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Bijlage I — Verslag over het begrotings- en financieel beheer 2021
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Inleiding
01 De financiële voorschriften die van toepassing zijn op de algemene begroting van
de Unie (“het Financieel Reglement”) bepalen dat de gedelegeerd ordonnateur van de
Europese Rekenkamer (ERK), d.w.z. de secretaris-generaal, in een jaarlijks
activiteitenverslag aan de ERK en de begrotingsautoriteiten verslag uitbrengt over de
uitvoering van zijn of haar taken.

02 Dit verslag bevat financiële en beheersinformatie, een analyse van de

doelmatigheid en de doeltreffendheid van de internecontrolesystemen, en de
jaarlijkse betrouwbaarheidsverklaring van de secretaris-generaal betreffende de
wettigheid en regelmatigheid en het goed financieel beheer van de financiële
verrichtingen die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen. Het vormt een
aanvulling op het jaarlijkse activiteitenverslag van de ERK, waarin ook een overzicht
wordt gegeven van de kernactiviteiten van de instelling en de belangrijkste
doelstellingen die zij heeft bereikt, rekening houdend met de middelen die in de loop
van het jaar zijn aangewend.

03 In de volgende delen worden de activiteiten van de secretaris-generaal en de

belangrijkste gebeurtenissen in 2021 gepresenteerd, gevolgd door de belangrijkste
bereikte resultaten en de door de verschillende beheersgebieden verrichte
activiteiten, met inbegrip van het gebruik van de aan de secretaris-generaal ter
beschikking gestelde budgettaire en personele middelen. De resultaten van de
internecontrolesystemen en de follow-up van de opmerkingen die door de
kwijtingsautoriteiten aan de ERK zijn gericht, worden in afzonderlijke delen
gepresenteerd. Het laatste deel bevat de betrouwbaarheidsverklaring van de
gedelegeerd ordonnateur, d.w.z. de secretaris-generaal. De bijlage bevat specifieke
informatie over het begrotings- en financieel beheer, zoals vereist door het Financieel
Reglement.
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De secretaris-generaal
04 De secretaris-generaal heeft tot taak de middelen, diensten en voorzieningen te

verstrekken die de ERK nodig heeft voor de verwezenlijking van haar missie en
strategische doelstellingen. De secretaris-generaal is verantwoordelijk voor de
administratie en het personeelsbeheer van de ERK, alsook voor haar begroting,
taalkundige ondersteuning en publicatiediensten, opleiding, digitale werkomgeving,
beveiliging en veiligheid, en bedrijfscontinuïteit (faciliteiten, de medische dienst enz.).
Hij/zij heeft tevens de leiding over het secretariaat van de Rekenkamer, dat zorgt voor
een vlotte voorbereiding en follow-up van de vergaderingen van de Rekenkamer.

05 Drie directoraten en twee diensten dragen zorg voor de vervulling van de taken
van de secretaris-generaal:
o

het directoraat Personeelszaken, financiën en algemene diensten (SG1-DHR) is
verantwoordelijk voor aanwerving, loopbaanontwikkeling, opleiding, dienstreizen,
personeelsbeheer, veiligheid en de medische dienst;

o

het directoraat Informatie, werkomgeving en innovatie (SG2-DIWI) is
verantwoordelijk voor de fysieke werkomgeving (gebouwen, technische
voorzieningen, kantoren en logistiek), de digitale werkomgeving (IT-uitrusting,
-diensten en -apparatuur) en de bibliotheek;

o

het directoraat Taalkundige en redactionele diensten (SG3-LED) zorgt voor
vertaling, taalkundige ondersteuning en publicatiediensten bij de ERK;

o

de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO)
monitort de naleving van de EU-regels inzake gegevensbescherming en bevordert
een cultuur van bescherming van persoonsgegevens;

o

de informatiebeveiligingsfunctionaris (Information Security Officer, ISO) is
verantwoordelijk voor het beveiligingsbeheer en de beveiligingsplanning, de
ontwikkeling en uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid, de beperking van
informatierisico’s en de uitvoering van informatiebeveiligingscontroles.

06 Eind december 2021 telde het secretariaat-generaal 338 personeelsleden,

verdeeld over de verschillende directoraten en diensten (zie figuur 1). Bovendien had
SG2-DIWI een aanzienlijk aantal externe dienstverleners in dienst die aan IT-projecten
van de ERK werkten (82 externe personeelsleden [niet allemaal voltijds]) en had SG1DHR zeven extra personeelsleden bij de medische dienst.
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Figuur 1 — Verdeling van het personeel van het secretariaat-generaal
Tijdelijke
ArbeidsAmbtenaren werknemers contractanten
SG

3

Secretariaat

4

2

5
2
44

6
113

DHR

50

19

DIWI

55

3

7

65

13

18

146

LED

115

Totaal aantal
personeelsleden
per dienst

DPO

2

2

ISO

1

1

230

37

71

Totaal aantal
personeelsleden:
338

Bron: Directoraat Personeelszaken, financiën en algemene diensten.

07 De begroting van de ERK wordt bijna volledig beheerd door het secretariaat-

generaal, namelijk 152 796 727 EUR, wat overeenkomt met 99,4 % van de begroting
van de ERK. De uitvoering van de begroting was in 2021 bevredigend: 96,8 % van de
definitieve kredieten was vastgelegd en er werden betalingen gedaan ten bedrage van
140 151 259 EUR (d.w.z. 94,5 % van de vastleggingen); zie tabel 1. De overige
begrotingsonderdelen betreffen communicatie- en juridische kosten, alsmede kosten
van dienstreizen die niet rechtstreeks door het secretariaat-generaal worden beheerd.
De functionarissen voor gegevensbescherming en informatiebeveiliging beheren geen
uitgaven.
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Tabel 1 — Door het secretariaat-generaal beheerde begroting (in EUR)
Directoraat

Kredieten

Vastleggingen

Betalingen

Personeelszaken, financiën en
algemene diensten

137 234 227

132 467 760

131 848 552

Informatie, werkomgeving en
innovatie

14 751 000

14 747 585

7 579 044

Taalkundige en redactionele
diensten

1 212 000

1 024 619

723 663

153 197 227

148 239 964

140 151 259

99,7 %

99,8 %

99,9 %

Totaal
% van de ERK-begroting

Bron: Directoraat Personeelszaken, financiën en algemene diensten.
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Belangrijkste gebeurtenissen tijdens
het jaar
08 Gedurende het hele jaar was de hoogste prioriteit van de secretaris-generaal de

gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de gezondheid en veiligheid van het
personeel te beperken en tegelijkertijd de bedrijfscontinuïteit en het
besluitvormingsproces te handhaven. De secretaris-generaal heeft de gevolgen van de
pandemie voor de prestaties van het personeel, het evenwicht tussen werk en
privéleven, de administratieve diensten en de controleprocedures beoordeeld. Uit de
analyse bleek dat het personeel gebruik heeft gemaakt van de nieuwe digitale
instrumenten en de flexibiliteit die inherent is aan telewerken om output op hetzelfde
niveau en met dezelfde kwaliteit als vóór de pandemie te leveren.

09 In het licht van de geleerde lessen heeft de ERK de beperkingen geleidelijk

versoepeld overeenkomstig de besluiten van de Luxemburgse autoriteiten. Een van de
uitdagingen was de heropening van de gebouwen van de ERK, zodat het personeel
weer naar het werk kon terugkeren onder omstandigheden die in overeenstemming
waren met de situatie op het gebied van de volksgezondheid. In november 2021 zijn
nieuwe arbeidsregelingen voor 2022 vastgesteld, waarbij werken op kantoor wordt
gecombineerd met telewerken. Met deze hybride regelingen wordt een flexibeler
benadering van de arbeidstijd beoogd, zodat het personeel een evenwicht kan vinden
tussen werk en privéleven, rekening kan houden met de behoeften van de dienst en
een positieve bijdrage kan leveren aan het genderevenwicht en de doelmatigheid van
de organisatie. Het besluit is formeel in werking getreden op 1 januari 2022, maar er
blijven bijzondere telewerkmaatregelen van toepassing als respons op de COVID-19situatie.

10 2021 was ook het eerste jaar van de uitvoering van de strategie van de ERK voor

2021-2025, die in januari 2021 werd vastgesteld. De directoraten reageerden snel en
flexibel met de uitvoering van de technologische en organisatorische maatregelen die
nodig waren om de strategische doelstellingen van de ERK te ondersteunen, waarbij
het er in de eerste plaats om ging toegevoegde waarde te bieden en de kennis en de
deskundigheid van alle personeelsleden te vergroten. De strategie van de ERK werd
aangevuld met het 2021-2025 Strategy Development Plan for our People, Workplace
and Services, en met het beleid en het actieplan voor diversiteit en inclusie van de ERK
voor 2021-2025.
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11 Na 2020 werd de uitvoering van de begroting nog steeds beïnvloed door de

pandemie, hetgeen betekent dat de oorspronkelijke kredieten op sommige
begrotingsonderdelen onderbenut bleven, met name voor dienstreizen, publicaties, de
gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst, vergaderingen en
representatiekosten. Desalniettemin lag de uitvoeringsgraad voor vastleggingen en
betalingen iets hoger dan voor 2020. De begrotingsautoriteiten hebben toestemming
gegeven voor de overdracht van ongebruikte kredieten om in nieuwe behoeften te
voorzien: investeringen in IT-apparatuur en -diensten, een nieuw systeem voor
toegangsbeveiliging en verbetering van de deurbewaking, de renovatie van ruimten
door middel van diverse investeringen en in het bijzonder de start van het proefproject
“Reimagining the ECA workplace”.
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De voornaamste activiteiten en
resultaten van de secretaris-generaal
12 De secretaris-generaal ondersteunt de uitvoering van de strategie van de ERK

voor 2021-2025 door de uitvoering van de strategieontwikkelingsplannen en
-prioriteiten op de verschillende gebieden waarvoor hij verantwoordelijk is: IT,
personeelszaken, opleiding en ontwikkeling, taalkundige en redactionele diensten, en
faciliteitenbeheer. In deze plannen wordt rekening gehouden met het feit dat het
beleid, de arbeidsregelingen, de werkomgeving en de diensten moeten worden
aangepast aan de nieuwe post-COVID-realiteit. De belangrijkste prioriteiten zijn:
1)

hooggekwalificeerde, deskundige en bekwame werknemers aan te werven, te
ontwikkelen en te behouden, en hen gedurende hun hele loopbaan betrokken en
gemotiveerd te houden;

2)

het welzijn van de werknemers te bevorderen door een veilige en aantrekkelijke
werkomgeving te creëren, het personeel te ondersteunen, flexibele
werkregelingen te garanderen en de overgang van een fysieke naar een virtuele
werkomgeving te vergemakkelijken;

3)

de digitale transformatie te bevorderen door aanpassing aan de nieuwe hybride
realiteit en het gebruik van nieuwe technologieën om zowel de controle- als de
andere onderdelen van de organisatie te moderniseren, procedures te
vereenvoudigen en de productiviteit te verhogen;

4)

ervoor te zorgen dat de begrotingsmiddelen worden beheerd overeenkomstig de
beginselen van zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid;

5)

snelle en hoogwaardige taalkundige en publicatiediensten te verlenen;

6)

de interinstitutionele samenwerking te bevorderen door synergieën in kaart te
brengen en bij te dragen tot en profijt te trekken van een gemeenschappelijke
interinstitutionele aanpak (een horizontale prioriteit).
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13 De verwezenlijking van deze prioriteiten komt tot uitdrukking in bedrijfsprestatie-

indicatoren (zie tabel 2).

Tabel 2 — Stand van zaken bedrijfsprestatie-indicatoren
Prioriteit
Indicator
Personeelszaken, financiën en algemene diensten
1.

Aantal vacante posten

2.

Gemiddelde tijdige respons door het
dienstencentrum van personeelszaken

2.

Gemiddeld aantal dagen
beroepsopleiding per auditor

2.

Gemiddeld aantal dagen
beroepsopleiding overig personeel

4.

Verkrijgen van kwijting voor het
beheer van haar begroting door de
Rekenkamer en van een goedkeurend
controleoordeel over de financiële
overzichten van de Rekenkamer

Informatie, werkomgeving en innovatie
3.

Systeembeschikbaarheid voor
essentiële systemen

Aantal binnen de eerste 24 uur
opgeloste incidenten
Taalkundige en redactionele diensten
3.

5.

Percentage vertaaldiensten dat op tijd
is uitgevoerd

Drempel
Groen: ≤ 3 %
Geel: > 3 %, ≤ 5 %
Rood: > 5 %
Groen: ≥ 90 %
Geel: ≥ 75 %, < 90 %
Rood: < 75 %
Groen: ≥ 5 dagen
Geel: ≥ 4 dagen, <
5 dagen
Rood: < 4 dagen
Groen: ≥ 2 dagen
Geel: ≥ 1 dag, < 2 dagen
Rood: < 1 dag
Groen: kwijting en
goedkeurend
controleoordeel
Rood: geen kwijting
en/of gewijzigd
controleoordeel
Groen: ≥ 99,5 %
Geel: ≥ 99 %, < 99,5 %
Rood: < 99 %
Groen: ≥ 95 %
Rood: < 95 %
Groen: ≥ 95 %
Geel: ≥ 90 %, < 95 %
Rood: < 90 %

Bron: Uitvoering van het jaarlijks werkprogramma voor 2021.

2021
2,7 %
99,69 %

8,45 dagen

4,29 dagen

Groen

99,88 %
95,98 %

97,83 %
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Personeelszaken, financiën en algemene diensten

14 Het directoraat Personeelszaken, financiën en algemene diensten (SG1-DHR) is

verantwoordelijk voor personeelszaken, financiën, de medische dienst, beveiliging, en
evenementen en protocol, alsmede voor andere algemene diensten bij de ERK. Het
beheerde bijna 90,2 % van de begroting 2021 van de ERK (zie tabel 1), die
hoofdzakelijk was toegewezen aan de salarissen van de leden en het personeel (zie
tabel 3).

Tabel 3 — Begrotingskredieten en betalingen voor 2021 van het
directoraat Personeelszaken, financiën en algemene diensten (in EUR)
Begrotingsonderdelen

Kredieten

Betalingen

% uitvoering

Salarissen en vergoedingen

114 511 182

112 601 021

98,3 %

Overige personeelsleden en
externe dienstverlening

6 998 000

6 312 412

90,2 %

Dienstreizen

1 529 000

265 851

17,4 %

172 000

92 022

53,5 %

1 698 000

1 550 364

91,3 %

Beroepsopleiding

650 000

406 083

62,5 %

Voertuigen/vervoer

366 000

314 925

86,0 %

Representatiekosten

213 000

24 419

11,5 %

Vergaderingen, evenementen en
conferenties

262 000

117 442

44,8 %

Overige administratieve uitgaven

181 500

52 557

29,0 %

126 580 682

121 737 095

96,2 %

Medische en sociale dienst
Overige personeelskosten

TOTAAL

NB: Door afronding is het mogelijk dat de afzonderlijke cijfers niet overeenkomen met de totalen.
Bron: Directoraat Personeelszaken, financiën en algemene diensten.

15 De respons van Personeelszaken op de COVID-19-pandemie bleef constant,

waarbij de bescherming van het personeel de grootste zorg was. Het directoraat heeft
echter ook actie ondernomen om de prioriteiten van het 2021-2025 Strategy
Development Plan for our People, Workplace and Services van het secretariaatgeneraal aan te pakken.

16 Om de eerste prioriteit van het secretariaat-generaal aan te pakken (zie

paragraaf 12), zijn er twee interne vergelijkende onderzoeken uitgeschreven en
reservelijsten opgesteld op het gebied van controle en vertaling om te voorzien in de
posten die momenteel door tijdelijke functionarissen worden vervuld. Het directoraat
heeft ook oproepen gedaan tot het indienen van blijken van belangstelling gericht aan
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nationale deskundigen, en is na de oproep voor tijdelijk personeel die in 2020 werd
gedaan, begonnen met de aanwerving van datawetenschappers en wiskundig
specialisten. In de loop van het jaar zijn de selectieprocedures voor één directeur en
acht hoofdmanagers afgerond. Na de vaststelling door de Rekenkamer van het
herziene personeelsrouleringsbeleid zijn zowel de verplichte als de vrijwillige
mobiliteitsprocedures voor het jaar afgerond. In tabel 4 hieronder wordt een overzicht
gegeven van de aanwervingen van de ERK in 2021.

Tabel 4 — Leden en aangeworven personeel
Leden
Ambtenaren
Tijdelijke functionarissen
Arbeidscontractanten
Nationale deskundigen
Stagiairs
TOTAAL

2019
2
17
33
21
6
55

2020
3
18
21
20
3
44

2021
1
16
21
30
13
56

134

109

137

Bron: Directoraat Personeelszaken, financiën en algemene diensten.

17 Hoewel 2021 een bijzonder moeilijk jaar is gebleken voor de aanwerving van

auditors, is het aantal aangeworven personeelsleden gestegen, vooral in de categorie
tijdelijke functionarissen. Door de hoge kosten van levensonderhoud in Luxemburg en
het gebrek aan profielen die aan onze behoeften beantwoorden, wordt het steeds
moeilijker om talent aan te trekken.

18 In de loop van het jaar heeft het directoraat ook het competentie- en

prestatiebeoordelingssysteem geactualiseerd en een loopbaanadviesdienst opgezet,
en zijn de drie nieuwe leden van het netwerk van vertrouwenspersonen die in 2020
werden geselecteerd, volledig operationeel geworden.

19 Wat opleiding betreft, zijn er in 2021, naast cursussen, workshops en

presentaties, verscheidene projecten gestart waarin het personeel opleidingen van
hoge kwaliteit werd aangeboden op belangrijke gebieden zoals:
o

het opstellen van een opleidingsprogramma voor managers;

o

het meten van de impact van opleiding;

o

het ontwikkelen van een competentiekader;

o

het aanbieden van een opleidingsprogramma voor taakleiders;

o

het invoeren van de reeks “Share and Connect”-bijeenkomsten om een leven lang
leren te bevorderen door het delen van kennis;
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o

het invoeren van de reeks “My Luxembourg: time to find out more” om de
banden met ons gastland aan te halen en bij te dragen tot integratie, en

o

het voor de eerste keer organiseren van de “Heldere taaldagen” van de ERK.

20 Het directoraat is ook begonnen samen te werken met Eurostat, heeft de

samenwerking met OLAF versterkt en organiseerde de Europese maand van de
cyberveiligheid van de EU. Net als in 2020 is de jaarlijkse opleidingsdag in 2021 een
virtuele opleidingsweek geworden met veel interessante presentaties, met name een
Audit Fair waarbij HCI’s van buiten de EU actief waren betrokken.

21 Met betrekking tot de bevordering van het welzijn van de werknemers (de

tweede prioriteit van het secretariaat-generaal; zie paragraaf 12), waren de
benoeming van een speciale functionaris diversiteit en inclusie (D&I) aan het begin van
het jaar en de vaststelling van het beleid en het actieplan voor diversiteit en inclusie
belangrijke prestaties, gevolgd door de uitvoering van D&I-activiteiten in de loop van
het jaar. Ook werden een nieuwe oogarts en een nieuwe arts die verantwoordelijk is
voor de verificatie van medisch verlof in dienst genomen, en werd de psychologische
ondersteuning voor personeel uitgebreid.

22 Andere belangrijke activiteiten waren:
o

de “RESPECT”-campagne;

o

de invoering van een meer gepersonaliseerde afscheidsregeling voor
personeelsleden die met pensioen gaan;

o

de lopende werkzaamheden ter voorbereiding van de nieuwe HR-pagina’s op de
openbare website van de ERK;

o

de uitvoering van een onderzoek naar de betrokkenheid van het personeel, dat
zal worden gebruikt voor de berekening van nieuwe bedrijfsprestatie-indicatoren
voor een betrokkenheidsindex van het personeel.

23 De beveiligingsdienst bleef een sleutelrol spelen bij het adviseren en bijstaan van
de besluitvorming, zowel in de technische groep inzake COVID als in het comité voor
crisisbeheersing. Tegelijkertijd werden de nodige maatregelen genomen om de
kwalificaties van het personeel op peil te houden, en werd een zeer actieve bijdrage
geleverd aan het opstarten van het project voor de renovatie van het
toegangsbeveiligingssysteem.

15

24 Ten slotte bleef de afdeling Evenementen, bezoeken en protocol organisatorische
ondersteuning bieden voor online-evenementen en hulp bij het protocol voor officiële
bezoeken aan de Rekenkamer. Totdat de gezondheidssituatie voor bezoeken ter
plaatse verbeterde, werden groepsbezoeken online georganiseerd. De
cateringactiviteiten werden aangepast en alle maatregelen die nodig waren om te
voldoen aan de nationale COVID-19-wetgeving werden genomen. De afdeling
ondersteunde ook de distributie van mondmaskers en sneltests aan alle
personeelsleden van de ERK.

25 Op het gebied van financiën en algemene diensten was een andere prioriteit van
het secretariaat-generaal (zie paragraaf 12) de kwaliteit en tijdigheid van betalingen,
en de algemene invoering van e-facturering, die het hele jaar door met succes werd
voortgezet. De externe auditors hebben een positief advies uitgebracht over de
financiële overzichten van de ERK over 2020.

Informatie, werkomgeving en innovatie

26 Het directoraat Informatie, werkomgeving en innovatie (SG2-DIWI) is

verantwoordelijk voor de digitale werkomgeving (IT-uitrusting, -diensten en
-apparatuur) en de fysieke werkomgeving (gebouwen, technische voorzieningen,
kantoren en logistiek) van de ERK, en voor de ERK-bibliotheek. Het beheert 8,3 % van
de begroting van de ERK (zie tabel 1). Tabel 5 geeft een gedetailleerd overzicht van het
gebruik van de kredieten en betalingen uit de begroting 2021.

Tabel 5 — Kredieten en betalingen uit de begroting 2021 van het
directoraat Informatie, werkomgeving en innovatie (in EUR)
Begrotingsonderdelen
Informatietechnologie

Kredieten
9 555 000

Betalingen
4 594 165

% uitvoering
48,1 %

Bibliotheek en archieven

490 000

411 934

84,1 %

Gebouwen en faciliteiten

4 706 000

2 572 946

54,7 %

14 751 000

7 579 044

51,4 %

TOTAAL

NB: Door afronding is het mogelijk dat de afzonderlijke cijfers niet overeenkomen met de totalen.
Bron: Directoraat Personeelszaken, financiën en algemene diensten.

27 Opnieuw was het werk van SG2-DIWI in 2021 van fundamenteel belang bij het

ondersteunen van de continuïteit van de activiteiten van de ERK en, overeenkomstig
de prioriteiten van het secretariaat-generaal (zie paragraaf 12), voor het bieden van
aanpasbare IT-diensten en flexibele voorzieningen. In deze periode werden alle
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gebruikelijke producten en processen van de Rekenkamer geleverd: controleverslagen,
conferenties, opleiding, contacten met onze belanghebbenden, dialoog met onze
gecontroleerden en vertaling van documenten.

28 Op het gebied van informatie en technologie hebben in 2021 verscheidene
belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden:
o

belangrijke upgrades en migraties van de IT-infrastructuur vonden plaats: het
volledige gegevensopslagsysteem van de ERK werd geüpgraded en het
noodcentrum werd verplaatst naar de voorzieningen van het European Business
Reliance Centre (EBRC) in Betzdorf;

o

er werd een IT-stuurcomité opgericht;

o

er werd voortdurend gewerkt aan gegevensanalyse voor samenwerking bij
controletaken (ECAlab);

o

actieve deelname aan het digitale stuurcomité heeft bijgedragen tot de
verschillende versies van het ontwikkelingsplan inzake technologie en gegevens
voor controle;

o

het netwerk inzake technologie en innovatie ten behoeve van controle was
succesvol;

o

er werden robotische procesautomatiseringsdiensten opgezet.

29 Andere gebeurtenissen zijn in 2021 van start gegaan en zullen in 2022 worden
voortgezet:
o

lancering van een nieuwe ERK-website;

o

vervanging van het beheersysteem voor belanghebbenden en inrichting van een
audiovisuele studio;

o

verbetering van de vertaalbeheersystemen;

o

ontwikkeling van een documentnavigator;

o

ontwikkeling van een juridisch portaal.

17

30 In totaal behandelde het directoraat 19 804 IT-incidenten, voerde het

179 systeemreleases uit, zorgde het voor een beschikbaarheid van 99,88 % voor
kritieke systemen, en garandeerde het volledig stabiele technologie voor hybride
werken (telewerken en op locatie).

31 Het directoraat richtte zich ook op de aanpak van cyberbeveiligingsrisico’s door

systemen voortdurend te monitoren en aan te passen aan het grote aantal dreigingen
dat door het computercrisisresponsteam van de EU werd gemeld. De kwetsbaarheden
die gevolgen hebben voor het VPN, dat de dienst voor toegang op afstand
ondersteunt, en Microsoft e-mail waren het belangrijkst. 2021 eindigde met de
“Log4J” wereldwijde kritieke kwetsbaarheid. Gelukkig hadden deze kwetsbaarheden
geen gevolgen voor de ERK.

32 Op het gebied van gebouwen en voorzieningen waren de belangrijkste prestaties

in deze periode:
o

de renovatie van het K2-gebouw, waarvan twee verdiepingen al zijn opgeleverd
en één verdieping in het eerste kwartaal van 2022 zal worden voltooid;

o

de installatie van keukentjes op alle verdiepingen van het K3-gebouw;

o

de herziening van de beveiliging bij de ingang van de K3-garage;

o

de installatie van een nieuw toegangsbeveiligingssysteem (lopend);

o

de voltooiing van de werkzaamheden om de problemen met de K1-gevel na het
incident met de glazen panelen op te lossen.

33 Er is ook een studie gestart naar de toekomst van het K1-gebouw. Het nieuwe

initiatief is bedoeld om de toekomstige gebouwenstrategie van de ERK vast te stellen.
Er vonden gesprekken en workshops met leden en personeel plaats, en de
verschillende scenario’s zullen in het eerste kwartaal van 2022 met de Rekenkamer
worden gedeeld. Het EMAS-actieplan voor 2020-2022 werd in januari 2021 aan het
Administratief Comité voorgelegd en wordt momenteel uitgevoerd.

34 Al deze activiteiten vonden plaats naast het reguliere onderhoud van onze

huidige gebouwen, de behandeling van incidenten (1 802) en het bieden van een
uitstekend dienstverleningsniveau ondanks de talrijke werkzaamheden die nodig
waren om een gezonde werkomgeving te handhaven, dit alles tegen de achtergrond
van de pandemie.
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35 Ten slotte bleef de bibliotheek van de ERK in moeilijke tijden haar diensten

verlenen. In het kader van de digitalisering van de ERK is een nieuwe dienst “Ask the
Library” opgezet, als aanvulling op BibliotECA, de zeer gewaardeerde opsporings- en
gegevensverstrekkingsdiensten voor controles.

Taalkundige en redactionele diensten

36 Het directoraat Taalkundige en redactionele diensten (SG3-LED) is

verantwoordelijk voor de vertaling en publicatie van alle ERK-producten in de
24 officiële talen van de EU. Het directoraat beheert minder dan 1 % van de begroting
van de ERK (zie tabel 1). Tabel 6 geeft een gedetailleerd overzicht van het gebruik van
de kredieten en betalingen uit de begroting 2021.

Tabel 6 — Kredieten en betalingen uit de begroting 2021 van het
directoraat Taalkundige en redactionele diensten (in EUR)
Begrotingsonderdelen
Uitbesteding en interinstitutionele
samenwerking

Kredieten

Betalingen

% uitvoering

837 000

548 240

65,5 %

Tolken

125 000

5 408

4,3 %

Publicatie

250 000

170 015

68,0 %

1 212 000

723 663

59,7 %

TOTAAL

NB: Door afronding is het mogelijk dat de afzonderlijke cijfers niet overeenkomen met de totalen.
Bron: Directoraat Personeelszaken, financiën en algemene diensten.

37 In 2021 bleef het directoraat zich richten op de prioriteiten van het secretariaat-

generaal (zie paragraaf 12). Ondanks de pandemie werden de kernactiviteiten in
hetzelfde tempo als in 2019 en 2020, en zonder verstoring, voortgezet. Er werden
227 003 bladzijden vertaald en gereviseerd (-3,16 %, d.w.z. 7 411 bladzijden minder
dan in 2020), hetgeen neerkomt op 2 753 vertaalverzoeken in 2021. Daarnaast was de
FastTrad-dienst, die vertalingen en bewerkingen van korte teksten in het Engels en het
Frans in 24 uur verzorgt, goed voor 1 284 bladzijden; dit aantal omvatte 607 bladzijden
vertaling en 677 bladzijden revisie. 97,83 % van de vertalingen werd op tijd voltooid,
ruim boven de prestatie-indicator van 95 %.

38 Het directoraat Taalkundige en redactionele diensten heeft ook zijn activiteiten

buiten de vertaal- en revisiesector verder gediversifieerd in de vorm van taalkundige
ondersteuning voor auditors, ondertiteling van video’s en samenwerking op het gebied
van communicatie. De Engelse, Duitse, Franse, Italiaanse en Nederlandse taalteams
hebben persberichten opgesteld en vertaald, en de kwaliteit ervan verbeterd door de
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berichten aan te passen aan het publiek en rekening te houden met culturele
verschillen. Met name de Engelse taalkundige dienst heeft in de loop van het jaar
redactionele bijstand verleend voor het overgrote deel van de output van de ERK. In
het geval van het jaarverslag heeft deze dienst ook de meeste precontradictoire en
contradictoire vergaderingen bijgewoond om taaladvies te geven wanneer teksten
werden gewijzigd. In de loop van het jaar hebben vertalers 16 dienstreizen gemaakt
voor taalkundige ondersteuning. Deze activiteit bleef op hetzelfde niveau als het jaar
daarvoor (in totaal 14 dienstreizen in 2020), voornamelijk omdat door de pandemie
het aantal dienstreizen voor controle ter plaatse werd beperkt. De Engelse en Franse
teams hebben in de loop van het jaar zes keer video-ondertiteling verzorgd.

39 Het TraMS-project ter vervanging van het kernsysteem van het directoraat werd

voortgezet. TraMS biedt de mogelijkheid om interne vertaalprocessen te stroomlijnen
en te automatiseren, terwijl vertalers binnen de omgeving over geïntegreerde
taalinstrumenten kunnen beschikken. Het TraMS-uitvoeringsproject (fase 1) is
gelanceerd en de uitvoeringswerkzaamheden gingen van start in de vorm van
workshops om de processen in het nieuwe systeem te definiëren en in kaart te
brengen, in samenwerking met externe adviseurs en het directoraat Informatie,
werkomgeving en innovatie. De belangrijkste uitvoeringswerkzaamheden zullen
in 2022 en 2023 plaatsvinden.

40 In de loop van het jaar zijn ook de bedrijfsprocessen herzien om ze te

optimaliseren en om mogelijke synergieën te vinden. Voorbeelden van deze processen
zijn onder meer:
o

een controle van de tweetalige vertaalinhoud die door alle taalteams is
geproduceerd met behulp van het GroupShare-systeem. Een van de conclusies
was dat bij de migratie naar TraMS de workflow en de manier waarop
vertaalinstrumenten in de Engelse taalkundige dienst worden gebruikt, moeten
worden afgestemd op de algemene LED-praktijken;

o

voor verslagen werd een nieuwe regel voor de berekening van de vroegste
publicatiedatum getest, met aanzienlijk succes. Dit zorgt voor een beter beheer
van de tijd die nodig is om de taken van alle belanghebbenden uit te voeren, en
biedt alle belanghebbenden duidelijke regels;

o

een werkgroep heeft zich ingespannen om de taken van DMG en TECH te
analyseren met het oog op een verdere harmonisatie van de werkzaamheden en
het vinden van synergieën.
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41 De derogatiemaatregelen opgenomen in Verordening nr. 1 van 15 april 1958,

zoals gewijzigd in 2010 en in 2015, liepen af op 31 december 2021, hetgeen betekent
dat het Iers sinds 1 januari 2022 de status van officiële taal van de EU-instellingen
heeft. In 2021 heeft het directoraat drie Ierse vertalers aangeworven om een nieuw
taalteam te vormen.

Gegevensbescherming

42 In 2021 werd de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) rechtstreeks

onder de verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal geplaatst, en werd een
nieuwe functionaris benoemd. De DPO biedt deskundigheid inzake wetgeving en
praktijken op het gebied van gegevensbescherming, en monitort de toepassing ervan.
De dienst beheert geen uitgaven.

43 Het aantal verzoeken om advies over de regels inzake gegevensbescherming is

verdubbeld ten opzichte van 2020, en er zijn cursussen gegeven en specifieke
richtsnoeren verstrekt. 2021 was ook een jaar van voorbereiding voor adviezen en
samenwerking inzake de actualisering van intern beleid en procedures. De regels
inzake gegevensbescherming werden ook transparanter gemaakt, zodat auditors deze
kunnen delen met gecontroleerden. Het betreft met name regels inzake het recht van
de Rekenkamer op toegang tot informatie ten behoeve van de uitvoering van haar
controlefuncties.

Informatiebeveiliging

44 Evenals de DPO werd ook de interne beveiligingsfunctionaris (Information

Security Officer, ISO) rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de secretarisgeneraal geplaatst. De ISO werkt nauw samen met het directoraat Informatie,
werkomgeving en innovatie, en beheert geen uitgaven.

45 In 2021 presenteerde de interne beveiligingsfunctionaris zijn nieuwe strategie
voor de komende jaren, met de nadruk op de prioriteiten en uitdagingen
voor 2021-2025. De grootste prioriteit zal erin bestaan de bewustmakings- en
opleidingsactiviteiten voor het personeel op het gebied van informatiebeveiliging
voort te zetten.
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46 Het jaar bleek bijzonder veeleisend te zijn wegens herhaalde cyberaanvallen en

gegevensinbreuken, alsook wegens een aantal bedreigingen waarvoor snelle
maatregelen waren vereist teneinde kritieke gebreken in software te verhelpen (zie
paragraaf 31). De Rekenkamer heeft applicaties geïnstalleerd om een betere
bescherming te bieden, veiligheidsvoorschriften vastgesteld om gerubriceerde EUgegevens te beschermen, en richtsnoeren opgesteld over de rubricering van gegevens
van de ERK. Ook zijn er voor het eerst twee phishingcampagnes gesimuleerd om het
cyberbewustzijn van het personeel te meten en is er een door de Commissie
aangeboden dienst voor elektronische handtekeningen ingevoerd.
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Aanbestedingen bij het Secretariaatgeneraal
47 In 2021 heeft de Rekenkamer gebruikgemaakt van de procedure van gunning via

onderhandelingen overeenkomstig paragraaf 11.1, punt b), van bijlage I bij het
Financieel Reglement om één contract te sluiten met een waarde van meer dan
60 000 EUR. Doel van het contract was de verlenging van het bedrijfsabonnement op
de Financial Times van de Rekenkamer voor 2021 en 2022. De totale waarde van het
contract bedroeg 168 615 EUR (82 650 EUR voor 2021 en 85 965 EUR voor 2022).

48 Aangezien de Financial Times (FT) de meest gerenommeerde Engelstalige

zakenkrant is en ook uitgebreide informatie over het EU-beleid verstrekt, is deze krant
uniek en bestaat er geen redelijk alternatief of redelijke vervanging voor. De huidige
licentie geeft alle personeelsleden van de ERK toegang tot de digitale inhoud van de
FT, zowel binnen als buiten de Rekenkamer. De prijs van de licentie is gebaseerd op
het daadwerkelijke kernaantal lezers. Tot dusver hebben 558 gebruikers bij de ERK hun
eigen FT-account aangemaakt, waarbij 218 het aantal daadwerkelijke kernlezers was
op de dag dat het abonnementsaanbod werd gedaan.

49 De jaarlijkse lijst van overeenkomsten, met inbegrip van overeenkomsten met

een waarde tussen de 15 000 EUR en 60 000 EUR die in 2021 na een
onderhandelingsprocedure werden gesloten, zal uiterlijk op 30 juni 2022 beschikbaar
zijn op de website van de Rekenkamer.

50 Alle onderhandelingsprocedures met een waarde van meer dan 15 000 EUR

werden onderworpen aan de strenge internecontroleprocedures van de Rekenkamer
inzake wettigheid, regelmatigheid en goed financieel beheer.
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Resultaten van de door de secretarisgeneraal toegepaste
internecontrolesystemen
Internecontrolesystemen

51 De secretaris-generaal werkt binnen een rechtskader dat het volgende 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 opdrachten en verantwoordelijkheden van de gesubdelegeerde
ordonnateur, en

o

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

52 Het internecontrolekader van de ERK vormt een aanvulling op dit rechtskader en

is bedoeld om het in overeenstemming te brengen met het geïntegreerde
internecontrolesysteem dat is opgesteld door het Committee of Sponsoring
Organisations van de Treadway Commission (het COSO-kader). Het is bedoeld om
redelijke zekerheid te verschaffen omtrent de wettigheid en regelmatigheid en het
goed financieel beheer van alle financiële verrichtingen, en vergemakkelijkt de
verwezenlijking van de operationele doelstellingen van elk directoraat.

53 De internecontrolesystemen werden in 2021 niet ingrijpend gewijzigd, en de

organisatiestructuur van de administratie bleef stabiel. Deze bestaat uit procedures
(gebaseerd op COBIT 5 voor SG2-DIWI), toezicht op het beheer, preventieve en
opsporingscontroles, en geautomatiseerde controles die zijn geïntegreerd in
informatiesystemen die alle belangrijke bedrijfsprocessen van het secretariaatgeneraal bestrijken.
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54 De financiële bedrijfsprocessen worden beheerd met behulp van SAP, dat een

passende scheiding van taken tussen initiatie, verificatie en validatie door de
ordonnateur mogelijk maakt. Het systeem omvat begrotingsbeheer, reservering van
middelen, vastleggingen, aankooporders, en controle van contracten en facturen
overeenkomstig het Financieel Reglement en de interne regels en procedures van de
ERK. Het biedt ook geautomatiseerde controles om fouten bij de verwerking van
financiële gegevens te voorkomen. Bovendien volgen het personeel dat de processen
inleidt en degenen die de verificaties uitvoeren, controlelijsten om de naleving van het
Financieel Reglement met betrekking tot begrotingsvastleggingen en
betalingsopdrachten te beoordelen.

55 Alle drie de directoraten hebben een controleprogramma opgesteld om na te

gaan of het Financieel Reglement en de besluiten van de Rekenkamer werden
nageleefd en hebben in hun hoedanigheid van gesubdelegeerde ordonnateurs hun
betrouwbaarheidsverklaringen naar de secretaris-generaal gestuurd. Hun verklaringen
worden aangevuld met de betrouwbaarheidsverklaringen van de overige directoratengeneraal, diensten en kabinetschefs van de ERK die in 2021 uitgaven hebben
goedgekeurd (zie paragraaf 07).

56 De controles door het directoraat Personeelszaken, financiën en algemene

diensten waren gebaseerd op een risicoanalyse voor 2021, de resultaten van de
controles die over 2020 werden uitgevoerd, uitwisselingen met het PMO, de
aanbevelingen van de interne en externe auditors, en andere informatie die
voortvloeide uit gebeurtenissen die in 2020 hadden plaatsgevonden. Het systeem
omvat controles vooraf en achteraf die in de eerste plaats op financiële aspecten,
maar ook op andere, niet-financiële risico’s zijn gericht. Tabel 7 geeft een overzicht
van de verrichte controles. Het PMO van de Commissie is verantwoordelijk voor de
controle van de loonlijst van de ERK en de financiële rechten van haar personeel.
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Tabel 7 — Controles uitgevoerd door het directoraat Personeelszaken,
financiën en algemene diensten
Controle

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Financiële rechten
Bezoldiging van het personeel en de leden van de ERK, beheerd
door het PMO
Wettigheid en regelmatigheid van de betalingen ten laste van
de door het directoraat beheerde begrotingsonderdelen
(behalve dienstreizen en representatiekosten)
Door het PMO verrekende kosten van dienstreizen, op basis
van de gids voor dienstreizen van de ERK en het desbetreffende
uitvoeringsbesluit
Representatiekosten van de leden van de ERK, en
brandstofkosten
Kruiscontroles van de kosten van dienstreizen en representatie
van de leden, bijhouden van het brandstofverbruik van
dienstvoertuigen

Type
Vooraf/Achteraf 1)
Achteraf 1)
Achteraf
Vooraf 2)/Achteraf
Vooraf
Achteraf

Verblijfsplaats van het personeel van de ERK
Nauwkeurigheid en volledigheid van de documenten in de
persoonlijke dossiers van personeelsleden
Afwezigheid en werktijden van personeel

Achteraf

Kelder
Kleine kas

Achteraf

Achteraf
Achteraf
Achteraf

NB: 1) Controles uitgevoerd door het PMO; 2) alleen voor dienstreizen die zijn gevalideerd door het
directoraat Personeelszaken, financiën en algemene diensten.
Bron: Directoraat Personeelszaken, financiën en algemene diensten.

57 De door het directoraat Informatie, werkomgeving en innovatie verrichte

controles waren gebaseerd op de resultaten van de toetsing van het risicoregister voor
2022, de beoordeling van de procesmaturiteit voor 2021, en de follow-up van de
aanbevelingen van de interne controle. Ook is rekening gehouden met de controles die
de externe auditor heeft uitgevoerd in het kader van de jaarlijkse IT-controle. Met
uitzondering van het begrotingsonderdeel voor bibliotheek en archieven worden alle
financiële verrichtingen in het directoraat vooraf gecontroleerd op niet-naleving van
het Financieel Reglement en op eventuele administratieve fouten en vergissingen (bijv.
onjuiste referenties, verkeerde gegevens in tekstvelden en ontbrekende nietessentiële bijlagen). Controles die in het procesbeheer zijn geïntegreerd, worden
aangevuld met controles achteraf. Deze laatste omvatten regelmatige controles van de
aanbesteding van contracten van geringe waarde en van:
1)

de naleving van de formaliteiten van het nieuwe contract voor IT-werkzaamheden
en naleving van de bestaande belangrijkste KPI’s;
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2)

de regelmatigheid van het financieel beheer van het K2-project;

3)

de toepassing van regelmatige, externe patches voor IT-beveiliging;

4)

controles van beheerdersrechten op laptops;

5)

de doelmatigheid van het softwarebewakingsinstrument;

6)

de naleving van de leveringstermijnen;

7)

het bestaan van privacyverklaringen in de instrumenten van de Rekenkamer voor
de verwerking van persoonsgegevens;

8)

de volledigheid van de voor factuurbetalingen vereiste documentatie;

9)

de naleving van het releasebeheerproces.

58 De door het directoraat Taalkundige en redactionele diensten verrichte controles

waren gebaseerd op een analyse van de risico’s voor 2021 en de resultaten van de
over 2020 verrichte controles. De controles waren gericht op financiële aspecten, de
kwaliteit van de geleverde taalkundige diensten en de IT- en organisatorische aspecten
van het directoraat. De controles achteraf omvatten:
o

de wettigheid en regelmatigheid van de betalingen die zijn verricht uit hoofde van
de door het directoraat beheerde begrotingsonderdelen;

o

de doeltreffendheid en kwaliteit van instrumenten voor computerondersteunde
vertaling (CAT), en

o

de kwaliteit van de geleverde vertalingen, aangevuld met een feedbacksysteem
voor gebruikers waarbij de opmerkingen van de gebruikers worden geanalyseerd.

Overzicht van het risicobeheer

59 Sinds 2016, en na de vaststelling van het kader voor risicobeheer van de

Rekenkamer, zijn alle controlekamers en directoraten van de ERK verplicht een
risicoanalyse van hun activiteiten uit te voeren. Deze analyse omvat een beschrijving
van de gevolgen indien een risico zich voordoet, de interne controles die zijn
ingevoerd, en maatregelen om de waarschijnlijkheid dat een risico zich voordoet en de
mogelijke gevolgen ervan te beperken. De controles geven aanleiding tot actieplannen
voor risicobeheer, waarmee rekening wordt gehouden bij het opzetten en uitvoeren
van controles voor- en achteraf. De resultaten van de controles worden op hun beurt
verwerkt in de jaarlijkse verklaring van de gedelegeerd ordonnateur in het jaarlijks
activiteitenverslag, en in de risicobeoordelingen voor het volgende jaar. Bij de opzet
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van de internecontrolesystemen wordt ook rekening gehouden met de
kosteneffectiviteit van de controles.

60 De voornaamste risico’s die in de risicobeoordelingscyclus voor 2021 zijn
vastgesteld, betroffen:
o

de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de middelen en
arbeidsomstandigheden van de ERK, met inbegrip van de aanpassing aan de
nieuwe realiteit van hybride werkregelingen, en de gezondheid en veiligheid van
het personeel;

o

de niet-naleving van het Financieel Reglement wat betreft de wettigheid en
regelmatigheid van de betalingen, en de zuinigheid, doelmatigheid en
doeltreffendheid van de activiteiten. Het risico omvat ook een risico op fraude in
verband met het toegenomen gebruik van elektronische facturen;

o

de afhankelijkheid van, en de kwaliteit van uitbestede activiteiten (met inbegrip
van die van de Commissie);

o

gegevensinbreuken of gevallen van niet-naleving van de regels inzake
gegevensbescherming, met inbegrip van inbreuken door cyberaanvallen. Bij dit
risico wordt ook rekening gehouden met de administratieve last van een complex
rechts- en verslagleggingskader in verband met beveiliging en
gegevensbeschermingsbeperkingen, en

o

personeelsvraagstukken, zoals het probleem van de vervulling van de
aanwervingsbehoeften, het bieden van een evenwicht tussen werk en privéleven
voor het personeel, het aantrekken en behouden van personeel en een
vergrijzend personeelsbestand.

61 De werkzaamheden van de Rekenkamer zijn onderworpen aan intensief

openbaar toezicht. Haar controles worden op een open en transparante manier
uitgevoerd en de resultaten ervan worden voortdurend met het publiek gedeeld. De
ERK en haar interne regels zijn de afgelopen maanden het onderwerp geweest van
artikelen in de media. Ons doel is om alle openstaande kwesties bij de
kwijtingsautoriteit op te helderen.
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Doelmatigheid en doeltreffendheid van de
internecontrolesystemen

62 Alle directoraten hebben de resultaten van hun controles voor- en achteraf in

januari 2022 onderzocht. De controles hebben geen grote tekortkomingen in de
internecontrolesystemen aan het licht gebracht. De directeuren hebben ook de stand
van zaken geanalyseerd van alle aanbevelingen van de interne controle die nog in
behandeling zijn om zich ervan te vergewissen dat deze binnen de vereiste termijnen
worden uitgevoerd. De gedelegeerd ordonnateur heeft de informatie in de
internecontroleverslagen van de drie directeuren onderzocht voordat hij,
overeenkomstig artikel 74, lid 9, van het Financieel Reglement, zijn verklaring heeft
ondertekend.

Directoraat Personeelszaken, financiën en algemene diensten

63 De controles vooraf door het directoraat Personeelszaken, financiën en algemene

diensten (de rubrieken 4 en 5 in tabel 7) hebben voor het begrotingsjaar 2021 geen
grote problemen aan het licht gebracht wat betreft de door het directoraat
goedgekeurde kosten van dienstreizen, de representatiekosten van de leden en het
brandstofverbruik van dienstvoertuigen. Begin 2022 heeft de ERK de toereikendheid
van de desbetreffende regels geanalyseerd.

64 De controles achteraf van de wettigheid en regelmatigheid van de betalingen die

zijn verricht uit de begrotingsonderdelen waarvoor het directoraat verantwoordelijk is,
bestreken een aselecte steekproef van 126 betalingen, d.w.z. ruwweg 19 % van alle
betalingen die werden gecontroleerd (rubriek 3 in tabel 7). De controles brachten
formele niet-naleving aan het licht voor drie betalingen, die echter geen financiële
gevolgen hadden: twee betalingen hadden gedeeltelijk in 2020 moeten worden
verantwoord en één werd gedaan voor een begrotingsvastlegging zonder een
voorafgaande juridische verbintenis. Deze gevallen zijn opgenomen in het
uitzonderingenregister van de ERK, en het personeel werd herinnerd aan de
toepasselijke regels. In het algemeen waren de betalingen wettig en regelmatig en was
de vereiste documentatie beschikbaar. Dankzij het SAP-systeem en de automatische
controles daarvan, en het feit dat het team zeer vertrouwd is met het instrument (dat
het sinds 2008 gebruikt), konden de werkzaamheden volgens de gebruikelijke
procedures worden voortgezet. De uitgebreide telewerkomgeving had nog steeds
geen gevolgen voor de managementprocessen.
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65 Het aantal dienstreizen steeg in 2021, maar lag nog steeds onder het niveau van

vóór de pandemie. De interne auditor ontdekte fouten in de kosten van dienstreizen
die noch bij controles vooraf, noch bij controles achteraf aan het licht waren gekomen.
Controles achteraf van de kosten van dienstreizen (de rubrieken 4 en 6 in tabel 7)
brachten geen ernstige problemen aan het licht in verband met de afrekening van
dienstreizen door het PMO, en wezen niet uit dat de geconstateerde tekortkoming een
materieel effect had op de wettigheid en regelmatigheid van de kosten. De meeste
geconstateerde fouten betroffen de berekening van dagvergoedingen en de
vergoeding van reiskosten voor dienstreizen in combinatie met privé-arrangementen.
Kruiscontroles van de vergoeding van representatiekosten met de dagvergoedingen
die werden betaald voor dienstreizen hebben geen fouten aan het licht gebracht.

66 De directoraten en kabinetschefs die van dit begrotingsonderdeel

gebruikmaakten, en waaraan een subdelegatie als ordonnateur was toegekend,
controleerden ook de kosten van dienstreizen en verstrekten de desbetreffende
betrouwbaarheidsverklaring aan de secretaris-generaal. Controles hebben voor 2021
geen aanzienlijke fouten in de procedures voor dienstreizen aan het licht gebracht.
Voor sommige dienstreizen moest aanvullende documentatie worden verstrekt, maar
dankzij de controles vooraf die voor het overgrote deel van de dienstreizen waren
verricht, konden de meeste potentiële problemen in een vroeg stadium worden
verholpen.

67 Uit analyse van de validering van opdrachten tot en kostendeclaraties voor

dienstreizen bleek dat de overgrote meerderheid was goedgekeurd door de
aangewezen gesubdelegeerde ordonnateurs. Van de 1 732 opdrachten tot en
kostendeclaraties voor dienstreizen werden er 60 gevalideerd zonder formele
goedkeuring, meestal doordat in het systeem onjuiste informatie was geregistreerd. Er
is een nieuwe procedure ingevoerd om dergelijke situaties in de toekomst te
voorkomen. Bovendien werden 43 dienstreizen gevalideerd nadat het lid of het
personeelslid al was afgereisd. Deze gevallen zijn opgenomen in het
uitzonderingenregister van de ERK.

68 De controles achteraf van dienstreizen omvatten ook de follow-up van

terugbetalingen van niet-gebruikte vliegtickets, waarbij de conclusie was dat het
terugbetalingspercentage hoog is en dat dergelijke terugbetalingen goed worden
beheerd. Evenals in voorgaande jaren zullen de resultaten van de controles aan het
personeel worden meegedeeld.
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69 Over het geheel genomen waren de resultaten van de controles van het PMO

positief. Controles vooraf van financiële rechten brachten geen bijzondere problemen
aan het licht. Uit de controles achteraf bleek dat de loonverschillen over de
voorafgaande twaalf maanden waren verklaard en verantwoord, en dat de
inrichtingsvergoedingen en het ouderschaps-/gezinsverlof correct waren.
Terugvorderingen waren nodig in:
o

vier gevallen betreffende schooltoelagen;

o

één geval betreffende de berekening van belastingen op salarissen;

o

één geval betreffende de dagvergoedingen die worden toegekend tijdens de
eerste maanden van vestiging in de standplaats, en

o

één geval betreffende dagvergoedingen voor personeelsleden die hun taken
aanvangen of van standplaats veranderen terwijl hun buitengewoon verlof
wegens verhuizing is toegekend.

70 De verblijfsplaats van personeelsleden (rubrieken 1 en 2 van tabel 7) is

geverifieerd aan de hand van de afstand tussen de standplaats en de door hen
opgegeven verblijfsplaats. Uit de controles bleek dat, op zeven gevallen na, alle
personeelsleden niet meer dan 80 km van hun standplaats woonden. Aan de zeven
gevallen in kwestie zal follow-up worden gegeven. Ook werd de vaste verblijfsplaats
van 15 willekeurig gekozen personeelsleden geverifieerd. Alle personeelsleden in de
steekproef hebben voldoende bewijs verstrekt om hun opgegeven adres te bevestigen.

71 De personeelsdossiers worden nog steeds beheerd volgens een procedure waarin

rekening wordt gehouden met de pandemie. Twintig persoonsdossiers (een nietrepresentatieve steekproef) werden willekeurig geselecteerd voor controle (rubriek 8
in tabel 7), en in elf gevallen bleek er documentatie te ontbreken. Tot de belangrijkste
ontbrekende documenten behoorden een huwelijksakte, een identiteitskaart, een
bewijs waaruit de verblijfsplaats blijkt, een overdracht van pensioenrechten, een
derdetaalcertifiaat ten behoeve van bevordering, een geboorteakte en een besluit
betreffende deeltijdarbeid.

72 Er zullen nieuwe interne procedures worden vastgesteld om te bepalen welke

documenten in het persoonsdossier moeten worden opgenomen wanneer een
personeelslid wordt aangeworven of wanneer er een interinstitutionele overplaatsing
plaatsvindt. Deze procedures moeten worden uitgevoerd in samenwerking met de
andere instellingen, in het bijzonder met het PMO bij de Commissie.

31

73 De afwezigheid en arbeidstijd van het personeel werden ook achteraf
gecontroleerd (rubriek 9 in tabel 7), hetgeen resulteerde in:
o

terugvordering van negen dagen compensatieverlof wegens overwerk;

o

opschorting van de toelage voor drie personeelsleden die meer dan dertig dagen
met ziekteverlof zijn;

o

de toekenning van 31 perioden van deeltijdwerk om medische redenen;

o

zes gevallen van invaliditeit die opnieuw worden beoordeeld, en een nieuw geval
dat wordt gestart, en

o

de uitvoering van twee medische controles.

74 De overige controles achteraf (de rubrieken 10 en 11 in tabel 7) hebben geen

grote problemen aan het licht gebracht. In totaal werden vijf gevallen van nietnaleving en één uitzondering opgenomen in het uitzonderingenregister. Geen van de
gevallen had financiële gevolgen en er werden maatregelen genomen om alle
geconstateerde gevallen aan te pakken.

Informatie, werkomgeving en innovatie

75 De controles vooraf die het directoraat Informatie, werkomgeving en innovatie

heeft uitgevoerd met betrekking tot financiële verrichtingen in SAP hebben geen
significante tekortkomingen aan het licht gebracht. Van de 2 008 SAP-verrichtingen,
waaronder aankooporders, betalingsverzoeken en facturen, werden er slechts 45 ter
correctie teruggestuurd, hetgeen een marginale stijging is ten opzichte van 2020.
Transacties werden hoofdzakelijk teruggestuurd om documentatie toe te voegen, om
informatie te corrigeren of om de noodzaak van aankopen te valideren. Bovendien
werden bij de controles twee formele gevallen van niet-naleving ontdekt, met
betrekking tot een betaling zonder een juridische verbintenis en een betaling zonder
volledige levering van de bestelde diensten en artikelen. Beide gevallen werden
opgenomen in het uitzonderingenregister van de ERK.

76 De controle achteraf van de beheerdersrechten op laptops (punt 4 in

paragraaf 57) leidde tot het schrappen van negen accounts, het uitschakelen van drie
accounts, het aanmaken van tien accounts en het opzetten van een nieuwe workflow
in Service Now om het verstrekken van bevoorrechte accounts in de IT-omgeving van
de ERK te beheren. Het directoraat ontdekte ook dat sommige licenties niet werden
gebruikt, en derhalve zijn deze stopgezet (punt 5 in paragraaf 57). De overige controles
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brachten geen grote problemen aan het licht. Bij de meeste controles (betreffende de
punten 1, 2, 6, 7, 8 en 9 in paragraaf 57) werden mogelijke verbeteringen van
bestaande processen vastgesteld.

77 Ook contracten van geringe waarde werden gecontroleerd op naleving van het

Financieel Reglement wat betreft de drempel van 15 000 EUR voor het totale aantal
aankopen per leverancier. De controles hebben geen noemenswaardige
tekortkomingen of gebreken aan het licht gebracht. In één geval bedroegen de bij één
leverancier geplaatste bestellingen voor soortgelijke diensten meer dan 15 000 EUR
over een periode van vier jaar. De zaak werd toegelicht en is opgenomen in het
uitzonderingenregister van de ERK.

Taalkundige en redactionele diensten

78 In het algemeen luidde de conclusie van de controles achteraf van de wettigheid

en regelmatigheid van de betalingen die zijn verricht uit de begrotingsonderdelen
waarvoor het directoraat verantwoordelijk is, dat de betalingen wettig en regelmatig
waren en dat de vereiste documentatie beschikbaar was. Er werden drie gevallen van
niet-naleving ontdekt, waarbij enkele dagen van een juridische verbintenis niet door
een begrotingsvastlegging waren gedekt. Deze gevallen zijn opgenomen in het
uitzonderingenregister van de ERK.

79 Instrumenten voor computerondersteunde vertaling (CAT-tools) worden op grote
schaal gebruikt door de verschillende taalteams, met uitzondering van het Engelse
team dat vanwege de speciale aard van zijn werk zijn eigen processen heeft. Slechts
1,1 % van de segmenten die zijn gecontroleerd had de status “vertaling niet
goedgekeurd/niet ondertekend”.

80 In 2021 is de kwaliteit van de vertalingen van de ERK voor het eerst gecontroleerd

door het Europees Parlement. De controles waren gericht op vertalingen door de tien
taalteams waarvan de hoofdmanagers geen kwaliteitscontrole verrichtten omdat zij
een andere moedertaal hadden. Er werden tien documenten geselecteerd om de
voornaamste soorten producten van de Rekenkamer te bestrijken, en van elk van de
tien geselecteerde documenten werden twee bladzijden gecontroleerd (in totaal
200 bladzijden, d.w.z. 2 x 10 x 10). Voor zeven talen werden geen grote problemen
vastgesteld. Voor de overige drie talen kregen enkele documenten een evaluatiescore
van minder dan 80 %, en werden de opmerkingen van de beoordelaars geanalyseerd.
De kwaliteit van de vertalingen werd ook gecontroleerd aan de hand van opmerkingen
van gebruikers van de diensten van het directoraat. In 2021 waren er 89 opmerkingen,
hoofdzakelijk van personeelsleden van de ERK, maar ook van andere entiteiten.
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81 De conclusie uit de controles was dat de resultaten overwegend positief waren.

Op basis hiervan concludeerden de hoofdmanagers van de taalteams dat de
vertalingen van aanvaardbare kwaliteit waren, en zonden zij hun
betrouwbaarheidsverklaringen naar de directeur.

Directoraat van het presidentschap en de juridische dienst

82 Het directoraat van het presidentschap is verantwoordelijk voor het

begrotingsonderdeel betreffende de communicatieacties en interinstitutionele
betrekkingen van de ERK, dat in 2021 250 000 EUR aan kredieten bedroeg. De
juridische dienst is verantwoordelijk voor het begrotingsonderdeel met betrekking tot
proceskosten en schadevergoedingen, dat 50 000 EUR bedroeg. De uitgevoerde
controles hebben geen aanzienlijke fouten met betrekking tot een van beide
begrotingsonderdelen aan het licht gebracht.

Conclusie betreffende de internecontrolesystemen

83 Uit de controles voor- en achteraf voor 2021 blijkt dat het

internecontrolesysteem van het secretariaat-generaal doelmatig en adequaat
functioneert en dat de financiële en niet-financiële risico’s in de verschillende
directoraten worden gecontroleerd. De controles brachten voornamelijk een aantal
niet-materiële fouten aan het licht, alsmede de noodzaak om bepaalde procedures te
herzien. De kosten van de controles worden redelijk geacht, met 15,2 vte’s voor deze
taak (waarvan 0,2 bij het PMO). Uit de analyse bleek ook de degelijkheid van het
beheersysteem, dat is gebaseerd op geïntegreerde software en een aanzienlijk aantal
automatische controles omvat.

84 Naar aanleiding van de aanbevelingen van de dienst Interne Audit is in 2021 in

het internecontrolesysteem ook meer nadruk gelegd op de kosteneffectiviteit van de
controles en op het effect van de pandemie op de controles die werden uitgevoerd. Dit
heeft de kwaliteit van de verslaglegging verhoogd en de rol van het
internecontrolekader van de ERK benadrukt.
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85 Over het geheel genomen is de conclusie van de interne auditor over de

internecontrolesystemen voor 2021 positief: er bestaan betrouwbare controles voor
de meeste terreinen met een hoog risico van het secretariaat-generaal en de scheiding
van taken tussen verschillende personeelsleden voor controles voor- en achteraf werd
gehandhaafd. Er werden geen grote tekortkomingen geconstateerd die ernstige twijfel
zouden doen rijzen over de betrouwbaarheid van de betrouwbaarheidsverklaringen
met betrekking tot de wettigheid en regelmatigheid van de financiële verrichtingen in
2021 (zie paragraaf 65).
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Follow-up van het kwijtingsbesluit voor 2019
86 Op 29 april 2021 verleende het Europees Parlement kwijting1 met betrekking tot de uitvoering van de begroting voor het

begrotingsjaar 2019. Hieronder volgt een beschrijving van de follow-up die is gegeven aan de opmerkingen in het kwijtingsbesluit.
Opmerking van het EP in de kwijting voor 2019
1. constateert dat de jaarrekening van de Rekenkamer wordt
gecontroleerd door een onafhankelijke extern controleur om dezelfde
beginselen van transparantie en verantwoordingsplicht toe te passen als
de Rekenkamer hanteert voor de instanties die zij controleert; neemt met
tevredenheid kennis van het oordeel van de controleur dat de financiële
staten een getrouw beeld geven van de financiële positie van de
Rekenkamer;

1

Antwoord van de ERK

N.v.t.

2. merkt op dat de begroting van de Rekenkamer in 2019 in totaal
146 890 000 EUR bedroeg (tegenover 146 469 000 EUR in 2018 en
141 240 000 EUR in 2017) en dat 98 % van alle kredieten eind 2019 was
vastgelegd (tegenover 96,21 % in 2018 en 97,73 % in 2017);

N.v.t.

3. wijst erop dat de begroting van de Rekenkamer voornamelijk
administratief is, waarbij een groot deel wordt gebruikt voor uitgaven met
betrekking tot het personeel dat voor de instelling werkzaam is (titel 1) en
met betrekking tot gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse
operationele kosten (titel 2);

N.v.t.

Besluit 2020/2144(DEC) van het Europees Parlement.
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Antwoord van de ERK

Uitvoering van de begroting
Wij achten het passender om de begrotingsuitvoering van
4. wijst er nogmaals op dat de uitvoeringspercentages voor titel 2
onvoldoende verbeterd zijn: het vastleggingspercentage bedraagt 64,17 % titel 2, met name het betalingspercentage, over een periode van
twee jaar te monitoren. Dit laat zien dat gedurende de
(tegenover 59,13 % in 2018 en 57,13 % in 2017) en het
tweejarige periode (2018-2019) in 2018 91,38 % van de
betalingspercentage bedraagt 62,21 % (tegenover 55,11 % in 2018 en
betalingen voor kredieten en 98,04 % van de betalingen voor
55,75 % in 2017); benadrukt de bevestiging van de Rekenkamer in haar
vastleggingen
zijn verricht. Op jaarbasis bedroeg het percentage
follow-updocument naar aanleiding van de kwijtingsresolutie van 2018 dat
vastgelegde kredieten eind 2019 96,94 %. De betalingen voor
zij zich zal blijven inspannen om de uitvoeringspercentages te verbeteren
vastleggingen bedroegen 64,17 % en de betalingen voor
en haar begrotingsramingen zorgvuldig te overwegen;
kredieten 62,21 %.In 2021 was de bestedingsgraad voor
kredieten in titel 2 95,39 % (tegen 93,38 % in 2020). De
betalingen bedroegen 50,44 % van de definitieve kredieten en
52,88 % van de vastleggingen (in 2020 waren deze percentages
5. neemt kennis van de opmerking van de Rekenkamer dat het passender 51,46 % en 55,11 %). De vastleggingen die overeenkomstig
artikel 12 van het Financieel Reglement naar 2022 werden
is om de begrotingsuitvoering van titel 2 vanuit een tweejarig perspectief
overgedragen, kwamen overeen met 44,95 % van de definitieve
te monitoren; erkent dat gedurende de tweejarige periode 2018-2019
kredieten en 47,12 % van de vastleggingen (over 2020 waren
91,38 % van de betalingen voor kredieten en 98,04 % van de betalingen
deze percentages respectievelijk 41,92 % en 44,89 %). In ieder
voor vastleggingen zijn verricht;
geval zullen wij ons blijven inspannen om de
uitvoeringspercentages van de betalingen te verbeteren.
6. neemt kennis van de voortzetting van overdrachten, bijvoorbeeld van
3 057 772 EUR in 2019 in hoofdstuk 21 (Gegevensverwerking, uitrusting en
roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud) ten opzichte van
4 310 280 EUR in 2018 als gevolg van lopende IT-projecten; stelt vast dat
N.v.t.
de totale overdrachten voor titel 2 van 2018 naar 2019 6 068 597 EUR
bedroegen en acht het positief dat dit heeft geresulteerd in betalingen van
5 777 454 EUR aan overdrachten;
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7. merkt op dat de overdracht van kredieten voor de titels 1 en 2 van het
begrotingsjaar 2018 naar het begrotingsjaar 2019 7 406 944 EUR bedroeg
en aanleiding gaf tot betalingen ten bedrage van 6 553 576 EUR, een
uitvoeringspercentage van 88,48 %, dat gelijk is aan het
uitvoeringspercentage in 2018;

Antwoord van de ERK

N.v.t.

Specifieke gebieden: administratie
Bij de controle van MFK-rubriek 5, “Administratie”, wordt de
controlemethodologie van de betrouwbaarheidsverklaring van
de Rekenkamer gevolgd, en dit stelt ons in staat een specifieke
beoordeling te geven. Al vele jaren hebben wij steeds gemeld
dat dit een gebied met een laag risico is, met foutenpercentages
die onder de materialiteitsdrempel liggen. Onze
8. waardeert het dat de Rekenkamer de suggestie in de
controlewerkzaamheden in 2019 omvatten het onderzoek van
kwijtingsresolutie 2018 in overweging neemt om een onafhankelijk
toezicht- en controlesystemen bij geselecteerde EU-organen, en
jaarverslag over de instellingen van de Unie te presenteren in het kader
de toename van het aantal arbeidscontractanten.
van de bezinning over de strategie van de Rekenkamer voor de
periode 2021-2025, die eind 2020 moet worden vastgesteld; hamert in dat In overeenstemming met onze strategie 2021-2025 zullen wij
trachten de kwantitatieve informatie in ons jaarverslag aan te
verband nogmaals op het belang van een grondiger onderzoek door de
vullen met kwalitatieve elementen op basis van de resultaten
Rekenkamer van elke instelling zodat het Parlement zijn taken als
van specifieke systemen en van werkzaamheden op het gebied
kwijtingsautoriteit kan uitvoeren;
van naleving. De programmeringsaanpak van de Rekenkamer
omvat de zorgvuldige selectie van controles, rekening houdend
met onze strategische doelstellingen, de vastgestelde risico’s en
de standpunten van de belanghebbenden (waaronder die van
de Conferentie van commissievoorzitters van het EP). Wij doen
ons uiterste best om met de beschikbare middelen relevante
controle-onderwerpen te selecteren.
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Antwoord van de ERK
De Rekenkamer denkt momenteel na over haar aanpak van de
controle van haar betrouwbaarheidsverklaring, maar merkt op
dat het verstrekken van foutenpercentages voor bijkomende
uitgaventerreinen een aanzienlijke verhoging van de middelen
zou vereisen.

9. waardeert de zorg en toewijding waarmee de Rekenkamer het eerste
verslag over de prestaties in het kader van de begroting van de Unie op
verzoek van het Parlement heeft opgesteld, met als doel de resultaten te
beoordelen die zijn verwezenlijkt met uitgaven in het kader van de
begroting van de Unie en, in het bijzonder, het door haar verstrekte
oordeel over de prestaties op de afzonderlijke beleidsterreinen van de
Unie; is van mening dat een doelmatigheidscontrole van het allergrootste
belang is voor de evaluatie van het daadwerkelijke effect van de
investeringen van de Unie;

N.v.t.

10. betreurt het dat de follow-up van de kwijtingsresolutie 2018 door de
Rekenkamer slechts summiere antwoorden bevat op de opmerkingen van
het Parlement; benadrukt dat de follow-up van essentieel belang is voor
de Commissie begrotingscontrole van het Parlement om te kunnen
nagaan of de Rekenkamer uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen
van het Parlement; vraagt de Rekenkamer in haar volgende vervolgverslag
alle noodzakelijke reacties en meer gedetailleerde verklaringen op te
nemen ten aanzien van de uitvoering van de aanbevelingen van het
Parlement, en daarbij uitdrukkelijk de desbetreffende paragraaf van de
kwijtingsresolutie te vermelden, met verstrekking van alle noodzakelijke
documentatie;

De follow-up van de kwijtingsresolutie door de Rekenkamer
De ERK zal ernaar streven in haar vervolgverslagen met
betrekking tot de kwijting zo gedetailleerd mogelijke
antwoorden te geven, en is bereid alle bewijsstukken en nadere
bijzonderheden te verstrekken indien dit noodzakelijk wordt
geacht.
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11. sluit zich aan bij de aanbeveling van de Rekenkamer dat de Commissie
het jaarlijkse beheers- en prestatieverslag elk jaar op een vroeger tijdstip
publiceert zodat onderzoek kan worden gedaan naar en verslag kan
worden uitgebracht over de regelmatigheid van de verstrekte informatie;
erkent de moeilijkheden als gevolg van de COVID-19-pandemie waardoor
de Rekenkamer zich gedwongen zag haar jaarverslag 2019 in november
2020 te publiceren;
Personele middelen
12. merkt op dat er eind 2019 853 vaste en tijdelijke posten waren,
tegenover 891 posten in 2013, wat neerkomt op een daling van 4,26 %;
merkt in het bijzonder op dat het aandeel vaste posten met
6,91 procentpunt is gedaald terwijl het aandeel tijdelijke posten met
10,07 procentpunt is gestegen; vraagt de Rekenkamer na te gaan of de
toenemende tendens om gebruik te maken van tijdelijke posten
beantwoordt aan de specifieke behoeften van de Rekenkamer dan wel
wordt ingegeven door budgettaire restricties; merkt op dat het
personeelsbestand voortdurend wordt geëvalueerd en dat de
personeelsformatie van de Rekenkamer met 853 posten hetzelfde blijft als
in 2017 en in 2018; merkt op dat naar aanleiding van de terugtrekking van
het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, en overeenkomstig het resultaat van
de onderhandelingen, de personeelsformatie gedurende 2019 is
aangepast;

Antwoord van de ERK

N.v.t.

Aanwerving en loopbaanmogelijkheden
Net als andere EU-instellingen die in Luxemburg zijn gevestigd,
ondervindt de ERK steeds meer problemen bij het aanwerven en
behouden van ambtenaren die zijn gekozen uit de lijsten met
geslaagde kandidaten van vergelijkende onderzoeken voor
EPSO, omdat velen er de voorkeur aan geven hun loopbaan te
beginnen bij de EU-instellingen in Brussel. De belangrijkste
reden hiervoor zijn de steeds hogere kosten van
levensonderhoud in Luxemburg, die, in tegenstelling tot andere
landen in de EU, niet worden gecompenseerd door een
correctiecoëfficiënt. Derhalve heeft de ERK de laatste jaren
steeds vaker haar toevlucht genomen tot de aanwerving van
tijdelijk personeel in lagere AD-rangen, en heeft zij bij diverse
gelegenheden selectieprocedures georganiseerd voor auditors
die als tijdelijk personeel waren aangenomen.
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Antwoord van de ERK

13. waardeert het dat de Rekenkamer, in overeenstemming met haar
strategie 2018-2020, haar contacten met onderzoekers, de academische
wereld en denktanks heeft uitgebreid en dat de Rekenkamer op 1 juni
2020 15 personeelsleden heeft gedetacheerd bij andere internationale
organen; merkt op dat de Rekenkamer regelmatig door andere
internationale organen gedetacheerd personeel ontvangt en dat de
Rekenkamer ook 55 stages heeft aangeboden (tegenover 60 in 2018) voor
universitair afgestudeerden voor een periode van drie tot vijf maanden;
stelt vast dat er in 2019 sprake was van zes onbetaalde stages; vraagt de
Rekenkamer stagiairs een vergoeding te verstrekken die ten minste hun
kosten van levensonderhoud dekt, zelfs in het geval van korte stages; is
ingenomen met het feit dat de Rekenkamer verschillende
partnerschappen met universiteiten en beroepsorganisaties is aangegaan
met het oog op toekomstige samenwerking;

Stages bij de ERK
In het algemeen verstrekt de Rekenkamer stagiairs een
vergoeding die ten minste hun kosten van levensonderhoud
dekt, zelfs in het geval van korte stages. De zes door het
Europees Parlement genoemde onbetaalde stages in 2019
waren “atypische” stages, bedoeld om de stagiairs aan te
moedigen de werkzaamheden van de Rekenkamer te
observeren. De meeste daarvan waren voor een korte periode
(maximaal één maand), en slechts twee voor een periode van
drie maanden. Drie van de stagiairs waren afkomstig van de
nationale controle-instanties en werden derhalve door hun
instellingen betaald. In het geval van één stage van zeer korte
duur (1-30.6.2019) woonde de stagiair al in Luxemburg, en in
een ander geval kwam de stage voort uit een overeenkomst met
een vertaalschool in België, die elk jaar een stagiair selecteert
om een korte stage (1.2-30.4.2019) bij de Rekenkamer te lopen.

14. merkt op dat het aanwervingsbeleid van de Rekenkamer, dat is
gebaseerd op de hervorming van 2016 en de algemene beginselen en
arbeidsvoorwaarden van de instellingen van de Unie, haar tot een
taakgerichte organisatie maakt; merkt op dat personeelsleden worden
toegewezen aan een organisatiebrede pool waaruit personele middelen
worden toegewezen aan controlekamers en -taken; merkt op dat de
Rekenkamer er bij de toewijzing van personeelsleden uit de pool aan de
taken in het bijzonder op toeziet dat de nodige expertise en personele
middelen tijdig beschikbaar worden gesteld en dat er een passende
roulatie van personeel tussen teams plaatsvindt door middel van een
regelmatige mobiliteitsronde;

N.v.t.
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15. waardeert dat de Rekenkamer follow-up heeft gegeven aan de in 2018
onder het personeel gehouden tevredenheidsenquête en activiteiten
heeft ontplooid die verband houden met het welzijn van het personeel,
zoals het netwerk van vertrouwelijke contactpersonen van de Rekenkamer
in de hele organisatie om professionele en desgewenst anonieme
N.v.t.
ondersteuning te bieden aan personeelsleden; merkt op dat de
Rekenkamer ook vijf gratis sessies bij psychologen biedt en presentaties
organiseert over het omgaan met burn-out, en, voor leidinggevend
personeel, over het herkennen van en omgaan met intimidatie;

Antwoord van de ERK

Genderevenwicht
De laatste jaren is het genderevenwicht onder de managers van
de ERK verbeterd: in januari 2022 was het percentage
16. is bezorgd over de daling van het aantal vrouwelijke directeuren van
vrouwelijke directeuren gestegen tot 40 %, terwijl het
30 % in 2018 tot 20 % in 2019 en van het aantal vrouwelijke
percentage vrouwelijke hoofdmanagers 37 % bedroeg. Het
afdelingshoofden van 39 % in 2018 tot 35 % in 2019; merkt echter op dat
nieuwe beleid en het actieplan voor diversiteit en
het aantal vrouwelijke leden van de Rekenkamer licht is gestegen van
inclusie 2021-2025 omvatten verschillende acties om vrouwen
21 % in 2018 (6 van de 28 leden) tot 25 % in 2019 (7 van de 28 leden);
aan te moedigen een leidinggevende functie te vervullen:
onderstreept de toezegging van de Commissie begrotingscontrole van het
• voortzetten van de praktijk van de secretaris-generaal inzake
Parlement om een herziening van de benoemingsprocedure voor leden
het regelmatig toesturen van e-mails aan directeuren en
van de Rekenkamer te ondersteunen teneinde genderevenwicht te
hoofdmanagers met het verzoek vrouwelijke auditors aan te
bereiken (in 2019 waren er 7 vrouwelijke en 21 mannelijke leden);
moedigen om taakleider te worden;
herinnert aan het verzoek aan de lidstaten om vrouwen actiever aan te
moedigen om zich kandidaat te stellen voor dit soort functies; herhaalt dat • houden van vraaggesprekken met of anonieme enquêtes
onder vrouwelijke personeelsleden (AD 9 en hoger) die
de Rekenkamer in benoemingsprocedures altijd ten minste twee
aarzelen om een leidinggevende rol op zich te nemen om
kandidaten, één vrouw en één man, moet voorstellen;
inzicht te krijgen in hun redenen daarvoor en om
alternatieve oplossingen voor te stellen (bijv. twee
ambtenaren die de rol van taakleider delen);
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•
•

•
•

•

Antwoord van de ERK
organiseren van informele bijeenkomsten waarin ervaren
vrouwelijke taakleiders hun kennis kunnen delen;
ervoor zorgen dat directeuren elke zes maanden verslag
uitbrengen aan hun kamers over het aandeel vrouwelijke en
mannelijke taakleiders, met verdere rapportage aan het
secretariaat-generaal, en dat de secretaris-generaal
halfjaarlijkse actualiseringen aan het Administratief Comité
presenteert;
organiseren van opleiding, coaching en advies voor
vrouwelijk personeel, zowel door loopbaandeskundigen als
door andere vrouwen die als rolmodel kunnen dienen;
voeren van vraaggesprekken met vrouwelijke deelnemers
aan het programma leiderschapsontwikkeling, opstellen van
een discussienota met informatie over hun motivatie en
beperkingen en bieden van ondersteunende maatregelen
zoals mentorschap en coaching. Onderzoeken van
bestaande ondersteuningsinitiatieven, zoals het programma
van de Commissie inzake de ontwikkeling van vrouwelijk
talent;
voeren van exitgesprekken met mensen die de ERK verlaten,
met inbegrip van vragen om te verduidelijken waarom
vrouwen vertrekken, en opstellen van een document waarin
een samenvatting wordt gegeven van hetgeen uit de
gesprekken naar voren is gekomen. Eens per jaar analyseren
van alle exitgesprekken en bespreken van de lessen die
hieruit getrokken zijn met de betrokken diensten.
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17. is ingenomen met de voortdurende inspanningen van de Rekenkamer
op administratief niveau om gelijke carrièrekansen voor het personeel te
bevorderen en met name om het genderevenwicht in
managementfuncties te verbeteren; merkt op dat de Rekenkamer in 2019
een programma voor de ontwikkeling van leiderschap heeft gelanceerd
dat gericht is op de ontwikkeling van de vaardigheden van potentiële
managers, met gelijke deelname van mannen en vrouwen;

18. spreekt zijn waardering uit voor de deelname van de Rekenkamer aan
het COPEC en aan het actieplan voor gelijke kansen voor de
periode 2018-2020, waarin ook aandacht wordt besteed aan leeftijd en
handicap; vraagt de Rekenkamer verslag uit te brengen aan de
kwijtingsautoriteit over de uitvoering van het actieplan;

Antwoord van de ERK

N.v.t.

De follow-up van het actieplan 2018-2020 vond plaats als
onderdeel van een groter project ter voorbereiding van het
nieuwe beleidsactieplan voor diversiteit en inclusie 2021-2025
van de ERK, dat in mei 2021 is goedgekeurd. Met het nieuwe
actieplan beogen wij eventuele ongelijkheden te verminderen.
Wij zullen mannen aanmoedigen om ouderschapsverlof op te
nemen door middel van het organiseren van bijeenkomsten
waarin mannen die ouderschapsverlof hebben opgenomen hun
ervaringen kunnen delen, of door vrijwilligers te vragen op te
treden als contactpersoon voor mannen die advies over dit
onderwerp willen inwinnen.
Wij zullen ook de jaarlijkse bevorderingsprocedure achteraf
blijven analyseren om ervoor te zorgen dat er geen sprake is
geweest van vooroordelen wegens zwangerschaps- of
ouderschapsverlof, deeltijdwerk of andere demografische
profielen van het personeel (bijv. leeftijd, nationaliteit, of soort
contract). We zijn van plan deeltijdwerk te ondersteunen door
een personeelsbezettingssysteem in te voeren om teams en
kamers te compenseren voor het verlies van
voltijdsequivalenten als gevolg van deeltijdwerk en van alle
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Antwoord van de ERK
langdurige afwezigheid van personeel (bijv. wegens
zwangerschapsverlof, verlof om redenen van persoonlijke aard,
langdurig ziekteverlof, en overplaatsing naar een andere
functie). Wij zullen de meest getroffen diensten compenseren
voor dit verlies.
Ten slotte zullen wij een gezond evenwicht tussen werk en
privéleven bevorderen door het aanmoedigen van een omslag
naar een culturele en organisatorische gerichtheid op resultaten
in plaats van op het aantal werkuren en fysieke aanwezigheid,
waarbij hybride teams kunnen werken in een flexibele
omgeving. Wij hebben in de eerste helft van 2021 al een
campagne gevoerd over het recht om offline te zijn en over het
evenwicht tussen werk en privéleven, en we zijn van plan om op
deze weg verder te gaan.
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19. verzoekt de Rekenkamer met klem te streven naar verdere
verbeteringen in verband met het geografisch evenwicht in het
personeelsbestand (met name voor de AST-functiegroepen 1-4 en 5-9,
waarin bepaalde nationaliteiten aanzienlijk zijn oververtegenwoordigd);
vraagt de Rekenkamer een actieplan op te stellen voor de aanwerving van
nieuwe personeelsleden, waarbij aandacht wordt geschonken aan het
geografische evenwicht, zoals bepaald in artikel 7 van het Statuut;

Antwoord van de ERK
De ERK neemt deel aan interinstitutionele vergaderingen met
EPSO om goede praktijken te bespreken voor het aantrekken
van een meer gevarieerde groep kandidaten en het vergroten
van het geografisch evenwicht onder het personeel. Wij zullen
blijven samenwerken met EPSO aan zijn project ter ontwikkeling
van een instrument voor het monitoren van gelijkheid en
diversiteit bij aanwerving. De ERK publiceert ook eens per jaar
informatie over de geografische vertegenwoordiging in de
jaarlijkse sociale balans van de ERK, waarin alle personeelsleden,
inclusief managers en assistenten, naar nationaliteit worden
uitgesplitst.In het nieuwe beleid en het actieplan voor diversiteit
en inclusie 2021-2025 van de ERK willen wij met leden van de
ERK uit ondervertegenwoordigde landen bespreken hoe
sollicitanten het best kunnen worden
aangetrokken/aangemoedigd en hoe een diversere pool van
kandidaten kan worden opgebouwd. In een later stadium zal de
ERK een actieplan opstellen waarin de opmerking van het
Europees Parlement en de analyse van de ERK zullen worden
opgenomen. De ERK zal dit actieplan gebruiken om de discussie
op gang te brengen.
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Antwoord van de ERK

20. merkt op dat alle personeelsleden gebruik kunnen maken van flexibele
arbeidsregelingen, met uitzondering van bepaalde categorieën waarvoor
dat om praktische redenen niet mogelijk is; merkt evenwel op dat het
merendeel van de personeelsleden die in 2019 gebruikmaakten van die
arbeidsregelingen vrouw was (87 % van de personeelsleden die deeltijds
werkten en 68 % van de personeelsleden die ouderschapsverlof
opnamen); verzoekt de Rekenkamer zich op die situatie te beraden in het
kader van haar loopbaanmogelijkheden en diversiteitsbeleid; moedigt de
Rekenkamer aan de flexibele werkregelingen aan te vullen met een
bescherming van het recht van de personeelsleden om offline te zijn;

Gelijke kansen
De Europese Rekenkamer heeft in mei 2021 een nieuw
beleidsactieplan voor diversiteit en inclusie 2021-2025
vastgesteld. Met het nieuwe actieplan beogen wij eventuele
ongelijkheden te verminderen. Wij zullen mannen aanmoedigen
om ouderschapsverlof op te nemen door middel van het
organiseren van bijeenkomsten waarin mannen die
ouderschapsverlof hebben opgenomen hun ervaringen kunnen
delen, of door vrijwilligers te vragen op te treden als
contactpersoon voor mannen die advies over dit onderwerp
willen inwinnen.Wij zullen ook de jaarlijkse
bevorderingsprocedure achteraf blijven analyseren om ervoor
te zorgen dat er geen sprake is geweest van vooroordelen
wegens zwangerschaps- of ouderschapsverlof, deeltijdwerk of
andere demografische profielen van het personeel (bijv. leeftijd,
nationaliteit, of soort contract). We zijn van plan deeltijdwerk te
ondersteunen door een personeelsbezettingssysteem in te
voeren om teams en kamers te compenseren voor het verlies
van voltijdsequivalenten als gevolg van deeltijdwerk en van alle
langdurige afwezigheid van personeel (bijv. wegens
zwangerschapsverlof, verlof om redenen van persoonlijke aard,
langdurig ziekteverlof, en overplaatsing naar een andere
functie). Wij zullen de meest getroffen diensten compenseren
voor dit verlies.Ten slotte zullen wij een gezond evenwicht
tussen werk en privéleven bevorderen door het aanmoedigen
van een omslag naar een culturele en organisatorische
gerichtheid op resultaten in plaats van op het aantal werkuren
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21. kan zich vinden in de opmerkingen van de Rekenkamer dat de hoge
kosten van levensonderhoud in Luxemburg een van de belangrijkste
factoren zijn die de werving en het behoud van personeel bemoeilijken;
spreekt opnieuw zijn bezorgdheid uit over het toenemend probleem van
het verschil in koopkracht voor EU-ambtenaren met standplaats in
Luxemburg;

Antwoord van de ERK
en fysieke aanwezigheid, waarbij hybride teams kunnen werken
in een flexibele omgeving. In de eerste helft van 2021 hebben
wij een campagne gevoerd over het recht om offline te zijn en
over het evenwicht tussen werk en privéleven, en wij zijn van
plan om op deze weg verder te gaan.

N.v.t.
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Antwoord van de ERK

Gebouwen, veiligheid
22. is ingenomen met de modernisering van het K2-gebouw die tot doel
had de technische installaties van het gebouw te upgraden met
inachtneming van nieuwe milieuoverwegingen, en de huidige
archiefruimten, die niet langer nodig zijn vanwege de digitalisering, in een
aantal gemeenschappelijke samenwerkings- en welzijnsruimten om te
zetten, zoals vergader- en videoconferentiezalen en koffiehoeken;

N.v.t.

23. waardeert het feit dat de Rekenkamer in 2017 een voorbereidende
studie heeft uitgevoerd en dat bij het huidige moderniseringsproject
rekening is gehouden met de resultaten van de studie; merkt op dat de
Rekenkamer gebruik blijft maken van individuele kantoren en slechts
enkele samenwerkingsruimten heeft; is ingenomen met het feit dat
specifieke sessies zijn georganiseerd om het personeel bij het project te
betrekken en dat de ontvangen feedback over het algemeen positief was;

N.v.t.

24. is ingenomen met de verbeteringen in de veiligheidszone, met name
de bouw van extra hekken, nieuwe parkeerslagbomen en een
toegangsslot voor de parkeergarage in het K3-gebouw, een project dat in
2020 moest worden voltooid; merkt op dat de Rekenkamer in 2019, naast
reguliere uitgaven zoals periodieke controles van installaties, 123 000 EUR
heeft geïnvesteerd in fysieke beveiliging;

N.v.t.
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25. neemt kennis van de maatregelen die zijn getroffen met betrekking tot
de veiligheid van het personeel, te weten een noodplan voor de aanpak
van grootschalige incidenten, een interne procedure in het geval van een
mogelijk kernongeval en een dienstverleningsovereenkomst met de
N.v.t.
Europese Dienst voor extern optreden, die de Rekenkamer de
mogelijkheid biedt advies in te winnen over dienstreizen naar landen met
een hoog tot zeer hoog dreigingsniveau;
Milieu
26. merkt op dat eind 2019 een externe audit van het milieubeheer- en
milieuauditsysteem (EMAS) is uitgevoerd en dat de Rekenkamer als gevolg
daarvan haar EMAS-certificering voor de periode 2020-2022 met succes
heeft verlengd en een nieuw actieplan heeft vastgesteld om de
klimaatcrisis het hoofd te bieden; merkt op dat de Rekenkamer jaarlijks
haar CO2-balans op haar website publiceert zodat de inspanningen van de
Rekenkamer om haar koolstofvoetafdruk te verkleinen in het kader van
het bredere EMAS-project kunnen worden gevolgd en de doelstelling van
de Europa 2020-groeistrategie voor duurzame ontwikkeling, die in 2010
door de Europese Raad werd goedgekeurd, kan worden verwezenlijkt;

N.v.t.

Digitalisering, cyberbeveiliging
27. is ingenomen met het feit dat de Rekenkamer medio 2018 een
actieplan voor cyberveiligheid heeft aangenomen voor een periode van
drie jaar; merkt op dat in 2019 de volgende doelstellingen werden bereikt:
een doeltreffender en geregelder aanpak van zwakke plekken in software,
het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot clouddiensten, de
herziening van de governance inzake informatiebeveiliging en de
verbetering van de capaciteit voor beveiligingsmonitoring; is ingenomen
met de bewustmakingssessie over cyberveiligheid voor het personeel van

N.v.t.

Antwoord van de ERK
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de Rekenkamer; merkt op dat de Rekenkamer ook gebruikmaakt van de
cyberbeveiligingsdiensten en -infrastructuur die worden geleverd door het
computercrisisresponsteam voor de instellingen, organen en instanties
van de Europese Unie;

28. is ingenomen met de oprichting van het digitaal stuurcomité teneinde
vooruitgang te boeken met de digitale transformatie van controles in het
kader van het initiatief “ECA audit goes digital”; merkt op dat ECA Lab, het
interdisciplinaire innovatielaboratorium van de Rekenkamer dat zich richt
op de digitale transformatie van controles met behulp van data en
technologie, in 2019 tien controletaken ondersteunde, waaronder een
proefproject inzake het gebruik van big data voor
doelmatigheidscontroles; vraagt de Rekenkamer verslag uit te brengen
aan het Parlement over eventuele belemmeringen ondervonden tijdens
het opvragen van gegevens in machineleesbare formaten bij de
instellingen van de Unie;

Antwoord van de ERK

Technologie en gegevens bij controles
De ERK heeft van het toegenomen gebruik van technologie en
gegevens bij controles een strategische hoofdprioriteit gemaakt
in haar strategie 2021-2025, en heeft doelstellingen vastgesteld
ter bevordering van de digitale transformatie van haar
controlewerkzaamheden. Deze omvatten: (i) “streven naar een
veilige en gemakkelijke toegang tot de gegevens van de
gecontroleerden”; (ii) “een digitale controlecultuur en mentaliteit in ons werk bevorderen”; (iii) “investeren in de
vereiste vaardigheden en kennis bij al ons personeel”, en
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29. is ingenomen met het feit dat in april 2019 Besluit nr. 6-2019 van de
Rekenkamer over het opendatabeleid en het hergebruik van documenten
is gepubliceerd en dat de IT-systemen van de Rekenkamer gebaseerd zijn
op solide architecturale beginselen waarbij een kosten-batenbenadering
in aanmerking is genomen met betrekking tot mainstreamtechnologieën
die interinstitutioneel worden aangeschaft; is ingenomen met het feit dat
opensourcetechnologieën bij de Rekenkamer worden gebruikt in
overeenstemming met deze beginselen; moedigt de Rekenkamer aan de
voorkeur te geven aan opensourcetechnologieën teneinde afhankelijkheid
van één aanbieder te voorkomen, de controle over de eigen technische
systemen te behouden, de privacy en gegevens van gebruikers beter te
beschermen alsmede de veiligheid en transparantie voor het publiek te
vergroten;
30. merkt met tevredenheid op dat de Rekenkamer in 2016 een actieplan
opstelde om zich voor te bereiden op Verordening (EU) 2016/679 en aan
die verordening te voldoen zodra die van kracht werd voor de instellingen,
organen, bureaus en agentschappen van de Unie; merkt op dat de
verantwoordelijkheden op het gebied van gegevensbescherming en
informatiebeveiliging in 2019 zijn geherstructureerd teneinde de
toegewezen middelen toe te kennen en te versterken;

Antwoord van de ERK
(iv) “nieuwe digitale controle-instrumenten en -technieken
toepassen die geschikt zijn voor ons controlegebied, waaronder
geautomatiseerde gegevensverzameling en -analyse, en ook
gebruikmaken van de bestaande digitale capaciteit van de ERK”.
Ter verwezenlijking van deze doelstellingen heeft de
Rekenkamer een door het digitaal stuurcomité opgesteld
ontwikkelingsplan vastgesteld voor het gebruik van gegevens en
technologie bij de controles, dat in de komende vijf jaar door de
diensten van de hele instelling moet worden uitgevoerd. Het
onderzoeken van de toegang van de EU-instellingen tot
gegevens en de mogelijkheid voor de ERK om gegevens in een
bruikbaar formaat te verkrijgen, zal in de uitvoeringsfase van het
plan prioriteit krijgen. In dit verband zullen wij melding maken
van alle moeilijkheden die wij ondervinden bij het verkrijgen van
machineleesbare gegevens van de instellingen.
Er werd een nieuw team opgericht dat zich bezighoudt met de
ondersteuning van het gebruik van data science en technologie
bij controles. Het bestaat uit ervaren datawetenschappers en IT-
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31. moedigt de Rekenkamer aan de aanbevelingen van de Europese
Toezichthouder voor gegevensbescherming op te volgen om opnieuw te
onderhandelen over het interinstitutioneel licentieakkoord en de
uitvoeringsovereenkomst die de EU-instellingen en Microsoft in 2018
hebben ondertekend, teneinde digitale soevereiniteit te bereiken,
afhankelijkheid van één aanbieder en een gebrek aan controle te
vermijden en de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen;

Antwoord van de ERK
auditors en werkt nauw samen met alle controlekamers om
onze controlewerkzaamheden digitaal te blijven transformeren.
De IT-systemen van de ERK zijn gebaseerd op solide
architecturale beginselen waarbij een kosten-batenbenadering
in aanmerking is genomen met betrekking tot
mainstreamtechnologieën die interinstitutioneel worden
aangeschaft. Op basis van deze criteria hebben wij besloten
sommige gratis opensourcesoftware op te nemen als belangrijke
componenten van onze portefeuille. Wat de ERK als “aanbieder”
van gratis opensourcesoftware betreft, willen wij benadrukken
dat onze activiteiten op het gebied van softwareontwikkeling
zeer beperkt zijn, aangezien wij het beginsel “hergebruiken
alvorens te kopen, kopen alvorens te bouwen” toepassen.
De ERK volgt de aanbevelingen van de Europese Toezichthouder
voor gegevensbescherming nauwlettend en staat volledig achter
de inspanningen van de EU-instellingen (vertegenwoordigd door
DG DIGIT) om de overeenkomst met Microsoft aan te passen
aan de verordening van de Europese Unie.

Interinstitutionele samenwerking
32. moedigt de Rekenkamer aan om via interinstitutionele samenwerking
verdere synergieën en rationalisering met andere organen van de
Europese Unie te ontwikkelen; merkt op dat de Rekenkamer gebruikmaakt
van instrumenten en diensten die door of samen met andere instellingen
worden verstrekt, zoals een overeenkomst inzake dienstverleningsniveau
met het Bureau “Beheer en afwikkeling van de individuele rechten” van de
Commissie betreffende het beheer van pensioenen, financiële rechten en

Overeenkomsten betreffende het dienstverleningsniveau
De ERK neemt deel aan diverse permanente en ad-hoccomités
en werkgroepen waarin de EU-instellingen samenwerken,
informatie en beste praktijken uitwisselen en, waar mogelijk,
gemeenschappelijke oplossingen ontwikkelen. De ERK heeft er
alle belang bij synergieën met andere EU-instellingen te
bevorderen door overeenkomsten betreffende het
dienstverleningsniveau te ondertekenen, en wij zijn voornemens
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loonlijsten; merkt op dat de Rekenkamer gebruikmaakt van de ITinstrumenten van de Commissie op gebieden als dienstreizen, HR,
opleiding en vertaling; is ingenomen met de deelname aan gezamenlijke
aanbestedingsprocedures met diverse andere instellingen op het gebied
van IT, vertaling, enz.;

33. erkent dat volgens de interinstitutionele overeengekomen methode
de kosten voor het uitbesteden van vertalingen in 2019 2 740 366 EUR
bedroegen en dat als de desbetreffende vertalingen door interne diensten
waren gemaakt, de totale kosten van dezelfde pagina’s 4 647 880 EUR
zouden zijn geweest;

Antwoord van de ERK
elke gelegenheid tot samenwerking met andere EU-instellingen
en -organen aan te grijpen. De ERK heeft momenteel een brede
overeenkomst betreffende het dienstverleningsniveau met de
Europese Commissie, die betrekking heeft op
ziektekostenverzekering, werkloosheidsverzekering,
pensioenen, salarisberekening en -betaling, en beheer van
financiële rechten en kosten van dienstreizen; en met andere
EU-instellingen voor de levering van interinstitutionele ITapplicaties. Hoewel er niet altijd een formele kostenbatenanalyse wordt uitgevoerd, bieden deze overeenkomsten
voor de ERK duidelijke voordelen. Wij werken ook op andere
gebieden met de Commissie samen, bijvoorbeeld op het gebied
van de beroepsopleiding, en we organiseren diverse
aanbestedingsprocedures in samenwerking met andere
instellingen. De ERK zal graag gebruik maken van andere
mogelijkheden voor interinstitutionele samenwerking.

N.v.t.
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34. verzoekt de Rekenkamer de kwijtingsautoriteit informatie te
verstrekken over alle verbeteringen met betrekking tot de efficiëntie van
administratieve processen, omdat deze van essentieel belang zijn gezien
de steeds verder toenemende werklast; wijst er voorts op dat er continu
hervormingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de Rekenkamer goed is
toegerust om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden;

Antwoord van de ERK
Doelmatigheid van onze werkzaamheden
De ERK streeft er voortdurend naar haar werkzaamheden, zowel
in verband met de betrouwbaarheidsverklaring als de
doelmatigheidscontroles, doelmatiger te maken. In
overeenstemming met onze strategie 2021-2025 zullen wij in de
loop van de periode onze methodologie en praktijken
analyseren om onze controlewerkzaamheden op het gebied van
de betrouwbaarheidsverklaring uit te voeren en aan te passen.
Daartoe behoort ook een intensiever gebruik van gegevens en
IT-instrumenten en -technologieën, waarvoor wij op korte
termijn mogelijkheden zien bij onze financiële controles van de
betrouwbaarheid van de rekeningen en bij de
regelmatigheidscontroles van de ontvangsten en de
administratieve uitgaven.De ERK grijpt elke gelegenheid aan om
haar procedures te stroomlijnen, haar doelmatigheid te
verbeteren en zoveel mogelijk middelen in te zetten voor haar
kerntaken. Het meest recente voorbeeld van onze inspanningen
in deze richting is ons voornemen om de zuivere vertaal- en
revisiewerkzaamheden van ons directoraat Taalkundige en
redactionele diensten te verminderen door de
revisiewerkzaamheden te beperken en meer gebruik te maken
van uitbesteding, om de vertalers in staat te stellen de auditors
tijdens hun controlewerkzaamheden meer rechtstreekse
ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld hulp bij het opstellen van
controleverslagen, en vertolking tijdens vergaderingen met
gecontroleerden.Voor de strategische periode 2018-2020
bedroeg de gemiddelde tijdsduur voor de productie van speciale
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35. vraagt de Rekenkamer te onderzoeken of het mogelijk is zich op basis
van een dienstverleningsovereenkomst aan te sluiten bij het
transparantieregister; neemt kennis van de interinstitutionele
samenwerking tussen de Rekenkamer en andere instellingen en organen
van de Unie op basis van dienstverleningsovereenkomsten; wil weten of
er een kosten-batenbeoordeling plaatsvindt alvorens er een
overeenkomst wordt gesloten;

Antwoord van de ERK
verslagen 15,1 maanden. Dit staat tegenover 16,9 maanden in
de periode 2013-2017. Wij zullen ons blijven inspannen om de
gemiddelde productietijd van onze speciale verslagen in te
korten zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

Op 15 december 2020 hebben het Europees Parlement, de
Europese Commissie en de Raad op politiek niveau het
interinstitutioneel akkoord over een verplicht
transparantieregister goedgekeurd. De nieuwe overeenkomst
vervangt de overeenkomst van 2014. Zodra de drie instellingen
de verordening overeenkomstig hun procedures hebben
vastgesteld, wordt deze in het Publicatieblad van de EU
gepubliceerd en treedt deze in werking op de twintigste dag
volgende op die van de bekendmaking. De Rekenkamer neemt
kennis van de in artikel 11 van het interinstitutioneel akkoord
vervatte mogelijkheid.
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36. is ingenomen met de in 2019 getroffen administratieve regeling die
voorziet in een gestructureerd kader voor samenwerking tussen de
Rekenkamer en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en die
de tijdige uitwisseling van informatie uit hoofde van Verordening (EU,
Euratom) nr. 883/2013 en de besluiten van de Rekenkamer met
betrekking tot interne onderzoeken vergemakkelijkt; is ingenomen met
het feit dat de regeling inmiddels heeft geleid tot een doeltreffender
samenwerking tussen de Rekenkamer en OLAF, de instelling van vaste
contactpunten die regelmatige uitwisselingen mogelijk maken, en snellere
en regelmatigere feedback over door de Rekenkamer aan OLAF
voorgelegde zaken; merkt op dat deze regeling ook bepalingen bevat over
niet-operationele kwesties, zoals de organisatie van opleidingssessies,
workshops en de uitwisseling van personeel; merkt op dat de Rekenkamer
in 2019 tien gevallen van vermoedelijke fraude aan OLAF heeft gemeld,
tegenover negen in 2018 (waarvan acht gevallen werden vastgesteld
tijdens controlewerkzaamheden en twee werden gemeld door derden);
37. merkt op dat het Europees Openbaar Ministerie (EOM) en de
Rekenkamer zijn overeengekomen een toekomstige administratieve
overeenkomst te bespreken als kader voor hun samenwerking; verzoekt
de Rekenkamer de Commissie begrotingscontrole van het Parlement
hiervan op de hoogte te stellen; is ingenomen met het feit dat de
Rekenkamer heeft bijgedragen tot de oprichting van de interne
auditdienst van het EOM;

Antwoord van de ERK

N.v.t.

Administratieve overeenkomst met het EOM
De Rekenkamer en het EOM hebben overeenstemming bereikt
over de werkregeling, die in september 2021 werd ondertekend,
en hebben deze vastgesteld. In de overeenkomst wordt het
gemeenschappelijk belang benadrukt bij het optimaliseren van
de efficiëntie in de strijd tegen fraude, corruptie en andere
kwaadwillige beschadiging van de financiële belangen van de
EU, en van het vermijden van dubbel werk waar dat maar
mogelijk is. Met name is overeenstemming bereikt over de
volgende punten en voorwaarden: tijdige samenwerking bij de
overdracht van informatie en gegevens, toegang en uitwisseling;
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voorzorgsmaatregelen van de kant van de ERK; toegang van het
EOM tot de gebouwen van de ERK om onderzoeken te
verrichten, en de verstrekking van informatie door het EOM aan
de ERK voor controledoeleinden. Beide partijen zullen ook
samenwerken bij opleidingen op gebieden van
gemeenschappelijk belang, en kunnen personeel uitwisselen. Er
zijn ook regelmatige bijeenkomsten tussen de ERK en het EOM
gepland.

38. is ingenomen met het feit dat in oktober 2019 een memorandum van
overeenstemming met de Europese Centrale Bank (ECB) is ondertekend
N.v.t.
met daarin de praktische regelingen voor het delen van informatie over de
toezichtactiviteiten van de ECB;
39. waardeert de samenwerking van de Rekenkamer met de hoge
controle-instanties van de lidstaten, waardoor de Rekenkamer
onafhankelijke, externe controlewerkzaamheden in de Unie en haar
lidstaten kan bevorderen; neemt kennis van de betrokkenheid van de
Rekenkamer bij de werkzaamheden van de Internationale Organisatie van
hoge controle-instanties (INTOSAI), de Europese Organisatie van hoge
controle-instanties (EUROSAI) en de Europese regionale groep van
INTOSAI, met name in haar werkgroepen inzake milieuaudits,
informatietechnologie en de controle van middelen die zijn toegewezen
voor rampen en catastrofen, alsook haar taskforce inzake audit & ethiek;

N.v.t.
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40. merkt op dat de Europese Ombudsman de Rekenkamer (in het kader
van een raadpleging van alle instellingen van de Unie) heeft verzocht
feedback te geven op de praktische ontwerpaanbevelingen van de
Ombudsman voor de EU-administratie over het gebruik van de officiële
talen van de EU bij communicatie met het publiek (zaak SI/98/2018/DDJ),
waarop de Rekenkamer heeft geantwoord dat haar huidige beleid reeds in
overeenstemming daarmee is; verzoekt de nationale gebarentalen in dat
proces op te nemen;

Gebruik van nationale gebarentalen
De ERK zal een analyse uitvoeren van de haalbaarheid van het
opnemen van nationale gebarentalen.

41. onderstreept de inspanningen van de Rekenkamer om de
communicatie met haar belanghebbenden, de media en het publiek
verder te verbeteren; is zich ervan bewust dat de Rekenkamer na de
Europese verkiezingen van 2019 voor alle leden van het Parlement een
publicatieportaal heeft opgezet met relevante feiten en cijfers; is
ingenomen met het feit dat dit publicatieportaal nu ook voor het publiek
beschikbaar is op de website van de Rekenkamer, waardoor verslagen en
publicaties snel en gemakkelijke te vinden zijn; is ingenomen met de
huidige vernieuwing van de website van de Rekenkamer zodat haar
werkzaamheden en de producten beter toegankelijk zijn en gemakkelijker
kunnen worden gevolgd;

N.v.t.

42. is ingenomen met het feit dat de Rekenkamer een sterke toename van
de mediabelangstelling constateert, met bijzonder veel aandacht voor
haar speciale verslagen;

N.v.t.
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Intern beheer, interne controle en prestaties
43. erkent dat de Rekenkamer een reeks essentiële prestatie-indicatoren
hanteert om de geboekte vooruitgang te monitoren; constateert met
waardering dat uit de analyse van de Rekenkamer blijkt dat 96 % van de in
het Jaarverslag van 2015 gedane aanbevelingen en 94 % van de in de
speciale verslagen van 2015 gedane aanbevelingen volledig, in de meeste
opzichten of in enkele opzichten werden uitgevoerd; merkt op dat de
Rekenkamer, als onderdeel van de in totaal 67 in 2019 uitgebrachte
publicaties, 6 jaarverslagen, 36 speciale verslagen, 3 adviezen,
18 controlevooronderzoeken en 4 andere publicaties heeft uitgebracht;
merkt op dat de Rekenkamer in 2019 ongeveer 52 % van haar
controlemiddelen gebruikte voor werkzaamheden in verband met haar
betrouwbaarheidsverklaring en de financiële controles van de
agentschappen en andere organen van de Unie; vraagt de Rekenkamer
verslag uit te brengen over het effect van en de tevredenheid over haar
speciale verslagen en andere producten, alsmede de geselecteerde
controleonderwerpen;

Meting van de toegevoegde waarde van ons werk
We beoordelen de waarschijnlijke impact en het nut van ons
werk, zoals waargenomen door de lezers van onze verslagen bij
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, EUagentschappen, permanente vertegenwoordigingen,
agentschappen en HCI’s van de lidstaten, en bij ngo’s,
academici, de media en andere partijen. Sinds 2018 vragen wij
lezers van onze verslagen in geanonimiseerde elektronische
enquêtes feedback te geven over een geselecteerd aantal
verslagen. De respondenten kunnen kwalitatieve feedback
geven over verslagen en algemene suggesties voor ons werk
doen. Wij publiceren deze informatie in een specifiek deel van
onze jaarlijkse activiteitenverslagen. In 2020 vond 84 % van de
respondenten van onze enquêtes onze publicaties nuttig (88 %
in 2019), en 75 % meent dat zij impact hebben (81 % in 2019).
Na de vaststelling van onze strategie voor 2021-2025 zullen wij
ook onze prestatiebeoordelingsmaatregelen evalueren, en zo
nodig actualiseren.
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44. verzoekt de Rekenkamer in het kader van de kwijting andere manieren
te analyseren om meer informatie te verschaffen over de administratieve
uitgaven van andere instellingen van de Unie; herhaalt dat de algehele
aanpak van de controle door de Rekenkamer verdere
controlewerkzaamheden en gerichtere evaluaties vereist; herhaalt zijn
pleidooi voor aanscherping van de evaluatie van de administratieve
uitgaven en de ondersteunende activiteiten van andere instellingen van
de Unie, met name met betrekking tot onderwerpen van groter of zelfs
kritiek belang;

Bij de controle van MFK-rubriek 5, “Administratie”, wordt de
controlemethodologie van de betrouwbaarheidsverklaring van
de Rekenkamer gevolgd en dit stelt ons in staat een specifieke
beoordeling te geven. Al vele jaren hebben wij steeds gemeld
dat dit een gebied met een laag risico is, met foutenpercentages
die onder de materialiteitsdrempel liggen. Onze
controlewerkzaamheden in 2019 omvatten het onderzoek van
toezicht- en controlesystemen bij geselecteerde EU-organen, en
de toename van het aantal arbeidscontractanten.In
overeenstemming met onze strategie 2021-2025 zullen wij
trachten de kwantitatieve informatie in ons jaarverslag aan te
vullen met kwalitatieve elementen op basis van de resultaten
van specifieke systemen en van werkzaamheden op het gebied
van naleving. De programmeringsaanpak van de Rekenkamer
omvat de zorgvuldige selectie van controles, rekening houdend
met onze strategische doelstellingen, de vastgestelde risico’s en
de standpunten van de belanghebbenden (waaronder die van
de Conferentie van commissievoorzitters van het EP). Wij doen
ons uiterste best om met de beschikbare middelen relevante
controle-onderwerpen te selecteren.De Rekenkamer denkt
momenteel na over haar aanpak van de controle van haar
betrouwbaarheidsverklaring, maar merkt op dat het verstrekken
van foutenpercentages voor bijkomende uitgaventerreinen een
aanzienlijke verhoging van de middelen zou vereisen.
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Doelmatigheid van onze werkzaamheden
De ERK streeft er voortdurend naar haar werkzaamheden, zowel
in verband met de betrouwbaarheidsverklaring als de
doelmatigheidscontroles, doelmatiger te maken. In
overeenstemming met onze strategie 2021-2025 zullen wij in de
loop van de periode onze methodologie en praktijken
analyseren om onze controlewerkzaamheden op het gebied van
de betrouwbaarheidsverklaring uit te voeren en aan te passen.
Daartoe behoort ook een intensiever gebruik van gegevens en
IT-instrumenten en -technologieën, waarvoor wij op korte
termijn mogelijkheden zien bij onze financiële controles van de
45. is ingenomen met de inspanningen van de Rekenkamer om, in
betrouwbaarheid van de rekeningen en bij de
overeenstemming met het Financieel Reglement, haar speciale verslagen
regelmatigheidscontroles van de ontvangsten en de
over het algemeen binnen 13 maanden te produceren, maar merkt daarbij administratieve uitgaven.
op dat het opstellen van de speciale verslagen die termijn nog altijd
De ERK grijpt elke gelegenheid aan om haar procedures te
overschrijdt;
stroomlijnen, haar doelmatigheid te verbeteren en zoveel
mogelijk middelen in te zetten voor haar kerntaken. Het meest
recente voorbeeld van onze inspanningen in deze richting is ons
voornemen om de zuivere vertaal- en revisiewerkzaamheden
van ons directoraat Taalkundige en redactionele diensten te
verminderen door de revisiewerkzaamheden te beperken en
meer gebruik te maken van uitbesteding, om de vertalers in
staat te stellen de auditors tijdens hun controlewerkzaamheden
meer rechtstreekse ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld hulp
bij het opstellen van controleverslagen, en vertolking tijdens
vergaderingen met gecontroleerden.
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Voor de strategische periode 2018-2020 bedroeg de gemiddelde
tijdsduur voor de productie van speciale verslagen
15,1 maanden. Dit staat tegenover 16,9 maanden in de
periode 2013-2017. Wij zullen ons blijven inspannen om de
gemiddelde productietijd van onze speciale verslagen in te
korten zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

46. is ingenomen met de interne audit van de dienstreiskosten van leden
en hoge ambtenaren, de representatiekosten van de leden en het gebruik
van het wagenpark van de Rekenkamer, met als doel de betrouwbaarheid
van de beheers- en controlesystemen van de Rekenkamer voor leden en
hoge ambtenaren te controleren; merkt op dat de overgrote meerderheid
van de willekeurig geselecteerde acties die door de dienst Interne audit
(DIA) zijn onderzocht, voldeden aan de regels en procedures die binnen de
Rekenkamer van toepassing zijn;

N.v.t.
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47. merkt op dat de advocaat-generaal van het Hof van Justitie in zijn
conclusie van 17 december 2020 heeft aangegeven dat één bepaald lid de
gedragscode van de Rekenkamer voor de leden had geschonden door
misbruik te maken van de rechten en voorrechten uit hoofde van zijn
functie in het kader van activiteiten die niets van doen hadden met zijn
taken, door zonder geldige reden te verzuimen en externe activiteiten niet
N.v.t.
te melden, door vertrouwelijke informatie te delen op een wijze die niet is
toegestaan, alsmede door verstrengeling van belangen; is ingenomen met
het feit dat de Rekenkamer OLAF heeft verzocht een onderzoek in te
stellen, de zaak heeft voorgelegd aan het Hof van Justitie en vastbesloten
is de aanbevolen sancties toe te passen teneinde alle verliezen voor de
begroting van de Unie te verhalen;
48. merkt op dat uit de controle is gebleken dat de door OLAF
onderzochte zaak van het lid in kwestie een geïsoleerd geval was; merkt
op dat in het verslag werd geconcludeerd dat de beheers- en
controlesystemen van de Rekenkamer bepaalde tekortkomingen
vertoonden, die sindsdien echter daadwerkelijk zijn verholpen, en dat de
huidige beheers- en controleprocedures over het algemeen betrouwbaar
zijn; neemt er nota van dat de DIA aanbevelingen heeft gedaan om het
beheers- en controlesysteem verder te verbeteren, dat het
controleverslag strikt vertrouwelijk was en dat alle leden en de secretarisgeneraal van de Rekenkamer het verslag hebben ontvangen;

N.v.t.

Antwoord van de ERK
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49. merkt op dat in de conclusie van de advocaat-generaal van
17 december 2020, waarin hij duidelijk stelt dat er sprake was van nietnakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit het ambt van een lid
van de Rekenkamer, een sanctie aanbeveelt die overeenkomt met het
verlies van twee derde van de pensioenrechten van dat lid en daarmee
verbonden uitkeringen vanaf de datum van het arrest in de onderhavige
zaak;

N.v.t.

50. merkt op dat alle controletaken van het jaarlijks werkprogramma 2019
van de DIA zijn afgesloten, met uitzondering van drie taken die in 2020
zullen worden voortgezet: “Dienstverleningsovereenkomst PMO”,
“Controle van het beheermodel van contracten inzake gebouwen en
facilitaire diensten” en “Opleiding anders dan taalcursussen”; merkt op
dat de DIA in 2019 de laatste twee geselecteerde taken van het jaarlijks
werkprogramma 2018 heeft afgerond; merkt op dat de DIA het
strategische belang heeft bevestigd van de horizontale commissie die
verantwoordelijk is voor de evaluaties van de kwaliteitsbewaking door de
Rekenkamer met betrekking tot de controlebeleidslijnen, -normen en methoden; is ingenomen met het feit dat de aanbeveling van de DIA om
de kwaliteitscontroleregelingen te ontwikkelen momenteel wordt
uitgevoerd;

N.v.t.
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51. neemt nota van het feit dat de DIA het ontwerpbesluit over het
internecontrolekader van de Rekenkamer in 2019 heeft geëvalueerd;
merkt op dat de DIA heeft voorgesteld in het ontwerpbesluit een
aanvullende bepaling op te nemen om de gedelegeerde ordonnateurs
duidelijk te instrueren de beginselen en kenmerken van de interne
controle in 2019 in te voeren en ten minste eenmaal per jaar een
algemene beoordeling te verrichten van de uitvoering en werking van het
gehele internecontrolekader, en dat dit uiterlijk in de context van het
jaarlijkse activiteitenverslag 2020 voor het eerst moet gebeuren;

N.v.t.

52. is verheugd dat de DIA van oordeel is dat op de meeste gebieden met
een hoog risico over het algemeen betrouwbare controles achteraf van de
werkzaamheden van de directoraten van het secretariaat-generaal zijn
uitgevoerd op basis van het risicoregister en de operationele
doelstellingen; waardeert het feit dat de DIA (met name in de context van
de problemen die in het verleden aan het licht zijn gekomen bij een OLAFonderzoek naar een voormalig lid van de Rekenkamer) geen
tekortkomingen heeft vastgesteld die van dien aard zijn dat zij de algehele
betrouwbaarheid van de door de gedelegeerd ordonnateur ingestelde
internecontrolesystemen met betrekking tot de wettigheid en
regelmatigheid van de financiële verrichtingen in 2019 ernstig in twijfel
trekken; zou dergelijke actualiseringen ook in de toekomst op prijs stellen;

De dienst Interne Audit zal deze informatie op jaarbasis aan de
begrotingsautoriteiten blijven verstrekken via het jaarverslag
van de Europese Rekenkamer aan de kwijtingsautoriteiten
inzake de interne auditfunctie.
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53. onderschrijft de huidige strategie van de Rekenkamer om de
toegevoegde waarde van de betrouwbaarheidsverklaring te verbeteren,
meer aandacht te besteden aan de prestatieaspecten van het optreden
van de Unie en ervoor te zorgen dat het publiek duidelijke boodschappen
krijgt; merkt op dat een groep van vier hoge controle-instanties, namelijk
N.v.t.
de hoogste controle-instanties van Estland, Nederland, Denemarken en de
Verenigde Staten van Amerika, in 2019 een collegiale toetsing van de
strategie van de Rekenkamer heeft uitgevoerd; merkt op dat het verslag in
maart 2020 is gepubliceerd en waardevolle input levert voor de volgende
strategie;
Transparantie
54. merkt op dat de leden bij de uitoefening van hun taken gebruik mogen
maken van dienstauto’s; merkt op dat het gebruik van dienstauto’s voor
andere reizen niet tot de uitvoering van dergelijke taken behoort en dat
de kosten en kilometers in verband met het gebruik van dienstauto’s sinds
1 januari 2017 aanzienlijk zijn gedaald; vestigt de aandacht op de nieuwe
regels met betrekking tot het gebruik van dienstauto’s en chauffeurs
teneinde ervoor te zorgen dat verplaatsingen van de leden uitsluitend
verband houden met de uitoefening van hun taken; wijst er nogmaals op
dat dienstvoertuigen in geen geval mogen worden gebruikt voor
privédoeleinden, aangezien die praktijk de goede naam van de
Rekenkamer en van de instellingen van de Unie in het algemeen kan
schaden; stelt vast dat de nieuwe regels op 1 januari 2020 in werking zijn
getreden en dat een maandelijkse bijdrage van 100 EUR voor het nietofficiële gebruik van de voertuigen, alsook een aansprakelijkheid van de
leden en de secretaris-generaal voor bepaalde kosten en lasten zijn
ingevoerd;

N.v.t.
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Verlofregister
Leden van de ERK hebben, net als andere hoge EUfunctionarissen in vergelijkbare functies bij andere EUinstellingen, geen recht op jaarlijks verlof. Zij staan niet in een
arbeidsverhouding tot hun instelling en zijn evenmin
ambtenaren die onder het Statuut vallen. Een vergelijkend
55. betreurt dat de Rekenkamer slechts een zeer beperkte follow-up heeft onderzoek naar de praktijken van de andere instellingen in
2021, met name die waarvan de leden onder
gegeven aan paragraaf 18 van de kwijtingsresolutie 2018 over de
noodzaak van een verlofregister voor leden van de Rekenkamer; merkt op Verordening (EU) 2016/300 vallen, bevestigde deze stand van
dat de Rekenkamer zal overwegen een vergelijkende analyse uit te voeren zaken.De leden van de ERK zijn echter verplicht zich in te zetten
voor de vervulling van hun mandaat (artikel 10 betreffende
van de regels en beste praktijken die in andere instellingen van de Unie
“inzet en loyaliteit” van de Gedragscode van de Rekenkamer
bestaan met betrekking tot de aanwezigheid en afwezigheid van hoge
ambtsdragers in de Unie, zoals beschreven in Verordening (EU) 2016/300; voor de leden en voormalige leden, PB L 30/10 van 28.1.2021)
ten dienste van de Unie krachtens de Verdragen. Deze
herinnert eraan dat het Parlement de Rekenkamer nadrukkelijk heeft
inspanningsverplichting houdt in dat zij bepaalde vergaderingen
verzocht procedures vast te stellen voor het bijhouden van een register
moeten bijwonen. De ERK heeft in haar interne regels een
van het jaarlijkse verlof, ziekteverlof en arbeidsverzuim om andere
procedure opgenomen volgens welke het lid dat een
redenen van de leden, om ervoor te zorgen dat al het door de leden
vergadering van de Rekenkamer, een kamer of een comité
opgenomen verlof daadwerkelijk wordt geregistreerd; benadrukt dat de
huidige praktijk het vertrouwen van de burgers en instellingen van de Unie voorzit, de aan- en afwezigheid van de leden moet vastleggen.
Afwezige leden kunnen op basis van een naar behoren
in de Rekenkamer kan ondermijnen;
gemotiveerd schriftelijk verzoek worden verontschuldigd om
specifieke redenen: ziekte, ernstige familieomstandigheden,
overmacht of dienstreis. Het secretariaat van de Rekenkamer
houdt een register bij waarin deze informatie en eventuele
bewijsstukken worden opgenomen. Wij houden op regelmatige
basis bij of de leden aanwezig zijn bij vergaderingen van de
Rekenkamer, het Administratief Comité en de kamers. In ons
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56. merkt op dat, gezien de verplichtingen van de leden om alle
vergaderingen van de Rekenkamer, van de kamers en van het
Administratief Comité waartoe zij behoren, bij te wonen, het secretariaat
van de Rekenkamer een presentieregister bijhoudt; merkt op dat het
register de aanwezigheid en afwezigheid van leden weerspiegelt en ook
laat zien welke afwezigheden door de voorzitter van de Rekenkamer als
verontschuldigd worden beschouwd; merkt op dat het presentieregister
deel uitmaakt van de regels van de Rekenkamer ter uitvoering van haar
reglement van orde;
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jaarlijks activiteitenverslag 2020 is hierover voor het eerst
informatie opgenomen (blz. 49). Wij zijn voornemens ook in de
komende jaren dergelijke informatie over de aanwezigheid van
de leden te verstrekken. Uit de verstrekte cijfers blijkt dat er
wegens het hoge aanwezigheidspercentage geen speciale
kwesties in verband met het quorum aan de orde waren.

N.v.t.
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Belangenconflicten, intimidatie, klokkenluiden
57. verzoekt de Rekenkamer informatie te verstrekken over de resultaten
van drie klachten over intimidatie die in 2019 zijn gemeld en onderzocht;
merkt op dat zij zijn behandeld in overeenstemming met de procedures
die zijn vastgelegd in het beleid voor het handhaven van een
bevredigende werkomgeving en het bestrijden van psychologische en
seksuele intimidatie; Erkent dat, wat de uitgaven betreft, de onderzoeken
van elke zaak intern werden uitgevoerd en dus geen extra kosten met zich
meebrachten; is ingenomen met het voornemen het beleid van de
Rekenkamer inzake de bescherming van personeel tegen intimidatie om
de drie jaar te evalueren en merkt op dat deze evaluatie in 2020 moest
plaatsvinden;

Gevallen van intimidatie
In 2019 heeft de juridische dienst drie klachten over vermeende
intimidatie geregistreerd. In twee gevallen besloot het tot
aanstelling bevoegde gezag een administratief onderzoek in te
stellen. Beide zaken werden onderzocht overeenkomstig
Besluit nr. 99-2007 van de Rekenkamer houdende algemene
uitvoeringsregels betreffende het verrichten van
administratieve onderzoeken. Eén zaak werd afgesloten zonder
disciplinaire maatregelen, omdat er onvoldoende bewijs was dat
de vermeende intimidatie had plaatsgevonden. In een ander
geval concludeerde het tot aanstelling bevoegde gezag dat er
sprake was geweest van ongepast gedrag, en werd een plaatsing
in een lagere salaristrap toegepast. In het resterende geval
bracht de ethische commissie een advies uit op basis waarvan
de zaak werd gesloten zonder dat er follow-up aan werd
gegeven. Het huidige interne rechtskader van de Rekenkamer
met betrekking tot intimidatie wordt herzien.

58. wijst op het feit dat de hoogste controle-instanties van Polen en
Kroatië een belangrijke collegiale toetsing van het ethisch kader van de
Rekenkamer hebben uitgevoerd; merkt op dat het ethisch
controlesysteem van de Rekenkamer naar het oordeel van de collega’s
verder moet worden verbeterd door een uitgebreidere beoordeling van
ethische risico’s, meer consistentie en duidelijkheid in de regels inzake
ethiek, en verbeterde informatie- en communicatieactiviteiten;

Ethisch kader
De Europese Rekenkamer heeft al rekening gehouden met een
groot deel van de aanbevelingen van haar collega-instellingen
bij de actualisering van de gedragscode en het ethisch kader
voor de leden, en bij het actualiseren van het mandaat en de
samenstelling van de groep ethisch adviseurs. Wij werken
momenteel aan de actualisering van het ethisch kader voor alle
personeelsleden, dat een uitgebreide ethische risicobeoordeling
zal omvatten.Bovendien is het ethisch kader van de ERK een van
de potentieel relevantste controles voor 2023. Het nieuwe
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ethisch kader geldt als een taak met hoge prioriteit, maar de
actualisering ervan is uitgesteld tot 2022, zodat het in 2023 aan
een controle zou kunnen worden onderworpen.
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59. steunt de conclusies van de collegiale toetsing met betrekking tot de
noodzaak van regelmatige actualiseringen van belangenverklaringen, wat
de betrouwbaarheid ervan zou vergroten; blijft niettemin zijn zorg
herhalen dat de belangenverklaringen worden opgesteld door de leden
zelf en dat de Rekenkamer noch haar ethische commissie, gezien het
huidige rechtskader, onderzoeksbevoegdheden heeft om de juistheid en
volledigheid van de verstrekte gegevens te controleren; dringt er bij de
Rekenkamer op aan ervoor te zorgen dat de leden belangenverklaringen
indienen in plaats van verklaringen van afwezigheid van
belangenconflicten; onderstreept dat de huidige procedures, met inbegrip
van de procedures van de ethische commissie, versterkt moeten worden
om ervoor te zorgen dat zich geen belangenconflicten voordoen; beaamt
dat de ethische commissie een cruciale rol speelt, aangezien de voorzitter
en de leden van de Rekenkamer bij haar advies kunnen inwinnen over
ethische kwesties en over de interpretatie van de gedragscode; merkt
bovendien op dat het comité belast is met de goedkeuring van externe
activiteiten van de leden, met inbegrip van voormalige leden die
voornemens zijn een activiteit uit te voeren in de twee jaar na hun vertrek
uit de Rekenkamer, maar zoals reeds benadrukt in de kwijtingsresolutie
van vorig jaar kan dat niet als een efficiënt instrument worden beschouwd
om ervoor te zorgen dat er geen sprake is van belangenconflicten; is
ingenomen met de goedkeuring van de herziene gedragscode voor leden
en voormalige leden van de Rekenkamer en met name met de
uitgebreidere informatie die vereist is in de belangenverklaringen en met
de versterkte rol van de ethische commissie; merkt op dat de Rekenkamer
jaarlijks een verslag zal publiceren over de toepassing van haar
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Verklaringen
Overeenkomstig de onlangs geactualiseerde (januari 2021)
gedragscode voor de leden en voormalige leden van de
Rekenkamer zijn de leden van de Rekenkamer verplicht een
“belangenverklaring” in te dienen; deze moet voortaan jaarlijks
worden ingediend, en in bepaalde specifieke gevallen vaker,
zoals in geval van aanzienlijke wijzigingen in de te melden
informatie. De leden zijn verantwoordelijk voor hun eigen
verklaringen, die op onze website worden gepubliceerd. In
artikel 19, lid 7, van onze nieuwe gedragscode is nu vastgelegd
dat de Rekenkamer elk jaar een verslag zal vaststellen over de
toepassing van de code, met inbegrip van de werkzaamheden
van de ethische commissie. Dit verslag wordt op de website van
de Rekenkamer gepubliceerd.
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gedragscode; merkt voorts op dat de Rekenkamer momenteel het ethisch
kader voor haar personeel evalueert.
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Verklaring van de gedelegeerd
ordonnateur
87 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, en

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, en
— de kosten en baten van de controles proportioneel zijn.

88 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 van de externe auditor over de
voorgaande begrotingsjaren.

89 Hij bevestigt niet bekend te zijn met enig onvermeld gebleven feit dat de
belangen van de instelling zou kunnen schaden.
Luxemburg, 24 maart 2022.

Zacharias Kolias
Secretaris-generaal
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Bijlage I — Verslag over het begrotings- en financieel
beheer 2021
Klik hier voor toegang tot het document.

AUTEURSRECHT
© Europese Unie, 2022
Het beleid van de Europese Rekenkamer (ERK) inzake hergebruik is uiteengezet in
Besluit nr. 6-2019 van de ERK over het opendatabeleid en het hergebruik van
documenten.
Tenzij anders aangegeven (bijv. in afzonderlijke auteursrechtelijke mededelingen),
wordt voor inhoud van de ERK die eigendom is van de EU een licentie verleend in het
kader van de Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)-licentie. Als
algemene regel geldt derhalve dat hergebruik is toegestaan mits de bron correct wordt
vermeld en eventuele wijzigingen worden aangegeven. De hergebruiker van ERKinhoud mag de oorspronkelijke betekenis of boodschap niet wijzigen. De ERK is niet
aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van hergebruik.
Aanvullende toestemming moet worden verkregen indien specifieke inhoud personen
herkenbaar in beeld brengt, bijvoorbeeld op foto’s van personeelsleden van de ERK, of
werken van derden bevat.
Indien dergelijke toestemming wordt verkregen, wordt de bovengenoemde algemene
toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk
worden aangegeven.
Wilt u inhoud gebruiken of reproduceren die geen eigendom van de EU is, dan dient u
de auteursrechthebbende mogelijk rechtstreeks om toestemming te vragen.
Software of documenten waarop industriële-eigendomsrechten rusten, zoals
octrooien, handelsmerken, geregistreerde ontwerpen, logo’s en namen, zijn
uitgesloten van het beleid van de ERK inzake hergebruik.
De groep institutionele websites van de Europese Unie met de domeinnaam
“europa.eu” bevat links naar sites van derden. Aangezien de ERK geen controle heeft
over deze sites, wordt u aangeraden kennis te nemen van hun privacy- en
auteursrechtbeleid.
Gebruik van het ERK-logo
Het logo van de ERK mag niet worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van
de ERK.

Hoe neemt u contact op met de EU?
Kom langs
Er zijn honderden Europe Direct-informatiecentra overal in de Europese Unie. U vindt het
adres van het dichtstbijzijnde informatiecentrum op: https://europa.eu/europeanunion/contact_nl
Bel of mail
Europe Direct is een dienst die uw vragen over de Europese Unie beantwoordt. U kunt met
deze dienst contact opnemen door:
— te bellen naar het gratis nummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bepaalde telecomaanbieders
kunnen wel kosten in rekening brengen),
— te bellen naar het gewone nummer: +32 22999696, of
— een e-mail te sturen via: https://europa.eu/european-union/contact_nl

Waar vindt u informatie over de EU?
Online
Informatie over de Europese Unie in alle officiële talen van de EU is beschikbaar op de Europawebsite op: https://europa.eu/european-union/index_nl
EU-publicaties
U kunt publicaties van de EU downloaden of bestellen op:
https://publications.europa.eu/nl/publications (sommige zijn gratis, andere niet). Als u
meerdere exemplaren van gratis publicaties wenst, neem dan contact op met Europe Direct of
uw plaatselijke informatiecentrum (zie https://europa.eu/european-union/contact_nl).
EU-wetgeving en aanverwante documenten
Toegang tot juridische informatie van de EU, waaronder alle EU-wetgeving sinds 1952 in alle
officiële talen, krijgt u op EUR-Lex op: http://eur-lex.europa.eu
Open data van de EU
Het opendataportaal van de EU (http://data.europa.eu/nl) biedt toegang tot datasets uit de
EU. Deze gegevens kunnen gratis worden gedownload en hergebruikt, zowel voor commerciële
als voor niet-commerciële doeleinden.

QJ-01-22-215-NL-N
ISBN 978-92-847-7682-5

