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I. Inleiding 
1. Het jaarlijks activiteitenverslag van de secretaris-generaal is zijn instrument om 
beheersverantwoording af te leggen binnen de Europese Rekenkamer (ERK) en aan de 
begrotingsautoriteiten. Overeenkomstig artikel 74, lid 9, van het Financieel Reglement heeft dit 
verslag tot doel informatie te verschaffen over het beheer van de middelen, met inbegrip van de 
systemen, en over de efficiëntie en doeltreffendheid van de internecontrolesystemen. 

II. Het secretariaat-generaal van de ERK: 
omgeving en belangrijkste verwezenlijkingen 
in 2020 

2.1 Het secretariaat-generaal van de ERK: een inleiding 

2. De taak van het secretariaat-generaal bestaat erin te voorzien in de nodige middelen, diensten 
en faciliteiten om de ERK in staat te stellen haar opdracht uit te voeren en haar strategische 
doelstellingen te verwezenlijken. De secretaris-generaal is verantwoordelijk voor de administratie 
en het personeelsbeheer van de ERK, alsook voor de begroting, de taalkundige en 
publicatiediensten, opleiding en ontwikkeling, de digitale werkplek, beveiliging en veiligheid, en de 
bedrijfscontinuïteit (faciliteiten, medische dienst, enzovoort). 

3. Het secretariaat-generaal bestaat uit drie directoraten: 

a) het directoraat Personeelszaken, Financiën en Algemene Diensten (SG1-DHR), dat 
verantwoordelijk is voor aanwerving, loopbaanontwikkeling, opleiding, dienstreizen, 
personeelsbeheer, veiligheid en de medische dienst; 

b) het directoraat Informatie, Werkomgeving en Innovatie (SG2-DIWI), dat verantwoordelijk is 
voor de fysieke werkplek (gebouwen, technische faciliteiten, kantoren, logistiek), de digitale 
werkplek (IT-apparatuur, -diensten en -toestellen) en de bibliotheek; 

c) het directoraat Vertaling, Taalkundige Diensten en Publicatie (SG3-TLSPD), dat vertaal-, 
taalkundige en publicatiediensten verleent bij de ERK. 

4. De secretaris-generaal houdt ook toezicht op het secretariaat van de Rekenkamer, dat met 
name voor een vlotte voorbereiding en follow-up van de vergaderingen van de Rekenkamer zorgt.  

5. In 2020 telde het secretariaat-generaal 331 personeelsleden en beheerde het bijna de volledige 
begroting van de ERK (151 862 000 EUR). Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden van vorig jaar 
was de uitvoering van de begroting bevredigend: 95,7 % van de definitieve kredieten was 
vastgelegd. De betalingen bedroegen in totaal 137 132 963 EUR, met een totaal definitief krediet 
van 152 237 000 EUR. 
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6. Het personeel is als volgt verdeeld over de drie directoraten.

Figuur 1 — Verdeling van het personeel van het secretariaat-generaal 

Bron: Directoraat Personeelszaken, Financiën en Algemene Diensten 

7. Daarnaast heeft SG2-DIWI een aanzienlijk aantal externe dienstverleners in dienst (77 externe
personeelsleden (niet allemaal voltijds) in 2020) die aan de IT-projecten van de ERK werken.

2.2 De hoogtepunten van het jaar 

8. De belangrijkste uitdaging in 2020 was de COVID-19-crisis, die ons werkprogramma heeft
verstoord, waardoor wij onze prioriteiten moesten heroverwegen om de bedrijfscontinuïteit te
waarborgen en tegelijkertijd de veiligheid van de leden en het personeel te garanderen. Toen de
situatie escaleerde, was de eerste prioriteit om snel te voorzien in de technische middelen
waarmee het gehele personeel van de ERK kon telewerken. De ERK moest ook de instructies van de
nationale autoriteiten volgen en hoewel het bedrijfscontinuïteitsbeleid niet formeel werd
geactiveerd, begon het comité voor crisisbeheersing regelmatig bijeen te komen om de algemene
risico’s voor de instelling te beheersen en te monitoren.

9. Vanaf de beginfase van de COVID-19-crisis heeft de ERK de instructies gevolgd die de regering
van Luxemburg — het gastland van de ERK — heeft gegeven via een grote verscheidenheid aan
overheidsinstanties. Volgens het bedrijfscontinuïteitsplan van de ERK was de Hoge Commissie voor
nationale bescherming (Haut-Commissariat à la protection nationale — HCPN) de belangrijkste
instantie. De Luxemburgse regering als geheel (waaronder bijvoorbeeld het Ministerie van
Volksgezondheid en Legilux) was evenwel in crisismodus en communiceerde met de Europese
instellingen.
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10. De ERK heeft ook een breed scala aan informatiebronnen gebruikt om het potentiële risico 
voor haar bedrijfscontinuïteit te beoordelen. Hierbij gaat het onder meer om: 

a) gespecialiseerde internationale organisaties (zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), 
het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en Santé Publique France);  

b) Europese interinstitutionele netwerken (zoals het interinstitutioneel medisch college 
(Interinstitutional Medical Board — IMB) en de Institutional Security Group);  

c) het informele interinstitutionele netwerk voor bedrijfscontinuïteitsbeheer;  

d) het College van Hoofden van de Administratie in Luxemburg (CALux);  

e) de interinstitutionele groep voor informatie-uitwisseling en coördinatie. 

11. Reeds op 16 maart werd voorzien in de technische middelen waarmee alle personeelsleden 
van de ERK en externe IT-contractanten konden telewerken, met inbegrip van de nodige 
infrastructuur, apparatuur en licenties. De werkregelingen werden snel aangepast aan de 
volksgezondheidssituatie. Telewerken werd verplicht gesteld voor al het niet-kritieke personeel en 
het plafond voor telewerkdagen werd opgeheven. Telewerk is sindsdien de regel gebleven.  

12. Er zijn aanvullende maatregelen genomen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen: 

a) er werd een buitengewone procedure ingesteld voor de vaststelling van officiële documenten 
door de Rekenkamer; 

b) het aanbod aan eLearning-cursussen, -debatten en -presentaties werd aanzienlijk uitgebreid 
ter aanpassing aan voltijds telewerk; 

c) er werd een specifieke code in het AMS gecreëerd voor controlepersoneel dat niet kon 
werken als gevolg van gezinsverplichtingen (zoals thuisonderwijs) en er werden speciale 
voorzieningen geboden voor personeel dat kinderen met speciale behoeften ten laste heeft. 

13. De administratie heeft snel de volgende maatregelen genomen om het personeel te 
beschermen: 

a) er werd een technische cel voor de COVID-19-crisis opgezet, die advies geeft aan het comité 
voor crisisbeheersing van de ERK; 

b) alle dienstreizen naar gebieden met een hoog risico op besmetting met COVID-19 werden 
opgeschort;  

c) er werden beschermende maatregelen ingevoerd; 
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d) informatie over de noodzaak om de hygiënemaatregelen na te leven werd op grote schaal 
verspreid (bijv. kennisgevingen aan het personeel en posters in de toiletten in de gebouwen 
van de ERK) en er werden regelmatig controles uitgevoerd door het veiligheids- en 
beveiligingspersoneel van de ERK; 

e) er werd handontsmettingsmiddel ter beschikking gesteld op belangrijke plaatsen in de drie 
gebouwen van de ERK; 

f) er werden beschermende plexiglaspanelen geplaatst in zones waar veel personeel langskomt 
(zoals de receptiebalie, de DIWI-servicedesk, de HR-servicedesk, de kantine en de cafetaria) 
en in alle gedeelde kantoren; 

g) de toegang tot conferentie- en vergaderzalen werd beperkt en de cateringruimtes werden 
zodanig ingedeeld dat werd voldaan aan de strikte maatregelen op het gebied van hygiëne en 
social distancing; 

h) kantoren en plaatsen met een hoger risico (zoals toiletten en deurklinken) werden grondiger 
gereinigd;  

i) er werd alleen takeaway aangeboden in de kantine en de cafeteria. 

14. Er werd snel gezorgd voor interne crisiscommunicatie om het personeel uitvoerig en op 
transparante wijze te informeren over de gezondheidsrisico’s die de pandemie met zich 
meebrengt. Sinds het begin van de crisis hebben het DHR en de secretaris-generaal 
70 informatiebulletins verstuurd, naast kennisgevingen aan het personeel en een specifieke 
intranetpagina over COVID. 

15. De plotselinge verstoring die werd veroorzaakt door de COVID-19-pandemie had gevolgen 
voor de begrotingsuitvoering: de communicatie tussen mensen verliep bijna uitsluitend virtueel, 
waardoor er minder gebruik werd gemaakt van een aantal begrotingsonderdelen (zoals 
dienstreizen, nutsvoorzieningen, vertolkingskosten, publicaties en de organisatie van 
vergaderingen en conferenties). Tegelijkertijd ontstonden er nieuwe aanbestedingsbehoeften. De 
begrotingsautoriteiten hebben de overdracht van ongebruikte kredieten toegestaan om tegemoet 
te komen aan nieuwe behoeften: meer IT-uitgaven, nieuwe toegangsrechten tot specifieke 
databanken voor auditors, persoonlijke beschermingsmiddelen en een nieuw project voor 
investeringen in beveiliging (zie het verslag over de begrotingsuitvoering 2020 voor meer 
informatie). 
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III. Directoraat Personeelszaken, Financiën en 
Algemene Diensten (SG1-DHR)  

16. Het directoraat Personeelszaken, Financiën en Algemene Diensten (SG1-DHR) is 
verantwoordelijk voor personele middelen, financiën, de medische dienst, beveiliging, 
evenementen en protocol, alsook voor enkele algemene diensten binnen de ERK. Het beheert bijna 
89,3 % van de begroting van de ERK (135 981 000 EUR op een totaal van 152 237 000 EUR voor de 
instelling als geheel in 2020), voornamelijk voor de salarissen van de leden en het personeel. 

Begrotingsonderdeel 
 

Kredieten van 
het jaar (in 

EUR) 
Betalingen 

(in EUR) 

Uitvoeringsgraad  
(betalingen ten 

laste van 
kredieten) 

Salarissen 126 237 000 123 775 121,27 98,05 % 
Dienstreizen 3 130 000 605 152,96 19,33 % 
Medische en sociale dienst 560 000 264 248,68 47,19 % 
Overig personeel 2 067 000 1 604 598,05 77,63 % 
Beroepsopleiding 721 000 394 814,04 54,76 % 
Voertuigen/vervoer 496 000 333 389,96 67,22 % 
Raadplegingen, studies en enquêtes 371 000 106 236,95 28,64 % 
Representatiekosten 213 000 31 007,88 14,56 % 
Overige huishoudelijke uitgaven 2 028 000 1 440 690,57 71,04 % 
Vergaderingen, evenementen en 
conferenties 158 000 34 995,35 22,15 % 
TOTAAL 135 981 000 128 590 256 94,56 % 

NB: Door afronding is het mogelijk dat de afzonderlijke cijfers bij elkaar opgeteld niet overeenkomen 
met de totalen. 

17. De COVID-19-pandemie had een impact op de begroting voor alle externe activiteiten, zoals 
dienstreizen, representatiekosten en vergaderingen en conferenties. 

18. Het directoraat SG1-DHR speelde een belangrijke rol bij het beheersen van de COVID-crisis via 
de medische dienst, de veiligheidsdienst, tijdbeheer, beheer van dienstreizen en COVID-19-
gerelateerde communicatie naar het personeel. 

19. De medische dienst is erin geslaagd zijn werkzaamheden snel aan te passen aan de 
telewerkregeling en zijn dagelijkse administratieve en medische taken voort te zetten, en 
tegelijkertijd een gespecialiseerde adviserende rol te vervullen voor de instelling en hulp te bieden 
aan personeelsleden in moeilijkheden. Samen met het aanbestedingsteam heeft de dienst een 
spoedprocedure georganiseerd om de ERK te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen, 
teneinde het personeel te beschermen en de instelling te laten voldoen aan de voorschriften in 
Luxemburg. De medische dienst heeft ook de vaccinatiecampagne voor de seizoensgriep 
georganiseerd voor ongeveer 300 personeelsleden, waarbij strikte hygiëneprotocollen werden 
toegepast.  
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20. Zelfs in deze moeilijke tijden slaagde SG1-DHR erin zijn procedures snel aan te passen aan de 
nieuwe situatie en de meeste van zijn geplande doelstellingen te verwezenlijken. Zijn belangrijkste 
verwezenlijkingen waren: 

a) ervoor zorgen dat het aantal onbezette posten ruim onder het streefcijfer van 3 % bleef, 
namelijk 2,34 %; 

b) het organiseren van 25 selectieprocedures naar aanleiding van een kennisgeving van vacature 
en het uitschrijven van 7 oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling voor 
verschillende functies; 

c) het aanpassen van de procedures voor het verwelkomen van nieuwkomers, met een nieuwe 
hybride procedure (combinatie van persoonlijke ontmoetingen in de gebouwen van de ERK 
en bijeenkomsten via Teams) die sinds september is ingesteld; 

d) het ontwikkelen van een portaal voor nieuwkomers (Newcomers’ Portal), dat begin 2021 
wordt gelanceerd, om het administratieve deel van het introductieproces te automatiseren. 

21. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de aanwerving door de ERK. 

 

Aantal aangeworven 
personeelsleden in 2020 

Aantal aangeworven 
personeelsleden in 2019 

Leden 3 2 
Ambtenaren 18 17 
Tijdelijke 
functionarissen 21 33 
Arbeidscontractanten 20 21 
GND’s 3 6 
Stagiairs 50 55 
TOTAAL 115 134 

 

22. Wat beroepsopleiding betreft, is er in 2020 veel veranderd: de lockdown bracht veel 
uitdagingen met zich mee, maar heeft tegelijkertijd kansen gecreëerd en nieuwe 
leermogelijkheden geschapen. In deze context startte het team Beroepsopleiding een denkproces 
over de wijze waarop opleiding en ontwikkeling in de toekomst kunnen worden verzorgd bij de 
ERK, en werkte het samen met een externe consultant om een programma voor een leven lang 
leren te ontwikkelen voor het personeel van de ERK. De belangrijkste ontwikkelingen in 2020 
waren:  

a) een snelle overgang naar online leren als gevolg van de lockdown;  

b) voortdurende diversificatie van het leeraanbod; 

c) een steeds grotere rol bij de ondersteuning van HR-processen en talentenbeheer. 

23. De samenwerking met het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele 
rechten (Paymaster Office — PMO) verliep vlot in 2020: beide teams bij de ERK en de Commissie 
gebruiken dezelfde IT-tools (Sysper, Nap en SAP) om de financiële rechten en de loonadministratie 
op afstand te beheren. 
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24. Wat de financiën betreft, waren de inspanningen van het directoraat gericht op het tijdig 
beschikbaar stellen van voldoende kredieten voor elk begrotingsonderdeel voor 2020. De 
begroting 2021 is tijdig opgesteld en ingediend en SAP is in september 2020 met succes gemigreerd 
naar SAP-HANA. De papierloze workflow, van factuur tot betaling, werkt in alle opzichten.  

25. In artikel 116 van het Financieel Reglement zijn termijnen vastgesteld voor het verrichten van 
contractuele betalingen. De naleving van deze termijnen wordt gemonitord aan de hand van het 
informatiesysteem voor boekhouding en beheer. In 2020 duurde het gemiddeld 11 dagen om 
dergelijke betalingen te verrichten (tegenover 11,2 dagen in 2019). Net als in voorgaande jaren 
hebben de ontvangers van deze betalingen geen achterstandsrente gevorderd in 2020. 

26. Het beveiligingspersoneel richtte zich voornamelijk op het waarborgen van de 
bedrijfscontinuïteit tijdens de crisis, terwijl het zijn dagelijkse taken bleef uitvoeren: de toegang tot 
de gebouwen controleren en permanent toezicht houden op alle technische installaties. 

27. Om te voldoen aan de nationale regelgeving inzake COVID-19 heeft het team Evenementen, 
Bezoeken en Protocol zijn procedures geëvalueerd en aangepast: evenementen kunnen zowel 
fysiek als in hybride vorm (combinatie van fysiek en virtueel) plaatsvinden. 
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IV. Directoraat Informatie, Werkomgeving en 
Innovatie (SG2-DIWI) 

28. Het directoraat Informatie, Werkomgeving en Innovatie (Information, Workplace and 
Innovation Directorate — DIWI) is verantwoordelijk voor de digitale (IT-apparatuur, -diensten en -
toestellen) en de fysieke werkplek (gebouwen, technische faciliteiten, kantoren en logistiek) van de 
ERK. Het beheert ook de bibliotheek van de ERK. 

29. Op het gebied van IT werd 2020 in hoge mate gekenmerkt door de COVID-19-crisis. DIWI bood 
vanaf de eerste dag van de lockdown een oplossing voor toegang op afstand aan alle gebruikers 
(met inbegrip van externe contractanten) voor telewerk. Sinds het project “Laptops voor iedereen” 
van 2013 kunnen alle personeelsleden van de ERK op afstand werken met laptops en OTP-
apparatuur om verbinding te maken. Op grond van het nieuwe telewerkbesluit van 2019 werden 
reeds vanaf 11 maart 2020 ook onbeperkte VPN-licenties aangekocht en geactiveerd. Op 16 maart, 
toen telewerken verplicht werd gesteld voor het personeel van de ERK en externe dienstverleners, 
waren alle gebruikers volledig toegerust, was de IT-infrastructuur aangepast en waren er licenties 
geactiveerd om het toegenomen aantal gelijktijdige verbindingen op te vangen.  

30. SG2-DIWI heeft ook zeer snel Microsoft Teams geïntroduceerd om de samenwerking — en 
met name videoconferenties — zowel intern als met externe belanghebbenden te 
vergemakkelijken. Er zijn nieuwe oplossingen voor hybride vergaderingen ontwikkeld, met name 
voor vergaderingen van de Rekenkamer en het Administratief Comité. Voor dergelijke hybride 
vergaderingen werd een conferentiezaal aangepast en andere ruimten werden aangepast voor 
persconferenties, webinars, opleidingen en andere activiteiten, waaronder vertolking.  

31. Los van de pandemie werden de activiteiten in verband met digitale controle geconsolideerd 
in 2020: 

a) het ECALab heeft zijn activiteitenverslag gepubliceerd; 

b) er werd een uitgave van het ECA Journal over big data en digitale controle gepubliceerd; 

c) er werd vooruitgang geboekt met de digitale transformatie van de controle van de 
uitvoerende agentschappen;  

d) het ECALab heeft bijgedragen aan twaalf controletaken;  

e) er is een nieuw platform voor kennisdeling en samenwerking opgezet, bekend als 
Technologie en Innovatie voor Controle (Technology and Innovation for Audit —TINA), met 
het oog op netwerkvorming tussen de ERK en de HCI’s van de EU-lidstaten. 

32. Daarnaast leverde SG2-DIWI een bijdrage aan de activiteiten van het digitaal stuurcomité, en 
met name aan de pop-upgroepen en de voorbereiding van een ontwikkelingsplan, zoals gevraagd. 
Het nieuwe intranet, dat in januari werd geïntroduceerd, is het enige portaal voor toegang tot 
digitale diensten en informatie geworden bij de ERK. Dit heeft het gemakkelijker gemaakt om 
toepassingen voor mobiele toestellen te ontwikkelen en heeft de toegang tot informatie bij de ERK 
verbeterd. 

33. BibliotECA Discovery, het nieuwe systeem voor bibliotheekbeheer dat in april is 
geïntroduceerd, en AWARE, het in mei geïntroduceerde platform voor methodologieën en 



12 

 

 

richtsnoeren van de ERK, zijn belangrijke nieuwe systemen voor het faciliteren van kennisbeheer bij 
de ERK, samen met de 31 kennisknooppunten die worden ondersteund door Sharepoint-
samenwerkingswebsites. 

34. Bijzondere aandacht ging uit naar cyberbeveiliging, met de invoering van instrumenten om 
onze monitoring en preventie te verbeteren, en naar bedrijfscontinuïteit. Voor de KPI inzake de 
“beschikbaarheid van kritieke systemen” werd een waarde van 99,97 % bereikt. Op dit gebied werd 
een nieuw systeem voor veiligheidsmonitoring en dreigingsjacht geselecteerd, evenals software 
voor bescherming tegen dreigingen voor mobiele toestellen van de ERK. Er werden verschillende 
bewustmakingswebinars georganiseerd, waarbij werd ingegaan op kwesties als IT-beveiliging 
tijdens telewerk. De cyberbeveiligingsinstrumenten van de ERK werden gemoderniseerd om ze te 
beschermen tegen de vastgestelde kwetsbaarheden. 

35. Wat de gebouweninfrastructuur betreft, werd begonnen met de renovatie van het K2-
gebouw, werden de werkzaamheden aan de ingang van de garage van het K3-gebouw voltooid en 
is tijdig een nieuw EMAS-certificaat verkregen. Het faciliteitenteam bereidde de operatie “Back to 
the building” voor, waarvan het succes in oktober 2020 werd bevestigd, toen het keurmerk 
“COVID-19 Safe Zone” werd verkregen. 

36. Een andere uitdaging was het organiseren van de mogelijkheid om tegen medio juni terug te 
keren naar de gebouwen van de ERK, wat gepaard ging met een nieuwe risicoanalyse, nieuwe 
procedures, nieuwe maatregelen en het bieden van digitale oplossingen om de continuïteit van het 
besluitvormingsproces van de ERK te waarborgen: toegang tot documenten, informele 
vergaderingen via videoconferentie en hybride vergaderingen en een oplossing voor elektronisch 
stemmen. 

37. SG2-DIWI beheert 9,7 % van de begroting van de ERK. In 2020 werden de kredieten als volgt 
besteed:  

Begrotingsonderdeel 
 

Kredieten van het 
jaar 

(in EUR) 
Betalingen 

(in EUR) 

Uitvoeringsgraad  
(betalingen ten laste van 

kredieten) 
Informatietechnologie 10 093 000 5 561 329,26 55,10 % 
Bibliotheek en archieven 590 000 433 005,89 73,39 % 
Gebouwen en faciliteiten 4 038 000 1 971 591,57 48,83 % 
TOTAAL 14 721 000 7 965 927 54,11 % 

NB: Door afronding is het mogelijk dat de afzonderlijke cijfers bij elkaar opgeteld niet overeenkomen 
met de totalen. 

38. In het begrotingsonderdeel “Gebouwen en faciliteiten” waren er overdrachten in verband met 
schoonmaak en onderhoud (782 975 EUR), beveiliging en bewaking van gebouwen (569 018 EUR) 
en energieverbruik (206 273 EUR). In het begrotingsonderdeel “Informatietechnologie’ werd 
4 732 154 EUR overgedragen naar 2021 om geplande betalingen voor belangrijke IT-projecten te 
dekken. Voor de bibliotheek werd een bedrag van 156 994 EUR overgedragen. 
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V. Directoraat Vertaling, Taalkundige Diensten en
Publicatie (SG3-TLSDP)

39. In een jaar waarin de COVID-19-crisis dramatische gevolgen had, werden de werkzaamheden
zonder ernstige verstoring voortgezet en, ondanks de bijzondere maatregelen, heeft het TLSDP alle
in de loop van het jaar binnengekomen producten met succes vertaald en gepubliceerd. Het
voltooide 97,71 % van de vertalingen binnen de gevraagde termijn — ruim boven de prestatie-
indicator van 95 %.

40. In 2020 produceerde het TLSDP een totale output van 234 414 vertaalde en gereviseerde
bladzijden, tegenover 223 468 bladzijden in 2019 — een stijging van 4,90 % ten opzichte van het
voorgaande jaar. Het aantal intern vertaalde bladzijden steeg met 8,90 %, wat een daling met
7,12 % van het aantal uitbestede bladzijden compenseerde. Dit lijkt vooral het gevolg te zijn van de
lockdown en het feit dat het personeel minder verlofdagen heeft opgenomen, waardoor meer
werk intern kon worden verricht. In totaal werden 2 862 vertaalaanvraagformulieren ontvangen
(tegenover 2 489 in 2019).

41. Vertalers blijven een belangrijke rol spelen bij de controleactiviteiten, voornamelijk in de vorm
van taalkundige ondersteuning tijdens controlebezoeken en diepgaande ondersteuning bij het
bewerken en opstellen van vrijwel alle publicaties van de ERK in het Engels. Het team voor Engelse
taalkundige diensten (English Language Services — ELS) is nu een belangrijke speler in alle stadia
van het opstellen van een verslag, van het schrijven van vooruitblikken op de controle tot het
nakijken van persberichten waarin de publicatie van het eindproduct wordt aangekondigd. Voor
jaarverslagen woont een lid van het ELS ook systematisch contradictoire vergaderingen voor elk
hoofdstuk bij om taalkundige input te geven over de tekst die wordt gewijzigd.

42. SG3-TLSDP beheert minder dan 1 % van de begroting van de ERK. In 2020 werden deze
kredieten als volgt besteed:

Begrotingsonderdeel Kredieten van het jaar 
(in EUR) 

Betalingen 
(in EUR) 

Uitvoeringsgraad 
(betalingen ten 

laste van 
kredieten) 

Uitbesteding en 
interinstitutionele 
samenwerking  657 000,00 414 026,77 63,02 % 
Tolken 232 000,00 20 924,00 9,02 % 
Publicatie 271 000,00 88 423,32 32,63 % 
TOTAAL 1 160 000 523 374 45,12 % 

NB: Door afronding is het mogelijk dat de afzonderlijke cijfers bij elkaar opgeteld niet overeenkomen 
met de totalen. 

43. De pandemie heeft een einde gemaakt aan persoonlijke ontmoetingen en dus aan het
inzetten van tolken. Ongebruikte middelen op het gebied van publicatie werden overgedragen om
dringende behoeften op andere gebieden te dekken, zoals IT en de medische dienst.
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VI. Aanbestedingen binnen het secretariaat-
generaal 

44. In 2020 heeft de ERK de onderhandelingsprocedure zoals vastgesteld in punt 11.1, onder c), 
van bijlage I bij het Financieel Reglement gebruikt om één contract met een waarde van meer dan 
60 000 EUR te sluiten. Dit contract betrof de aankoop van geselecteerde persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM), met een totale waarde van 123 090,20 EUR. De Luxemburgse 
regering had het dragen van mondmaskers verplicht gesteld op alle plaatsen die toegankelijk zijn 
voor het publiek, voor activiteiten in een gesloten ruimte en in het openbaar vervoer. De ERK 
besloot met spoed PBM aan te kopen om goed toegerust te zijn voor de eventuele heropening van 
haar gebouwen (eind mei/medio juni 2020) en om de verspreiding van COVID-19 in de gebouwen 
te voorkomen.  

45. De ERK stuurde de uitnodiging tot inschrijving naar zeven ondernemingen. Slechts twee van 
de uitgenodigde ondernemingen hebben geantwoord. Het contract ter waarde van 123 090 EUR 
werd gegund aan Praxisdienst GmbH.  

46. De jaarlijkse lijst van contracten, met inbegrip van contracten met een waarde tussen 
15 000 EUR en 60 000 EUR die worden gesloten op basis van een onderhandelingsprocedure, zal 
uiterlijk op 30 juni 2021 beschikbaar zijn op de website van de ERK. 

47. Alle onderhandelingsprocedures waren onderworpen aan de strenge 
internecontroleprocedures van de ERK, waarmee de wettigheid, de regelmatigheid en het goed 
financieel beheer worden gewaarborgd. 
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VII. Efficiëntie en doeltreffendheid van de 
internecontrolesystemen van het secretariaat-
generaal 

7.1 De internecontrolesystemen van het secretariaat-generaal en de 
belangrijkste veranderingen in 2020 

48. Het secretariaat-generaal werkt binnen een rechtskader dat de volgende elementen omvat: 

o het Financieel Reglement;  

o het Statuut;  

o het internecontrolekader van de ERK;  

o het reglement van orde van de ERK; 

o de interne regels voor de uitvoering van de begroting;  

o het handvest van de taken en verantwoordelijkheden van de gesubdelegeerde ordonnateur;  

o alle besluiten betreffende het gebruik van de personele, materiële en financiële middelen van 
de ERK. 

49. In 2020 werd het internecontrolekader van de ERK bijgewerkt naar aanleiding van de 
herziening van het Financieel Reglement in 2018 en de publicatie van een nieuwe versie van het 
Internal Control – Integrated Framework (het “COSO-kader” genoemd) door het Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Het herziene kader verschuift van een op 
normen gebaseerd systeem naar een systeem dat gebaseerd is op beginselen en waarbij meer 
gewicht wordt toegekend aan professionele oordeelsvorming. Het internecontrolekader hield geen 
ingrijpende veranderingen van de internecontrolesystemen van het secretariaat-generaal in, maar 
legde meer nadruk op de passende beoordeling en communicatie van tekortkomingen in de 
interne controle, zowel voor financiële als voor niet-financiële processen. 

50. Het internecontrolesysteem van de ERK bestaat uit procedures (op basis van COBIT 5 voor 
DIWI), beheerstoezicht, preventieve en opsporingscontroles en geautomatiseerde controles die zijn 
ingebed in informatiesystemen die alle belangrijke bedrijfsprocessen van het secretariaat-generaal 
bestrijken. Het zorgt voor wettigheid, regelmatigheid en goed financieel beheer en vergemakkelijkt 
de verwezenlijking van de operationele doelstellingen van elk directoraat. De organisatiestructuur 
van de administratie is stabiel gebleven in 2020, en de weinige wijzigingen die zijn doorgevoerd, 
werden tijdig gecommuniceerd; het internecontrolesysteem is niet ingrijpend veranderd in 2020. 

51. De financiële bedrijfsprocessen worden beheerd aan de hand van SAP, waardoor taken naar 
behoren kunnen worden gescheiden tussen het initiëren, verifiëren en valideren door de 
ordonnateur. Het systeem omvat begrotingsbeheer, reserveringen van middelen, vastleggingen, 
bestelbonnen en controle van contracten en facturen overeenkomstig het Financieel Reglement en 
de interne voorschriften en procedures van de ERK. Het voorziet ook in geautomatiseerde 
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controles om fouten bij de verwerking van financiële gegevens te voorkomen. Daarnaast volgen 
personeelsleden die processen opstarten en zij die verificaties uitvoeren checklists om de naleving 
van het Financieel Reglement te beoordelen wat betreft begrotingsvastleggingen en 
betalingsopdrachten. 

52. SG1-DHR en SG2-DIWI hebben een controleprogramma vastgesteld om de naleving van het 
Financieel Reglement en de besluiten van de Rekenkamer te beoordelen en de verwezenlijking van 
de operationele doelstellingen van elk directoraat te monitoren. Het controlesysteem van SG3-
TLSPD is gericht op de kwaliteit van vertalingen. 

53. Bij het controleprogramma van SG1-DHR voor 2020 werd rekening gehouden met de gevolgen 
van de COVID-19-pandemie en het werd vastgesteld op basis van de risicoanalyse voor 2020, de 
bevindingen van de controles van 2019, besprekingen met het PMO en aanbevelingen van de 
interne en externe auditors. Het programma voor controles achteraf is voornamelijk op financiële 
risico’s gericht, aangezien het merendeel van de begroting van de ERK onder de 
verantwoordelijkheid van SG1-DHR valt. Controles achteraf hebben betrekking op: 

1) de wettigheid en regelmatigheid van de betalingen in het kader van de begrotingsonderdelen 
die worden beheerd door de directeur; 

2) dienstreizen die worden afgewikkeld door het PMO op basis van de handleiding voor 
dienstreizen van de ERK en het besluit van de Rekenkamer over de toepassing ervan; 

3) tickets die worden afgegeven door het reisbureau en niet worden gebruikt; 

4) aanvullende kruiscontroles voor de dienstreis- en representatiekosten van de leden om na te 
gaan of er sprake is van dubbele vergoeding van maaltijden en om het brandstofverbruik van 
officiële voertuigen te volgen; 

5) de juistheid en volledigheid van de documenten in de persoonlijke dossiers van de 
personeelsleden; 

6) afwezigheden en werktijden van het personeel; 

7) kleine kas. 

54. De dienstreis- en representatiekosten van de leden worden vooraf gecontroleerd. Het 
programma omvat ook de controles door het PMO van de loonadministratie van de ERK en de 
financiële rechten van haar personeel. 

55. Het plan voor controles achteraf van SG2-DIWI voor 2020 was gebaseerd op de resultaten van 
de evaluatie van het risicoregister in 2021, de beoordeling van de maturiteit van het proces in 2019 
en de follow-up van de aanbevelingen naar aanleiding van de interne controle. Er wordt ook 
rekening gehouden met controles door de externe auditor in het kader van de jaarlijkse IT-
evaluatie. Het controleprogramma omvatte vier punten: 

1) het systeem voor het beheer van de fysieke toegang tot de gebouwen van de ERK; 

2) het risico op verlies van interne kennis en kennisuitputting; 
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3) de inachtneming van het plafond van 15 000 EUR voor koopovereenkomsten van geringe 
waarde; 

4) bewijs van levering voor aankopen die sinds het begin van de lockdown en de 
telewerkregeling zijn gedaan. 

56. In SG3-TLSPD hebben de controles betrekking op kwesties in verband met de kwaliteit van 
vertalingen en er worden sancties opgelegd in geval van een negatieve beoordeling. Er waren geen 
financiële controles achteraf gepland vanwege de eenvoudige aard van de uitgaven op dit gebied. 
Alle uitgaven zijn gebaseerd op interinstitutionele koopovereenkomsten of gaan naar 
interinstitutionele uitbestedingsinstrumenten. 

7.2 Overzicht van het risicobeheer en de impact van COVID-19 op de 
risicoanalyse 

57. De jaarlijkse internecontrolecyclus van het secretariaat-generaal omvat een jaarlijkse 
evaluatie van de risicobeoordelingen van elk directoraat. Deze evaluaties geven aanleiding tot 
actieplannen voor risicobeheer, waarmee rekening wordt gehouden bij het ontwerp en de 
uitvoering van controles vooraf en achteraf. De resultaten van de controles worden op hun beurt 
meegenomen in de jaarlijkse verklaring van de gedelegeerd ordonnateur in het jaarlijks 
activiteitenverslag, alsook in de risicobeoordelingen van het daaropvolgende jaar. Bij het ontwerp 
van de internecontrolesystemen wordt ook terdege rekening gehouden met kosteneffectiviteit. 

58. In de beoordelingscyclus 2020 werden in eerste instantie de volgende horizontale risico’s 
vastgesteld in de drie directoraten van het secretariaat-generaal: 

a) de brexit-situatie die tot een beperking van de middelen leidt of andere negatieve gevolgen 
heeft; 

b) niet-naleving van het Financieel Reglement; 

c) afhankelijkheid van uitbesteding, ook aan de Commissie; 

d) personeelszaken: problemen bij het inschatten van toekomstige wervingsbehoeften of het 
aantrekken en behouden van personeel; managers van vertaalteams die niet langer voor 
kwaliteitsborging kunnen zorgen; 

e) niet-naleving van de verordening gegevensbescherming of gegevenslekken; 

f) problemen met IT-tools; 

g) kennisbeheer: het niet behouden of ontwikkelen van adequate interne kennis. 

59. Deze analyse, die werd uitgevoerd in 2019, werd overschaduwd door de COVID-19-pandemie 
in maart 2020; SG1-DHR en SG2-DIWI hebben hun risicoregisters bijgewerkt. SG3-TLSPD hoefde zijn 
risicobeoordeling niet te herzien. 
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60. SG1-DHR, dat verantwoordelijk is voor veiligheids- en gezondheidsmaatregelen, voegde een
nieuw risico toe: het risico op besmetting van het personeel op het werk. Dit risico werd als laag
beoordeeld, op voorwaarde dat gevolg wordt gegeven aan de aanbevelingen van de Luxemburgse
regering om de pandemie te beheersen en passende uitrusting (zoals mondmaskers en
handontsmettingsmiddel) ter beschikking wordt gesteld. De andere risico’s in het register van het
DHR zijn niet veranderd, hoewel de teams zich intensief bezighielden met de kwesties die
voortvloeien uit de COVID-19-pandemie.

61. SG2-DIWI, dat verantwoordelijk is voor grootschalige IT- en vastgoedprojecten, heeft kritieke
risico’s opgenomen in zijn risicoregister van 2020, waarmee de huidige onzekerheden worden
weerspiegeld. Een algemeen risico op instabiliteit in de economie en de politieke situatie (als
gevolg van de brexit), dat eerder als kritiek werd beoordeeld, werd geactualiseerd om rekening te
houden met COVID-19. Er is een nieuw risico toegevoegd met betrekking tot de gevolgen van de
COVID-19-pandemie voor het K2-project, aangezien de tijdige voltooiing van de
renovatiewerkzaamheden in het gedrang komt door de huidige omstandigheden.

62. SG3-TLSPD hoefde zijn risicobeoordeling niet te herzien. Zijn risicoregister is gericht op
kwaliteitskwesties of instrumenten in verband met vertaling of publicatie.

7.3 Evaluatie van de efficiëntie en doeltreffendheid van de 
internecontrolesystemen 

63. In januari 2021 hebben alle directoraten de resultaten van hun controles vooraf en achteraf 
onderzocht en hun risicobeoordelingen en actieplannen voor risicobeheer geactualiseerd. Bij de 
controles achteraf werden geen grote tekortkomingen in de internecontrolesystemen vastgesteld. 
De directeuren hebben ook de status van alle openstaande aanbevelingen naar aanleiding van de 
interne controles geëvalueerd om ervoor te zorgen dat deze binnen de gestelde termijnen worden 
uitgevoerd. De gedelegeerd ordonnateur heeft de informatie in de door alle directeuren 
opgestelde verslagen over interne controles onderzocht alvorens zijn verklaring te ondertekenen 
overeenkomstig artikel 74, lid 9, van het Financieel Reglement.

64. Uit de controles vooraf door het DHR van dienstreizen van leden bleek dat het aantal 
dienstreizen was gedaald (met 76,5 % ten opzichte van 2019). Dezelfde trend werd waargenomen 
voor de representatiekosten van de leden en voor de dienstreizen van chauffeurs. Controles vooraf 
van het brandstoftype en het brandstofverbruik van officiële voertuigen hebben geen problemen 
aan het licht gebracht.

65. Bij het DHR werden bij controles achteraf in SAP 12 fouten geconstateerd in een steekproef 
van 120 willekeurig geselecteerde betalingen uit een totaal van 1 270. Bij drie betalingen werd de 
regel dat de juridische verbintenis niet mag voorafgaan aan de financiële vastlegging, niet 
nageleefd. De andere fouten hielden verband met te late betalingen, die voornamelijk aan 
leveranciers te wijten waren. De teams kennen de procedures voor de verwerking van 
aanbestedingen en betalingen en de telewerkregeling had geen invloed op de afhandeling van 
bedrijfsprocessen. De betalingen worden op wettige en correcte wijze verricht en de passende 
documentatie wordt bijgevoegd. Het SAP-systeem en de automatische controles in dat kader en 
het feit dat de administratieve assistenten sinds 2008 bekend zijn met het instrument, hebben 
ertoe bijgedragen dat de bedrijfsprocessen ongewijzigd konden doorlopen tijdens de pandemie.
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66. Over het geheel genomen waren de bevindingen van de controles achteraf door het PMO 
positief. De controles vooraf van financiële rechten hebben geen bijzondere problemen aan het 
licht gebracht. Soortgelijke toelagen uit andere bronnen werden doorgaans correct afgetrokken van 
gezinstoelagen. Controles van 232 verklaringen inzake schoolbezoek hebben voor slechts drie 
dossiers tot terugvorderingen op salarissen geleid. Alle discrepanties in de analyse van de 
verschillen in de loonlijst werden verklaard en gerechtvaardigd voor de voorgaande twaalf 
maanden.

67. Uit de controles door het DHR is evenmin gebleken dat er grote problemen zijn met de 
afwikkeling van dienstreizen door het PMO. De meeste geconstateerde fouten betroffen de 
berekening van dagvergoedingen en de terugbetaling van reiskosten voor dienstreizen met 
persoonlijke regelingen. Zoals elk jaar zullen de bevindingen van de controles op dienstreizen 
worden meegedeeld aan het personeel en deze keer zullen deze vergezeld gaan van richtsnoeren 
inzake bewijsstukken die moeten worden bijgevoegd in MIPS.

68. Uit onze analyse van de validering van dienstreisopdrachten en kostendeclaraties blijkt dat 
gesubdelegeerd ordonnateurs de besluiten van de Rekenkamer correct hebben toegepast. 
Bovendien werden slechts twintig dienstreizen gevalideerd nadat het lid of het personeelslid al was 
vertrokken: deze zijn opgenomen in het register van uitzonderingen van de ERK onder het kopje 
“juridische verbintenissen mogen niet voorafgaan aan de financiële verbintenis”.

69. De lockdown en de daaruit voortvloeiende algemene telewerkregeling waren van invloed op 
het beheer van personeelsdossiers. In januari 2021 heeft het PMO de van personeelsleden 
ontvangen persoonlijke documenten toegezonden aan de ERK om deze toe te voegen aan hun 
persoonlijke dossier. Vanaf nu is er een nieuwe procedure van kracht.

70. De controles vooraf van financiële verrichtingen in SAP door SG2-DIWI brachten ook minder 
fouten aan het licht dan vorig jaar. Van de 2 058 SAP-verrichtingen, waaronder bestelbonnen, 
betalingsverzoeken en facturen, werden er slechts 35 teruggezonden voor correctie. De 
belangrijkste redenen waren problemen met documentatie, ontbrekende informatie in de 
bestelbon of fouten bij de controles van facturen.

71. Er werd een evaluatie van contracten van zeer geringe waarde uitgevoerd om na te gaan of 
het Financieel Reglement werd nageleefd (punt 14.4 van bijlage I). Bij de controles achteraf zijn 
geen significante fouten of tekortkomingen bij aanbestedingen van zeer geringe waarde aan het 
licht gekomen en werd vastgesteld dat de drempel van 15 000 EUR in acht werd genomen.
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72. Uit controles achteraf door SG2-DIWI is met name gebleken dat het Zeus-systeem, waarmee
de fysieke toegang tot de gebouwen van de ERK wordt beheerd, een kritiek risico loopt en moet
worden vervangen. Het uitvallen van één onderdeel kan leiden tot de stillegging van een deel van
het systeem en dit kan niet worden hersteld.

73. Bij de evaluatie van de kennisoverdracht werden manieren gevonden om het proces te
verbeteren. Een belangrijk punt is de betrokkenheid van de manager bij de organisatie van de
overdracht en het toezicht op de verwezenlijking ervan.

74. De controles achteraf van de kwaliteit van vertalingen door SG3-TLSPD hebben geen ernstige
problemen aan het licht gebracht waarvoor belangrijke risicobeperkende maatregelen nodig
waren.

7.4 Conclusie over de internecontrolesystemen van het secretariaat-
generaal 

75. Uit de controles vooraf en achteraf voor 2020 blijkt dat het internecontrolesysteem van het
secretariaat-generaal efficiënt en adequaat functioneert en dat financiële en niet-financiële risico’s
in zijn directoraten onder controle zijn. De controles brachten voornamelijk enkele niet-materiële
fouten aan het licht, alsook de noodzaak om sommige procedures te herzien of IT-tools te
vervangen. De Interne Auditdienst (IAD) acht de kosteneffectiviteit van de controles door het
secretariaat-generaal bevredigend, met in totaal 14,7 vte voor de taak (waarvan 0,2 vte bij het
PMO). Uit de evaluatie blijkt ook de robuustheid van het beheersysteem, dat gebaseerd is op
geïntegreerde software en een significant niveau van automatische controles omvat.

76. De algemene conclusie van het internecontroleverslag van de IAD is positief: er zijn
betrouwbare controles ingesteld voor de meest risicovolle werkterreinen van het secretariaat-
generaal, en de functiescheiding tussen de verschillende personeelsleden voor controles vooraf en
achteraf wordt gehandhaafd. Er zijn geen grote tekortkomingen geconstateerd.
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VIII. Follow-up van het kwijtingsbesluit 2018
77. Op 13 mei 2020 verleende het Europees Parlement kwijting1 met betrekking tot de uitvoering
van de begroting voor het begrotingsjaar 2018. Hieronder volgt een overzicht van de follow-up die
is gegeven aan de opmerkingen in het kwijtingsbesluit.

Controle van administratieve uitgaven (paragrafen 5 en 15 van het 
kwijtingsbesluit) 

78. Paragraaf 5: De foutenpercentages voor administratieve uitgaven liggen al een aantal jaren
onder de materialiteitsdrempel en het controlerisico op dit gebied wordt laag geacht. Op basis van
een algemene risicobeoordeling wijzen we onze controlemiddelen toe aan de meer foutgevoelige
gebieden van onze werkzaamheden in het kader van de betrouwbaarheidsverklaring.

79. Onze controlewerkzaamheden voor de betrouwbaarheidsverklaring inzake administratieve
uitgaven omvatten echter al enkele jaren meer dan alleen een onderzoek van een representatieve
steekproef van verrichtingen, van internecontrolesystemen en van jaarlijkse activiteitenverslagen
en andere governanceregelingen. Hoewel deze werkzaamheden reeds een breed scala van
onderwerpen bestrijken, analyseerden wij in het kader van de betrouwbaarheidsverklaring 2018
ook aanbestedingsprocedures voor werken en diensten in verband met de veiligheid van mensen
en gebouwen. Voor 2019 was ons bijkomend onderwerp de toename van het aantal
arbeidscontractanten en de daarmee samenhangende betalingen van 2012 tot 2018 bij alle
instellingen en organen. Een ander aspect dat we voor 2019 hebben onderzocht op het gebied van
internecontrolesystemen, was de toezicht- en controlesystemen van het Europees Economisch en
Sociaal Comité, het Europees Comité van de Regio’s en de Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming. Dit onderzoek is het eerste in een cyclus die alle instellingen en organen zal
bestrijken.

80. Wij zijn van mening dat de verschillende onderdelen van bovengenoemde werkzaamheden
ertoe zullen leiden dat de ERK de tekortkomingen in de administratieve uitgaven bij elke instelling
gedurende een cyclus van enkele jaren zal evalueren. Deze aanpak is volledig verenigbaar met het
risicoprofiel van het controlegebied van administratieve uitgaven.

81. Paragraaf 15: Het aantal onderzochte verrichtingen is representatief voor de MFK-rubriek en
weerspiegelt het risico op dit gebied. Een aanzienlijke toename van het aantal verrichtingen op dit
gebied zou extra middelen vergen, die mogelijk niet in verhouding staan tot het risico. Naast het
antwoord op paragraaf 5 willen wij er echter op wijzen dat we de steekproef van verrichtingen voor
MFK 5 hebben uitgebreid tot 48 voor de betrouwbaarheidsverklaring 2020.

82. Er zij ook aan herinnerd dat wij bij onze doelmatigheids- en nalevingsgerichte controles
regelmatig specifieke onderwerpen op dit gebied onderzoeken. We onderzochten bijvoorbeeld het
beheer van gebouwen (Speciaal verslag nr. 34/2018), de uitvoering van de herziening van het
Statuut van 2014 (Speciaal verslag nr. 15/2019) en de algemene vergelijkende onderzoeken en
selectieprocedures van EPSO (Speciaal verslag nr. 23/2020).

1 Besluit 2019/2059 (DEC) van het Europees Parlement. 
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83. Wat het indienen van een onafhankelijk jaarverslag over de EU-instellingen betreft (zoals we
reeds voor de EU-agentschappen doen), willen wij erop wijzen dat de ERK krachtens het Verdrag
een betrouwbaarheidsverklaring moet afgeven die betrekking heeft op de instellingen en organen,
terwijl de oprichtingsverordening van de meeste agentschappen voorziet in de afgifte van een
afzonderlijk controleoordeel door de ERK.

Tijdsbestek van de kwijtingsprocedure van de ERK (paragraaf 7 van het 
kwijtingsbesluit) 

84. De ERK verbindt zich ertoe de door de wetgever vastgestelde kwijtingstermijnen na te leven.
Wij streven ernaar onze jaarverslagen waar mogelijk nog eerder te presenteren, zonder afbreuk te
doen aan de kwaliteit van onze controlewerkzaamheden.

Uitgaven van het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de 
individuele rechten (PMO) (paragraaf 8 van het kwijtingsbesluit) 

85. Voor de diensten van het PMO werd 216 732 EUR betaald in 2017, 268 610 EUR in 2018 en
293 238 EUR in 2019. Net als in 2017 en 2018 hebben de diensten betrekking op pensioenen,
toelagen, financiële rechten, salarissen en dienstreizen van de leden en het personeel van de ERK.
Er zijn twee redenen voor de hogere kosten in 2018: i) wij hebben het beheer van dienstreizen op
1 maart 2017 uitbesteed aan het PMO en ii) in 2018 was er een toename van het aantal
dienstreizen. De lichte stijging van de kosten van de diensten van het PMO in 2019 is te verklaren
door een stijging van de dienstenprijs (2 %) en een lichte toename van de activiteiten (meer
dossiers verwerkt door het PMO). De in paragraaf 8 van het kwijtingsbesluit genoemde cijfers
weerspiegelen het bedrag van de begroting. Begin 2021 werd begrotingsonderdeel 1655
overgeheveld naar de Commissie om haar rechtstreeks toegang te verlenen, zodat zij kan optreden
als de begrotingsautoriteit. De ERK betaalt geen PMO-facturen meer.

Gebruik van officiële voertuigen (paragraaf 10 van het kwijtingsbesluit) 

86. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe regels hebben we vastgesteld dat er sprake is van
aanzienlijke kostenbesparingen in verband met het gebruik van officiële voertuigen. Dit blijkt uit de
daling van de extra terugbetalingskosten in verband met het gebruik van voertuigen voor andere
doeleinden dan de uitvoering van taken:
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Figuur 2 — Fluctuatie bij de terugbetaling van vergoedingen voor 
officiële voertuigen (van 2016 tot 2020)  

Bron: SG1-DHR. 

87. Ook op het brandstofverbruik is aanzienlijk bespaard. Gezien de gezondheidssituatie en de 
reisbeperkingen was 2020 echter een uitzonderlijk jaar.

Figuur 3 — Uitgaven voor tankkaarten (van 2013 tot 2020) 

Bron: SG1-DHR. 

88. Wat het gebruik van officiële voertuigen voor privédoeleinden betreft, was er geen
verandering in 2020.

Kernprestatie-indicatoren (paragraaf 11 van het kwijtingsbesluit) 

89. In januari 2021 heeft de ERK haar nieuwe strategie voor de periode 2021-2025 vastgesteld.
Momenteel beraden wij ons op de noodzaak om onze prestatie-indicatoren te heroverwegen en/of
verder af te stemmen op onze strategische doelstellingen. In dit verband zullen wij ook nagaan hoe

12 210 EUR 3 539 EUR 2 809 EUR 833 EUR 96 EUR

-71 % -21 % -70 % -88 %

= waarde van vorig jaar
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de meerwaarde van ons werk voor onze institutionele belanghebbenden, d.w.z. het Europees 
Parlement, de Raad en de nationale parlementen, het best kan worden gemeten. 

90. In de periode 2018-2020 hebben we door middel van enquêtes onder onze belanghebbenden 
hun standpunten over de impact en het nut van onze verslagen gepeild. Wij hebben deze enquêtes 
naar alle geadresseerden van onze verslagen gestuurd, zoals EP-leden en commissiesecretariaten 
van het Europees Parlement. We hebben de resultaten gepubliceerd in onze activiteitenverslagen. 
Voor 2020 gaf 75 % van de respondenten aan dat de impact van de ERK zeer groot of groot was 
(2019: 81 %, 2018: 78 %). Bovendien vond 84 % van de respondenten het werk van de ERK zeer 
nuttig of nuttig (2019: 88 %, 2018: 87 %). 

Aanwezigheid van leden van de ERK (paragrafen 17 en 18 van het 
kwijtingsbesluit) 

91. Paragraaf 17: Wij houden een register bij van de aanwezigheid van leden bij vergaderingen 
van de Rekenkamer, het Administratief Comité en de kamers. In ons jaarlijks 
activiteitenverslag 2020 is voor het eerst informatie hierover opgenomen. We zullen statistieken 
over de aanwezigheid van leden blijven rapporteren in de komende jaren. 

92. Paragraaf 18: De leden van de ERK hebben, net als personen met andere gelijkwaardige 
functies bij andere EU-instellingen, geen recht op jaarlijks verlof. De ERK heeft in haar interne 
voorschriften een procedure vastgesteld op grond waarvan het lid dat een vergadering van de 
Rekenkamer, een kamer of een comité voorzit, de aanwezigheid en afwezigheid van de leden moet 
registreren. Afwezige leden kunnen worden geëxcuseerd op basis van een naar behoren 
gemotiveerd schriftelijk verzoek met specifieke redenen: ziekte, ernstige familieomstandigheden, 
overmacht of een dienstreis. Het secretariaat van de Rekenkamer houdt een register bij met deze 
informatie en eventuele bewijsstukken. 

Ethisch kader van de ERK (paragrafen 28, 30 en 31 van het 
kwijtingsbesluit) 

93. Paragraaf 28: In december 2020 hebben we het ethisch kader van de ERK voor leden 
geactualiseerd om rekening te houden met de aanbevelingen van de collegiale toetsing inzake 
ethiek die in 2019 is uitgevoerd door de hoge controle-instanties van Polen en Kroatië, alsook met 
de aanbevelingen van het Europees Parlement. De ERK-leden moeten nu een opgave van belangen 
indienen, die elk jaar moet worden vernieuwd. Deze opgaven worden onderzocht door de 
president van de ERK, bijgestaan door de Juridische Dienst, zo nodig met medewerking van de 
Ethische Commissie. 

94. Paragraaf 30: In 2021 zal de ERK het ethisch kader voor alle personeelsleden actualiseren. De 
herziening zal ook informatie en communicatie over ethiek omvatten. 

95. Paragraaf 31: Met de aanbevelingen in het verslag van de collegiale toetsing is reeds rekening 
gehouden in de bijgewerkte versie van het ethisch kader voor leden, die in december 2020 is 
vastgesteld. De ERK werkt momenteel aan de actualisering van het ethisch kader voor het 
personeel, op basis van de aanbevelingen in het verslag. Wij zullen het Europees Parlement te 
zijner tijd op de hoogte brengen van het resultaat. 
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Verdeling van de werklast (paragraaf 34 van het kwijtingsbesluit) 

96. Bij de ERK zijn de managers belast met de verdeling van de werklast. Zij krijgen richtsnoeren
over deze activiteit in een officieel document, de “Guide to promoting equal opportunities”. De
gids bevat een deel dat is gewijd aan het tot stand brengen van een resultaatgerichte
werkomgeving, en een ander deel over eerlijke behandeling. In de gids worden managers
aangemoedigd om zich vertrouwd te maken met de werkpatronen van hun personeel en de
werkverdeling dienovereenkomstig aan te passen. Managers worden ook aangemoedigd om een
beroep te doen op externe ondersteuning als een teamlid uitvalt of van werkpatroon verandert
(bijv. deeltijds gaat werken). In 2019 is het team Beroepsopleiding begonnen met een verplichte
cursus voor managers die is gebaseerd op de gids. De cursus werd voortgezet in 2020.

97. In 2018 en 2019 hebben managers van de ERK een verplichte opleiding gevolgd over het
managen van telewerkers. Tijdens de opleiding werd ingegaan op een evenwichtige en eerlijke
verdeling van de werklast.

98. Als personeelsleden zich overbelast voelen, kunnen zij contact opnemen met het
personeelscomité, het Paritair Comité voor gelijke kansen, de medische dienst, het HR-team, de
functionaris voor diversiteit en inclusie of de arbeidspsychologen van de ERK.

Genderevenwicht (paragrafen 40 en 41 van het kwijtingsbesluit) 

99. Paragraaf 40: Op 31 december 2019 was 51 % van het personeel van de ERK vrouw
(ongewijzigd sinds 2018). 44,2 % van onze auditors en administrateurs was vrouw (tegenover 45 %
in 2018), en er was dus bijna sprake van een gelijk aantal vrouwen en mannen. De onderstaande 
tabellen geven een overzicht van de ontwikkelingen bij de ERK in de afgelopen jaren op het gebied 
van genderevenwicht op managementniveau.

Figuur 4 — Genderevenwicht op managementniveau (van 2010 tot 
2020) 

Bron: SG1-DHR. 
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Figuur 5 — Genderevenwicht op managementniveau op 31.12.2020  
Uitgesplitst naar type manager 

 
Bron: SG1-DHR. 

100. Paragraaf 41: Momenteel zijn 8 van de 27 ERK-leden vrouw (tegenover 4 in 2016). 

Beroepsopleiding en samenwerking met universiteiten (paragraaf 43 van 
het kwijtingsbesluit) 

101. In 2020 hebben wij onze samenwerking met de Universiteit van Lotharingen in Nancy en 
Metz (Frankrijk), het Europees Universitair Instituut in Firenze (Italië) en andere toonaangevende 
universiteiten voortgezet. Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheid om meer partnerschappen 
op te zetten in Duitsland en Nederland. 

K1-gebouw (paragraaf 44 van het kwijtingsbesluit) 

102. In 2018 hebben wij in samenwerking met de Luxemburgse autoriteiten een voorbereidende 
studie uitgevoerd met betrekking tot het K1-gebouw. De ERK heeft de verschillende in juni 2019 
gepresenteerde opties onderzocht en heeft besloten een haalbaarheidsstudie op te starten in het 
eerste kwartaal van 2021. De resultaten ervan zouden eind 2021 beschikbaar moeten zijn. Wij 
zullen de Commissie begrotingscontrole van het Parlement in kennis stellen van eventuele 
oplossingen, vergezeld van begrotingsramingen. 

103. In augustus 2019 zijn er twee glazen elementen van de gevel van K1 gevallen. Dit ongeval 
vormde de aanleiding om een veiligheidsperimeter op te zetten rond het gebouw. We hebben een 
studie laten uitvoeren om de toestand van de gevel te evalueren en te bepalen welke maatregelen 
moeten worden genomen. Op basis van de resultaten van de studie zal de ERK een aantal 
preventieve werkzaamheden uitvoeren in 2021, met een budget van ongeveer 250 000 EUR. 

Vrouwen
Mannen

14 % 86 % 33 % 67 % 30 % 70 % 40 % 60 %

Controle Administratie Controle Administratie

Directeuren Hoofdmanagers
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Opensourcesoftware (paragraaf 47 van het kwijtingsbesluit) 

104. De IT-systemen van de ERK zijn gebaseerd op solide architecturale beginselen waarbij 
rekening wordt gehouden met een kosten-batenanalyse, in overeenstemming met algemeen 
gangbare technologieën die interinstitutioneel worden aangekocht. Op basis van deze criteria 
hebben wij besloten om bepaalde gratis opensourcesoftware te gebruiken als essentiële 
onderdelen van ons portfolio. Wat de ERK als “aanbieder” van gratis opensourcesoftware betreft, 
willen wij benadrukken dat onze softwareontwikkelingsactiviteiten zeer beperkt zijn, aangezien we 
het beginsel toepassen dat we software eerst hergebruiken alvorens deze aan te kopen, en dat we 
software eerst aankopen alvorens deze zelf te ontwikkelen. 

Samenwerking met andere instellingen en organen van de EU 
(paragraaf 48 van het kwijtingsbesluit) 

105. De ERK neemt deel aan diverse permanente en ad-hoccomités en -werkgroepen in het kader 
waarvan de EU-instellingen samenwerken, informatie en beste praktijken uitwisselen en, waar 
mogelijk, gemeenschappelijke oplossingen ontwikkelen. Wij zijn voornemens alle mogelijkheden 
voor samenwerking met andere instellingen en organen van de EU te benutten. 
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IX. Verklaring van de gedelegeerd ordonnateur 
De ondergetekende, secretaris-generaal van de Europese Rekenkamer, in zijn hoedanigheid van 
gedelegeerd ordonnateur, verklaart hierbij:  

o dat de in dit verslag opgenomen informatie waarheidsgetrouw en juist is; 

o redelijke zekerheid te hebben dat: 

— de middelen die zijn uitgetrokken voor de in dit verslag beschreven activiteiten zijn 
gebruikt voor het gestelde doel overeenkomstig de beginselen van goed financieel 
beheer; 

— de bestaande controleprocedures de noodzakelijke waarborgen bieden betreffende de 
wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen en een passende 
behandeling van beschuldigingen of vermoedens van fraude waarborgen; 

— de kosten en baten van de controles proportioneel zijn.  

Deze zekerheid is gebaseerd op zijn eigen oordeel en op de hem ter beschikking staande 
informatie, zoals de verslagen en verklaringen van de gesubdelegeerde ordonnateurs, de verslagen 
van de interne auditor en de verslagen van de externe accountant over de voorgaande 
begrotingsjaren.  

Hij bevestigt niet bekend te zijn met enig onvermeld gebleven feit dat de belangen van de instelling 
zou kunnen schaden.  

Gedaan te Luxemburg, 19 februari 2021. 

 
 
 
 
 
 
Zacharias Kolias 
Secretaris-generaal 
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Bijlage — Verslag over het begrotings- en 
financieel beheer 2020 
Klik hier om het document te raadplegen. 

 

https://www.eca.europa.eu/Documents/Annual%20accounts%20of%20ECA/European_Court_of_Auditors-Report_on_budgetary_and_financial_management_for_2020_EN.pdf
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