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Maatregelen van de Commissie voor de bescherming van cohesie-
uitgaven doeltreffend, aldus EU-controleurs 

Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer heeft de Europese Commissie 
doeltreffend gebruikgemaakt van maatregelen om de EU-begroting te beschermen tegen 
onregelmatige uitgaven op het gebied van cohesie. De controleurs geven ook aan dat de 
Commissie ervoor moet blijven waken dat betalingen geen fouten bevatten door haar 
rapportageprocedures te verbeteren en door haar nieuwe, sterkere bevoegdheden te 
benutten. 

Het cohesiebeleid is goed voor 37 % van de uitgaven uit de EU-begroting en er zal in totaal ongeveer 
350 miljard euro aan worden uitgegeven in zowel de periode 2007-2013 als de periode 2014-2020. De 
Commissie en de lidstaten delen de verantwoordelijkheid voor het beheer van de uitgaven aan cohesie.  

De controleurs hebben zich gericht op de programmeringsperiode 2007-2013 en hebben de waarschijnlijke 
impact van de wijzigingen in de verordeningen voor 2014-2020 beoordeeld. In het algemeen hebben zij 
geconstateerd dat de Commissie tot de afsluiting van de programma's 2007-2013 doeltreffend gebruik 
heeft gemaakt van de maatregelen die tot haar beschikking stonden om de EU-begroting tegen 
onregelmatige uitgaven te beschermen. 

In de periode 2007-2013 maakte de Commissie ook uitgebreider gebruik van de maatregelen om de EU-
begroting te beschermen en richtte zij zich op de lidstaten met de meest risicovolle programma’s. De 
beoordeling door de Commissie van tekortkomingen en de daaraan gerelateerde financiële correcties werd 
in hoofdzaak door het Europees Hof van Justitie bevestigd 

“De corrigerende maatregelen van de Commissie zetten de lidstaten onder druk om tekortkomingen in hun 
beheers- en controlesystemen aan te pakken”, aldus de heer Henri Grethen, het lid van de Europese 
Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor dit verslag. “Zowel bij preventieve maatregelen als bij financiële 
correcties is in het algemeen echter sprake van complexe kwesties die behoorlijk wat tijd kosten om op te 
lossen. De daaruit resulterende onderbrekingen en opschortingen van betalingen vormen een aanzienlijk 
financieel risico voor de lidstaten.”  

De controleurs stelden ook vast dat de Commissie moeite had om de uitvoering van financiële correcties te 
monitoren. Op basis van de door de lidstaten verstrekte informatie over de uitvoering in de periode 
2007-2013 kon geen deugdelijke monitoring plaatsvinden. De eigen rapportage van de Commissie over 
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preventieve maatregelen en financiële correcties maakt het moeilijk om een alomvattend overzicht van de 
situatie te krijgen, vooral doordat de informatie in verschillende verslagen en documenten is opgenomen.  

De verordeningen voor de periode 2014-2020 versterken de positie van de Commissie wat betreft het 
beschermen van de EU-begroting aanzienlijk. De Commissie heeft bredere bevoegdheden en de 
rapportage van de lidstaten over financiële correcties maakt nu deel uit van het jaarlijks zekerheidspakket 
en wordt onderzocht door de desbetreffende auditautoriteiten. De controleurs zijn van oordeel dat deze 
regelingen een aanzienlijke verbetering van het ontwerp van het systeem betekenen. 

 

De controleurs bevelen aan dat de Commissie: 

• een strenge aanpak hanteert bij de afsluiting van de programma’s voor de periode 2007-2013 om 
ervoor te zorgen dat geen van de vergoede bedragen onregelmatige uitgaven boven de 
materialiteitsdrempel bevat; 

• alle informatie over preventieve en corrigerende maatregelen voor cohesie-uitgaven per fonds en 
per lidstaat in een verslag opneemt en vergelijkt, en de impact van financiële correcties en het 
restfoutenpercentage weergeeft; 

• voor de periode 2014-2020 een geïntegreerd monitoringsysteem opzet dat zowel preventieve 
maatregelen als financiële correcties bestrijkt; 

• met onmiddellijke ingang gebruikmaakt van de aanzienlijk aangescherpte bepaling voor de 
periode 2014-2020 en, waar nodig, financiële correcties oplegt. 

 

Noot voor de redactie 

Het doel van het cohesiebeleid is het verschil in ontwikkelingsniveau tussen regio's terug te dringen, 
industriegebieden met afnemende economische activiteit te herstructureren en grensoverschrijdende, 
transnationale en interregionale samenwerking in de Europese Unie te bevorderen. Het is de belangrijkste 
financieringsbron van de EU voor investeringen en goed voor ongeveer 37 % van de totale uitgaven uit de 
EU-begroting. De aan het cohesiebeleid toegewezen middelen bedroegen ongeveer 230 miljard euro in de 
programmeringsperiode 2000-2006, 346 miljard euro in 2007-2013 en 349 miljard euro in 2014-2020. 

Hoewel de Commissie verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van de EU-begroting, wordt het 
daadwerkelijke beheer en de controle van de EU-middelen en programma’s gedelegeerd aan de 
autoriteiten van de lidstaten, die de begunstigden selecteren en de middelen verdelen. Het is in de eerste 
plaats de verantwoordelijkheid van de lidstaten om fouten op te sporen, te corrigeren en te voorkomen. 
Indien de Commissie constateert dat onregelmatige uitgaven werden gecofinancierd of waarschijnlijk 
zullen worden gecofinancierd, kan zij ingrijpen en de reeds gecofinancierde uitgaven corrigeren of 
voorkomen dat ze in de toekomst worden gecofinancierd. 

Speciaal verslag nr. 4/2017: “Het beschermen van de EU-begroting tegen onregelmatige uitgaven: in de 
periode 2007-2013 maakte de Commissie op cohesiegebied in toenemende mate gebruik van preventieve 
maatregelen en financiële correcties” is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK. 

 

 

 


