die het Parlement uit in zijn verslag over de toekomstige rol van de Rekenkamer dat elke 
hervorming van de Rekenkamer moet passen in het ruimere kader van de uitdaging om de 
verantwoording van de EU te verbeteren. 

De Rekenkamer hoopt de het verslag van het Europees Parlement genoemde kwesties waarvoor zij 
bevoegd is te kunnen aanpakken. Die kwesties betreffen vooral de werkzaamheden van de 
Rekenkamer, haar relatie met belanghebbenden en de inzet van haar middelen. In vele gevallen 
heeft de Rekenkamer reeds relevante initiatieven opgezet in het kader van de uitvoering van haar 
strategie voor 2013-2017. 

Bij haar voortzetting van die initiatieven zal de Rekenkamer ervoor zorgen dat zij, rekening houdt 
met de in het verslag van het Europees Parlement geuite suggesties en punten van zorg. Vorig jaar 
heb ik bij deze gelegenheid enkele van die initiatieven geschetst. Vandaag wil ik enkele resultaten 
van vier van die initiatieven uiteenzetten. 

Ten eerste heeft de Rekenkamer een nieuwe programmeringsprocedure ontwikkeld. Deze omvat nu 
een jaarlijkse beleids- en risico-evaluatie om beter rekening te houden met de beleidsprioriteiten 
van de belanghebbenden, waaronder horizontale kwesties van financieel beheer. 

Ten tweede heeft de Rekenkamer voor 2013 en later een strategie vastgesteld inzake communicatie 
en relaties met belanghebbenden. Hoofdprioriteit is een verdere versterking van de relaties met de 
voornaamste institutionele belanghebbenden, namelijk het Europees Parlement en de Raad, zodat 
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beter wordt aangesloten op de juridische en budgettaire prioriteiten in het werkprogramma van de 
Rekenkamer.  

Van onmiddellijk belang voor deze commissie is dat een lid van de Rekenkamer specifiek zal worden 
belast met het versterken en bevorderen van de institutionele betrekkingen. Verder trachten wij 
onze resultaten efficiënter mede te delen door onze publicaties te ontwikkelen en onze regeling 
voor mediacontact te moderniseren. 

Ten derde tracht de Rekenkamer haar werkwijze te verbeteren. Zij heeft twee belangrijke interne 
onderzoeken voltooid: een voor het stroomlijnen van onze controle- en rapportageprocessen, en 
een om manieren te vinden ter verbetering van de doeltreffendheid en doelmatigheid waarmee de 
Rekenkamer haar activiteiten in verband met de controle beheert. Die onderzoeken hebben geleid 
tot uitgebreide voorstellen om het reactievermogen van de Rekenkamer en de tijdigheid van haar 
rapportage te verbeteren. 

Ten vierde en parallel aan deze onderzoeken was er een tweede externe internationale peer review 
van de Rekenkamer. Deze vond plaats in 2013 en het verslag wordt vandaag gepubliceerd. Deze peer 
review was gericht op de praktijk van de Rekenkamer inzake doelmatigheidscontrole en gaf follow-
up aan de aanbevelingen van de vorige peer review. 

Wij zijn zeer ingenomen met het uitstekende team dat voor de review beschikbaar werd gesteld, 
bestaande uit collega’s van het Duitse Bundesrechnungshof, het Franse Cour des comptes en het 
Zweedse Riksrevisionen. Daarvoor dank ik deze hoge controle-instanties, evenals de individuele 
leden van het peer review-team voor hun waardevolle en grondige werk. 

De Rekenkamer neemt met genoegen nota van hun conclusie dat de Rekenkamer systematisch 
gevolg heeft gegeven aan de aanbevelingen in de vorige peer review van 2008 en dat zij reeds een 
aantal maatregelen heeft getroffen ter versterking van de doeltreffendheid en doelmatigheid in haar 
praktijk voor doelmatigheidscontrole.  

De Rekenkamer vindt het ook bemoedigend dat de vakgenoten (“peers”) vonden dat wij onze 
normen, handleidingen en richtsnoeren voor doelmatigheidscontrole geleidelijk hebben ontwikkeld 
met nauwgezette inachtneming van de internationale professionele standaarden. Wij onderschrijven 
ook de opmerking dat onze strategische verbintenis voor versterking van de verantwoording binnen 
de EU noodzakelijk is om meer te worden erkend als een belangrijke speler binnen het complexe 
bestel van de Europese instellingen en om met onze controlewerkzaamheden een toegevoegde 
waarde te bieden. 

De Rekenkamer waardeert de constructieve opmerkingen en aanbevelingen van de vakgenoten, 
waarmee zij ons ook wijzen op kansen en uitdagingen om onze praktijk inzake 
doelmatigheidscontrole te versterken. De aanbevelingen bevestigen grotendeels de resultaten van 
de interne initiatieven van de Rekenkamer zelf, en vormen hierop een aanvulling. 

De vakgenoten bevestigen niet alleen dat er ruimte is om het controleproces te stroomlijnen en om 
bij de selectie van taken beter rekening te houden met de inzichten van de belanghebbenden, maar 
moedigen de Rekenkamer ook aan om meer praktische aanbevelingen te formuleren die specifiek 
gericht zijn tot organen op Europees of nationaal niveau en om de aard en inhoud van onze 
contacten met de Commissie als voornaamste gecontroleerde te herbezien. 
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Voorzitter, geachte leden, 

De Rekenkamer beschikt nu over zeer waardevolle aanbevelingen vanuit de drie belangrijkste 
bronnen: de voornaamste belanghebbende (het Europees Parlement), haar vakgenoten (andere 
hoge controle-instanties) en haar eigen management en personeel. 

De Rekenkamer gelooft dat de coherente tenuitvoerlegging van deze aanbevelingen in de door haar 
strategie bestreken periode een solide basis zal vormen voor de verdere ontwikkeling van onze 
instelling en dus ook voor een maximale bijdrage aan een betere verantwoording van de EU jegens 
de burger, samen met andere EU-instellingen zoals dit Parlement. 

Ik dank u voor uw aandacht. 
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