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De Europese Rekenkamer
is een EU‑instelling die in 1977 werd opgericht en is gevestigd in Luxemburg. De 
Rekenkamer telt 28 leden, één uit elke EU‑lidstaat. De leden worden voorgedragen 
door hun respectieve lidstaten en benoemd door de Raad, na raadpleging van 
het Europees Parlement. Onze 900 personeelsleden komen uit alle EU‑lidstaten. 
Onder onze controleurs zijn onder anderen deskundigen op het gebied van 
boekhouding, economie, openbaar bestuur en recht.

Controleren waar EU‑middelen naartoe gaan
Wij controleren of beleidsmaatregelen die uit de EU‑begroting zijn  
gefinancierd op de juiste manier worden uitgevoerd en of de 
prijs‑kwaliteitverhouding van de behaalde resultaten goed is.

Financiële controles
 • controleren of de jaarrekeningen van de EU juist zijn

Nalevingsgerichte controles
 • controleren of de ontvangsten en uitgaven van de EU in overeenstemming 

zijn met de regels

Doelmatigheidscontroles
 • controleren of EU‑middelen goed zijn besteed

Controle van 

EU‑middelen 
overal ter wereld



Het financieel beheer van de EU verbeteren
Wij onderzoeken alle aspecten van EU‑uitgaven om te bekijken wat er 
doeltreffender kan en hoe er een betere prijs‑kwaliteitverhouding kan worden 
bereikt. Bijna al onze aanbevelingen worden overgenomen door de Europese 
Commissie en zorgen zo voor een verbetering van het beheer van de EU‑financiën 
op alle niveaus. Ons werk draagt er ook toe bij dat het Europees Parlement en de 
Raad gefundeerde besluiten kunnen nemen bij het maken van EU‑wetgeving en 
het vaststellen van de EU‑begroting.

Nieuwe taken
De EU heeft nieuwe bevoegdheden gekregen om de financiële en economische 
crisis te bestrijden. In het verlengde daarvan zijn wij verantwoordelijk voor de 
controle van bepaalde aspecten van de nieuwe bestuursregelingen, zoals de 
rol van de Europese Centrale Bank bij het toezicht op de bankensector in de 
eurozone. Het is onze taak te beoordelen hoe goed deze regelingen functioneren.

De controleur 
van de EU



Verantwoording voor het gebruik van 
EU‑middelen
Hoewel de Europese Commissie eindverantwoordelijkheid draagt voor de 
juiste uitvoering van de EU‑begroting, wordt ongeveer 90 % daarvan besteed 
in samenwerking met nationale, regionale en lokale overheden in EU‑ of derde 
landen.

Ieder jaar leggen we duizenden controlebezoeken af bij individuen en organisaties 
die EU‑middelen ontvangen in de hele Europese Unie en daarbuiten.

Wij publiceren onze controleverslagen in 23 EU‑talen op eca.europa.eu.

Onze controleverslagen spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van 
effectief democratisch toezicht op het werk van de Europese Commissie door het 
Europees Parlement en de Raad: EU‑verantwoording in de praktijk.

Onze bijdrage aan verantwoording in de EU
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De EU‑begroting 
controleren

Natuurlijke 
hulpbronnen 

40,48 %
Cohesie  
33,89 %

Jaarverslag
Ieder jaar controleren wij of de EU‑rekeningen juist zijn en of de 
EU‑ontvangsten‑ en EU‑uitgavenverrichtingen in overeenstemming 
zijn met de regels. Wij nemen een steekproef van ongeveer 1 200 uit de 
EU‑begroting verrichte betalingen: we brengen controlebezoeken aan een 
groot aantal verschillende individuen en organisaties die deze middelen 
ontvangen en controleren ter plaatse of aan de voorwaarden voor de 
betalingen werd voldaan.

EU‑rekeningen zijn betrouwbaar, maar de regels 
worden niet altijd gevolgd
In ons jaarverslag voor 2013 kwamen wij tot de conclusie dat:

 • de EU‑rekeningen juist waren, en
 • de EU‑ontvangsten in overeenstemming met de regels waren geïnd, 

maar
 • er te veel fouten zijn vastgesteld in de EU‑uitgaven om een 

„goedkeurende” verklaring af te geven.

Per uitgaventerrein verschillen de foutenpercentages. Ons werk toont aan dat 
vooral de terreinen regionaal beleid en plattelandsontwikkeling — waarvan 
het beheer wordt gedeeld met de EU‑lidstaten — vatbaar zijn voor fouten.

Veiligheid en burgerschap 1,48 %

Administratie 5,96 %

Europa als wereldspeler 5,75 %

Concurrentievermogen 12,08 %

Overige 0,36 %

Totale EU‑uitgaven in 2015 
145,3 miljard euro



De prestaties van 
de EU controleren

Speciaal verslag: Vervoer 

EU‑uitgaven voor wegenbouw

We hebben 24 door de EU ondersteunde wegenbouwprojecten gecontroleerd 
in Duitsland, Griekenland, Polen en Spanje die deels met EU‑middelen waren 
gefinancierd. Deze projecten kostten meer dan 3 miljard euro. Het merendeel van 
deze wegen droeg bij tot verbeterde reistijden en verkeersveiligheid.

Wij constateerden dat de definitieve kosten voor vergelijkbare wegen per land 
tot wel 43 % kunnen verschillen. Dit kon niet worden verklaard door verschillen 
in lokale geografische kenmerken of lonen. De wegen kostten gemiddeld 23 % 
meer dan geraamd en de projecten liepen over het algemeen 9 maanden uit. 
Bovendien werden de opgeleverde wegen vaak minder gebruikt dan voorspeld, 
wat erop wijst dat er goedkopere mogelijkheden hadden 
kunnen worden gekozen.

Wij bevelen aan dat:

 • duidelijke doelen worden gesteld op het gebied 
van besparing op de reistijd, verbetering van de 
verkeersveiligheid en het gebruik van de weg;

 • EU‑financiering afhankelijk wordt gesteld 
van de toepassing van kosteneffectieve 
wegenbouwtechnieken, en

 • bouwprojecten worden opengesteld voor volledige 
EU‑brede concurrentie.



We stelden vast dat de meeste EU‑programma’s, ondanks een goede planning 
van de Commissie, vertraging kenden en dat met sommige ervan slechts weinig 
vooruitgang werd geboekt. De Commissie ondervond ernstige belemmeringen 
bij het beheer van de steun doordat de omstandigheden snel veranderden en de 
nationale overheid zwak was.

Ondanks alle ontvangen financiële steun en de internationale hulp, leefden er eind 
2013 nog steeds rond de 210 000 mensen in tentenkampen.

Wij bevelen de Commissie aan:

 • haar capaciteiten op het gebied van risicobeheer en haar paraatheid te 
versterken;

 • de samenhang te verzekeren tussen noodhulp, rehabilitatie en 
ontwikkelingssamenwerking, en

 • EU‑middelen te beschermen tegen verspilling en corruptie.

Speciaal verslag: Ontwikkelingshulp 

De EU‑steun na de aardbeving in Haïti

We onderzochten de doeltreffendheid van de EU‑steun voor de rehabilitatie na de 
aardbeving van 2010 in Haïti die aan 230 000 mensen het leven kostte en 1,3 miljoen 
mensen dakloos maakte. Onder de vele internationale organisaties die te hulp 
schoten, was de EU een belangrijke donor, die 1,23 miljard euro aan financiering 
bood voor programma’s op de terreinen huisvesting, sanitaire voorzieningen en 
hygiëne, gezondheid, voedselveiligheid en watervoorzieningen.
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