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Lijst van agentschappen en andere 
organen van de Unie die in dit verslag 
aan de orde komen  

Acroniem Volledige naam  Acroniem Volledige naam 

ACER 

Agentschap van de 
Europese Unie voor de 
samenwerking tussen 
energieregulators  

EMCDDA 

Europees 
Waarnemingscentrum 
voor drugs en 
drugsverslaving 

Berec-Bureau 

Bureau voor 
ondersteuning van het 
Orgaan van Europese 
regelgevende instanties 
voor elektronische 
communicatie  

EMSA 
Europees Agentschap 
voor maritieme 
veiligheid 

CdT 
Vertaalbureau voor de 
organen van de Europese 
Unie 

 

Enisa 
Agentschap van de 
Europese Unie voor 
cyberbeveiliging 

Cedefop 
Europees Centrum voor de 
ontwikkeling van de 
beroepsopleiding  

EOM Europees Openbaar 
Ministerie 

Cepol 

Agentschap van de 
Europese Unie voor 
opleiding op het gebied 
van rechtshandhaving  

ERA Spoorwegbureau van de 
Europese Unie 

Chafea 

Uitvoerend Agentschap 
voor consumenten, 
gezondheid, landbouw en 
voeding  

ERCEA 
Uitvoerend Agentschap 
Europese 
Onderzoeksraad 

CPVO Communautair Bureau 
voor plantenrassen  

ESA Voorzieningsagentschap 
van Euratom 

EACEA 
Uitvoerend Agentschap 
onderwijs, audiovisuele 
media en cultuur  

ESMA Europese Autoriteit voor 
effecten en markten 

EASA 

Agentschap van de 
Europese Unie voor de 
veiligheid van de 
luchtvaart  

ETF Europese Stichting voor 
opleiding 

Easme 
Uitvoerend Agentschap 
voor kleine en middelgrote 
ondernemingen  

EUIPO 
Bureau voor intellectuele 
eigendom van de 
Europese Unie 
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Acroniem Volledige naam  Acroniem Volledige naam 
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Europees 
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operationeel beheer van 
grootschalige IT-
systemen op het gebied 
van vrijheid, veiligheid 
en recht 

EBA Europese Bankautoriteit 

 

EU-OSHA 
Europees Agentschap 
voor de veiligheid en de 
gezondheid op het werk 

ECDC 
Europees Centrum voor 
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bestrijding 
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Europese Stichting tot 
verbetering van de 
levens- en 
arbeidsomstandigheden 
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chemische stoffen 
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Agentschap van de 
Europese Unie voor 
justitiële samenwerking 
in strafzaken 

EEA Europees 
Milieuagentschap 
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Agentschap van de 
Europese Unie voor 
samenwerking op het 
gebied van 
rechtshandhaving 

EFCA Europees Bureau voor 
visserijcontrole 
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Bureau van de Europese 
Unie voor de 
grondrechten 

EFSA Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid 

 

Frontex Europees Grens- en 
kustwachtagentschap 

EIGE Europees Instituut voor 
gendergelijkheid 
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Afwikkelingsraad 
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satellietnavigatiesysteem 
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Europees Uitvoerend 
Agentschap voor 
gezondheid en digitaal 
beleid 

ELA Europese Arbeidsautoriteit 
 

INEA Uitvoerend Agentschap 
innovatie en netwerken 

EMA Europees 
Geneesmiddelenbureau  

REA Uitvoerend Agentschap 
onderzoek 
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Inleiding 
1.1. De Europese Rekenkamer (ERK) is de externe auditor van de financiën van de EU1. Als 
zodanig treden wij op als onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van de burgers 
van de Unie, door te helpen het financieel beheer van de EU te verbeteren. Meer informatie 
over ons werk is te vinden in onze activiteitenverslagen, onze analyses en onze adviezen over 
nieuwe of geactualiseerde EU-wetgeving of over andere besluiten met gevolgen voor het 
financieel beheer2. 

1.2. Binnen dit mandaat verrichten we een jaarlijks onderzoek van de rekeningen en de 
onderliggende ontvangsten en betalingen voor EU-instellingen, -agentschappen en andere 
organen van de Unie3. 

1.3. Dit verslag bevat de resultaten van onze jaarlijkse controle van de EU-agentschappen 
en andere organen van de Unie (samen aangeduid als “de agentschappen”) voor het 
begrotingsjaar 2020, evenals aanvullende controleresultaten met betrekking tot de 
agentschappen van andere taken zoals speciale controles of adviezen. Het verslag is als volgt 
opgebouwd: 

o hoofdstuk 1 beschrijft de agentschappen en de aard van onze controles; 

o hoofdstuk 2 presenteert de algehele resultaten van onze jaarlijkse controle en verwijst 
naar andere controleresultaten en adviezen met betrekking tot agentschappen; 

o hoofdstuk 3 bevat de betrouwbaarheidsverklaring voor elk van de 41 agentschappen met 
onze oordelen en opmerkingen over de betrouwbaarheid van de rekeningen van de 
agentschappen en over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
ontvangsten en betalingen, samen met alle aangelegenheden en opmerkingen die niets 
afdoen aan deze oordelen. 

1.4. Over het geheel genomen bevestigde onze controle van de agentschappen voor het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar de positieve resultaten die in voorgaande jaren 

                                                           
1 Artikelen 285-287 (PB C 326 van 26.10.2012, blz. 169-171). 

2 Beschikbaar op onze website: www.eca.europa.eu. 

3 Drie agentschappen die op het gebied van defensie werkzaam zijn (het Europees 
Defensieagentschap, het Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie en het 
Satellietcentrum van de Europese Unie) en die met bijdragen van lidstaten worden 
gefinancierd, worden niet door de ERK maar door andere onafhankelijke externe auditors 
gecontroleerd. 

http://www.eca.europa.eu/
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werden gerapporteerd. Door middel van de voor ieder agentschap uitgebrachte 
betrouwbaarheidsverklaring verstrekten we:  

o (goedkeurende) controleoordelen zonder beperking over de betrouwbaarheid van de 
rekeningen van alle agentschappen; 

o (goedkeurende) controleoordelen zonder beperking over de wettigheid en de 
regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen voor alle 
agentschappen;  

o (goedkeurende) controleoordelen zonder beperking over de wettigheid en de 
regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de rekeningen voor alle 
agentschappen, behalve voor het ACER, het eu-LISA en het Enisa, waarvoor we een 
oordeel met beperking hebben afgegeven. 

1.5. Toch wezen we voor de meeste agentschappen op terreinen die voor verbetering 
vatbaar zijn in de toelichtende paragrafen en paragrafen over andere aangelegenheden en via 
de opmerkingen die niets afdoen aan de controleoordelen. 
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De EU-agentschappen 

Verschillende soorten agentschappen helpen de EU bij het 
ontwerpen en uitvoeren van EU-beleid 

1.6. De EU-agentschappen zijn afzonderlijke rechtspersonen die bij een handeling van 
afgeleid recht zijn opgericht om specifieke technische, wetenschappelijke of beheerstaken uit 
te voeren ter ondersteuning van de beleidsvorming en -uitvoering door de EU-instellingen. Ze 
zijn in verschillende lidstaten gevestigd en kunnen een aanzienlijke invloed hebben op 
gebieden die van essentieel belang zijn voor het dagelijks leven van de Europese burgers, zoals 
gezondheid, veiligheid, vrijheid en justitie. In dit verslag verwijzen wij naar de agentschappen 
met afkortingen of met de volledige benaming ervan. Een lijst hiervan wordt aan het begin van 
het verslag verstrekt. 

1.7. Er zijn drie soorten EU-agentschappen: gedecentraliseerde agentschappen, 
uitvoerende agentschappen van de Europese Commissie en andere organen. De onderlinge 
verschillen worden hieronder beschreven.  

1.8. Het aantal agentschappen is in de loop der jaren toegenomen. Eind 2020 waren het er 
43, zoals weergegeven in figuur 1.1. In deze figuur is ook het Hadea (Europees Uitvoerend 
Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid) opgenomen, het nieuwste agentschap dat op 
1 april 2021 werd opgericht4. Tegelijkertijd hield het Chafea op te bestaan en kregen het INEA 
en het Easme de nieuwe namen Cinea (Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, 
infrastructuur en milieu) en Eismea (Europees Uitvoerend Agentschap Innovatieraad en het 
mkb). 

                                                           
4 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/173 van de Commissie van 12 februari 2021 (PB L 50 van 

15.2.2021, blz. 9). 
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Figuur 1.1 — Overzicht van het toenemende aantal agentschappen door 
de tijd heen 

 
* Sommige agentschappen waren vroeger actief als intergouvernementele organisaties met een andere 
status. 

NB: De jaren die worden genoemd in de figuur verwijzen naar het jaar waarin de oprichtingshandeling 
van het agentschap in werking is getreden.  

Bron: ERK. 
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* Sinds 1 april 2021 bestaat het Chafea niet meer, draagt het INEA de naam “Cinea” en draagt het Easme de naam “Eismea”.
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1.9. Alle uitvoerende agentschappen van de Europese Commissie zijn gevestigd in Brussel. 
Gedecentraliseerde agentschappen en andere organen zijn gevestigd in verschillende lidstaten 
in de hele EU, zoals weergegeven in figuur 1.2. Hun vestigingsplaatsen worden vastgesteld 
door de Raad ofwel gezamenlijk door de Raad en het Europees Parlement. Klik op de naam van 
een agentschap in onderstaande afbeelding om onze individuele betrouwbaarheidsverklaring 
(controleoordeel) daarover rechtstreeks te raadplegen.  

Figuur 1.2 — Vestigingsplaatsen van de agentschappen in de lidstaten 

 
Bron: ERK. 
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Gedecentraliseerde agentschappen zijn gericht op specifieke 
beleidsbehoeften 

1.10. De 33 gedecentraliseerde agentschappen5 spelen een belangrijke rol bij de 
voorbereiding en uitvoering van EU-beleid, met name voor technische, wetenschappelijke, 
operationele of regelgevende taken. Het is de bedoeling te voorzien in specifieke 
beleidsbehoeften en de Europese samenwerking te versterken door samenvoeging van 
technische en specialistische deskundigheid van zowel de EU-instellingen als de nationale 
regeringen. Ze worden opgericht voor onbepaalde tijd bij verordening van de Raad of van het 
Europees Parlement en de Raad. 

Uitvoerende agentschappen van de Europese Commissie voeren EU-
programma’s uit 

1.11. De zes uitvoerende agentschappen van de Europese Commissie6 zijn belast met 
uitvoerende en operationele taken met betrekking tot EU-programma's. Deze worden 
opgericht voor een vaste termijn. 

Andere organen hebben specifieke mandaten 

1.12. De vier andere organen zijn het Europees Instituut voor innovatie en technologie 
(EIT), het Europees Openbaar Ministerie (EOM), het Voorzieningsagentschap van Euratom 
(ESA) en de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR). Het EIT in Boedapest is een 
onafhankelijk, gedecentraliseerd EU-orgaan waarin wetenschappelijke, zakelijke en 
onderwijsmiddelen bijeen worden gebracht ter stimulering van de innovatiecapaciteit van de 
Unie door het verstrekken van subsidies. Het werd opgericht voor onbepaalde tijd. Het EOM is 
een onafhankelijk orgaan van de Unie dat bevoegd is voor de bestrijding van misdrijven tegen 
de begroting van de Unie. Het EOM is op 1 juni 2021 operationeel geworden. Het ESA in 
Luxemburg werd voor onbepaalde tijd opgericht om gebruikers in de EU een regelmatige en 
billijke voorziening van kernbrandstof te waarborgen, in overeenstemming met het Euratom-
Verdrag. De GAR in Brussel is de belangrijkste autoriteit van het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme in de Europese bankenunie. Deze heeft tot taak te zorgen voor een 
ordelijke afwikkeling van banken die falen of waarschijnlijk zullen falen, waarbij de gevolgen 

                                                           
5 ACER, Berec-Bureau, Cedefop, CdT, Cepol, CPVO, EASA, EASO, EBA, ECDC, ECHA, EEA, EFCA, 

EFSA, EIGE, Eiopa, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, Enisa, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, EU-
OSHA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA. 

6 Het Chafea bestaat niet meer sinds 1 april 2021; EACEA, Easme (Eismea met ingang van 
1 april 2021), ERCEA, INEA (Cinea met ingang van 1 april 2021), Hadea (met ingang van 
1 april 2021) en REA. 
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voor de reële economie en de overheidsfinanciën van de deelnemende EU-lidstaten en andere 
landen zoveel mogelijk worden beperkt. 

Agentschappen worden uit verschillende bronnen en in het 
kader van verschillende MFK-rubrieken gefinancierd 

1.13. In 2020 bedroeg de totale begroting van alle agentschappen (met uitzondering van 
de GAR) 3,7 miljard EUR. Dit komt overeen met 2,2 % van de algemene begroting van de EU 
voor 2020 (2019: 2,2 %), zoals weergegeven in figuur 1.3. 

1.14. De begroting voor 2020 van de GAR bedroeg 8,1 miljard EUR (2019: 7,9 miljard 
EUR). Deze bestaat uit bijdragen van kredietinstellingen en bepaalde 
beleggingsondernemingen voor de oprichting van het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en 
de financiering van de administratieve uitgaven van de GAR. 

1.15. De begrotingen van de gedecentraliseerde agentschappen en de andere organen 
omvatten personeels-, administratieve en operationele uitgaven. De uitvoerende 
agentschappen voeren programma’s uit die worden gefinancierd uit de begroting van de 
Europese Commissie terwijl hun eigen begrotingen (in 2020 ongeveer 273 miljoen EUR in 
totaal) enkel hun eigen personeels- en administratieve uitgaven omvatten. Het bedrag (aan 
vastleggingskredieten) dat door de zes uitvoerende agentschappen namens de Europese 
Commissie werd uitgevoerd, bedroeg in 2020 ongeveer 14,9 miljard EUR (2019: 
13,9 miljard EUR). 
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Figuur 1.3 — Financieringsbronnen van de agentschappen voor 2020 

 
Bron: Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020; definitieve 
jaarrekening van de Europese Unie voor 2020 en jaarlijkse activiteitenverslagen van de uitvoerende 
agentschappen voor 2020, gecompileerd door de ERK. 

1.16. De meeste agentschappen, met inbegrip van alle uitvoerende agentschappen, 
worden bijna volledig gefinancierd uit de algemene EU-begroting. De andere worden volledig 
of gedeeltelijk gefinancierd met vergoedingen en heffingen die het bedrijfsleven moet betalen 
alsmede rechtstreekse bijdragen van landen die aan hun werkzaamheden deelnemen. 
Figuur 1.4 geeft een uitsplitsing weer van de begrotingen van de agentschappen naar 
inkomstenbron. 
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Figuur 1.4 — Begrotingen 2020 van de agentschappen naar 
inkomstenbron 

 
* De gewijzigde begroting van het GSA voor het jaar 2020 werd vastgesteld op 35,4 miljoen EUR. Met 
betrekking tot operationele activiteiten die met bestemmingsontvangsten worden gefinancierd, 
omvatte de gewijzigde begroting van het GSA een pro-memoriepost en een schatting voor 2020 van 
728,6 miljoen EUR in vastleggingskredieten en 1 328,7 miljoen EUR in betalingskredieten. De werkelijke, 
uitgevoerde uitgaven uit bestemmingsontvangsten in 2020 bedroegen 402,1 miljoen EUR aan 
vastleggingen en 753 miljoen EUR aan betalingen. 

NB: Er wordt geen rekening gehouden met andere diverse ontvangsten of begrotingsreserves. 

Bron: Definitieve jaarrekeningen van de agentschappen voor 2020, gecompileerd door de ERK. 
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1.17. Figuur 1.5 toont de begrotingen 2020 van de agentschappen. Zij worden uitgesplitst 
naar soort uitgaven (titel I — personeelskosten, titel II — administratieve uitgaven en titel III — 
operationele uitgaven, en andere gebruikte titels), en niet naar activiteit. 

Figuur 1.5 — Uitgaven van de agentschappen in 2020 per begrotingstitel 

 
* De gewijzigde begroting van het GSA voor het jaar 2020 werd vastgesteld op 35,4 miljoen EUR. Met 
betrekking tot operationele activiteiten die met bestemmingsontvangsten worden gefinancierd, 
omvatte de gewijzigde begroting van het GSA een pro-memoriepost en een schatting voor 2020 van 
728,6 miljoen EUR in vastleggingskredieten en 1 328,7 miljoen EUR in betalingskredieten. De werkelijke, 
uitgevoerde uitgaven uit bestemmingsontvangsten in 2020 bedroegen 402,1 miljoen EUR aan 
vastleggingen en 753 miljoen EUR aan betalingen.  

NB: Het cijfer voor de GAR bestaat uit twee delen: Deel I met 118 miljoen EUR voor de administratie van 
de Afwikkelingsraad en Deel II met 8 016 miljoen EUR voor het Fonds. 

Bron: Begroting: Definitieve jaarrekeningen van de agentschappen voor 2020, gecompileerd door de 
ERK.  
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1.18. Figuur 1.6 toont hoeveel personeelsleden de agentschappen eind 2020 in dienst 
hadden. In totaal hadden de agentschappen 12 881 personeelsleden7 in dienst (2019: 
ongeveer 11 900), circa 18 % van het totaalaantal personeelsleden8 dat bij de EU-instellingen 
en -agentschappen in dienst is. 

Figuur 1.6 — Aantal personeelsleden per agentschap eind 2020 

 
Bron: Gecompileerd door de ERK. 

                                                           
7 De personeelscijfers omvatten het werkelijke aantal posten dat op 31 december 2020 werd 

bezet door vaste ambtenaren, tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten en 
gedetacheerde nationale deskundigen. 

8 De gebruikte cijfers zijn gebaseerd op het voltijdequivalent (vte) aan vaste ambtenaren, 
tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten en gedetacheerde nationale deskundigen. 
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1.19. De meeste agentschappen voeren geen grote operationele uitgavenprogramma's 
uit, maar houden zich bezig met technische, wetenschappelijke of regelgevende taken. 
Bijgevolg bestaan de begrotingen van de meeste agentschappen voornamelijk uit personeels- 
en administratieve uitgaven (zie figuur 1.5). In totaal maken de personeels- en administratieve 
uitgaven van de agentschappen ongeveer 10,9 % uit van de totale personeels- en 
administratieve uitgaven van de EU (zie figuur 1.7). 

Figuur 1.7 — Personeels- en administratieve uitgaven* van de EU-
instellingen en -organen in 2020 (in miljoen EUR) 

 
*Personeelsuitgaven omvatten uitgaven voor personeel dat aan zowel operationele als administratieve 
taken werkt. De pensioenbijdragen zijn niet opgenomen in de cijfers van de agentschappen (met 
uitzondering van de volledig of gedeeltelijk zelffinancierende agentschappen). 

Bron: Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020; definitieve jaarrekening 
van de Europese Commissie voor het begrotingsjaar 2020 en definitieve jaarrekeningen van de 
agentschappen voor 2020, gecompileerd door de ERK. 
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1.20. De 2,4 miljard EUR aan bijdragen uit de algemene EU-begroting wordt gefinancierd 
in het kader van verschillende MFK-rubrieken, zoals geïllustreerd in figuur 1.8. 

Figuur 1.8 — Financiering van de agentschappen uit de MFK-rubriek van 
de algemene EU-begroting 

 
Bron: Definitieve jaarrekeningen van de agentschappen voor 2020, gecompileerd door de ERK. 
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De regelingen inzake de begroting en de kwijting zijn voor alle 
agentschappen dezelfde, behalve voor het EUIPO, het CPVO en 
de GAR 

1.21. Voor de meeste gedecentraliseerde agentschappen en andere organen en voor alle 
uitvoerende agentschappen van de Europese Commissie zijn het Europees Parlement en de 
Raad verantwoordelijk voor de jaarlijkse begrotings- en kwijtingsprocedures. Het tijdschema 
van de kwijtingsprocedure wordt weergegeven in figuur 1.9. 

Figuur 1.9 — Kwijtingsprocedure voor de meeste agentschappen 

 
Bron: ERK. 

1.22. De twee gedecentraliseerde agentschappen die volledig zelffinancierend zijn (CPVO 
en EUIPO), zijn echter onderworpen aan een begrotings- en een kwijtingsprocedure door hun 
raad van bestuur of begrotingscomité, maar niet door het Europees Parlement en de Raad. De 
jaarlijkse begrotings- en kwijtingsprocedures van de GAR vallen eveneens uitsluitend onder de 
verantwoordelijkheid van zijn raad. 
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Het netwerk van EU-agentschappen vergemakkelijkt de 
samenwerking tussen de agentschappen en de communicatie 
met belanghebbenden 

1.23. Het netwerk van EU-agentschappen (EUAN) werd opgericht door de agentschappen 
als een platform voor samenwerking tussen de agentschappen, zodat hun zichtbaarheid wordt 
vergroot, mogelijke efficiëntiewinsten worden vastgesteld en bevorderd en meerwaarde 
wordt gecreëerd. Met het netwerk wordt erkend dat de agentschappen op een meer 
gecoördineerde manier moeten communiceren met hun belanghebbenden en het grote 
publiek over kwesties van gemeenschappelijk belang, en het biedt een eerste toegangspunt 
voor het verzamelen en verspreiden van informatie onder alle agentschappen. Het EUAN 
werkt op basis van prioriteiten waarover overeenstemming werd bereikt door de 
agentschappen in een vijfjarige strategie-agenda en op basis van jaarlijkse werkprogramma’s 
waarin de activiteiten en doelstellingen ervan worden vastgesteld. In 2020 heeft het EUAN zijn 
tweede meerjarige strategie (2021-2027)9 goedgekeurd, waarin de politieke en strategische 
koers van de nieuwe Europese Commissie wordt geïntegreerd rond twee strategische pijlers:  

o het EUAN als rolmodel voor bestuurlijke excellentie; 

o het EUAN als gevestigde institutionele partner. 

1.24. Het voorzitterschap van het EUAN wordt elk jaar door een ander agentschap bij 
toerbeurt bekleed, en de door het gemeenschappelijk ondersteuningsbureau gecoördineerde 
plenaire vergaderingen vinden twee keer per jaar plaats. Er zijn tien thematische 
subnetwerken (zie figuur 1.10) met een thematische focus binnen het EUAN. Zij kunnen ook 
interageren met andere EU-instellingen, die zelf lid kunnen zijn van de subnetwerken. De ERK 
neemt actief deel aan enkele van deze plenaire en subnetwerkvergaderingen door goede 
praktijken uit te wisselen en informatie te verstrekken over controleprocessen en -resultaten.  

                                                           
9 2021-2027 Strategy for the EU Agencies Network, Brussel, 9 november 2020. 
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Figuur 1.10 — Gemeenschappelijk ondersteuningsbureau en 
subnetwerken van het EUAN 

 
Bron: EUAN. 

1.25. Het delen van diensten, kennis en deskundigheid staat centraal in het werk van het 
EUAN en beide meerjarige strategieën. Enkele voorbeelden van samenwerking zijn het delen 
van diensten op het gebied van noodherstel, boekhouding, gezamenlijke aanbestedingen (zie 
kader 1.1), COVID-19-gerelateerde kwesties (zie kader 1.2) en gegevensbescherming. 
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Kader 1.1 

Voorbeeld van samenwerking in de vorm van gezamenlijke 
aanbestedingsprocedures 

Gezamenlijke aanbestedingen zijn een van de stimulansen voor samenwerking die door 
het EUAN worden bevorderd. Zoals we reeds in ons Jaarverslag 2018 hebben 
gerapporteerd, hebben de gedecentraliseerde agentschappen en andere organen, samen 
met de gemeenschappelijke ondernemingen van de EU (EU-organen), ook de 
mogelijkheid onderzocht van grotere administratieve efficiëntie en schaalvoordelen door 
gebruik te maken van gezamenlijke aanbestedingsprocedures. Het aantal gezamenlijk 
door EU-organen uitgebrachte oproepen steeg van 1 tot 17 tussen 2014 en 2020 en 
eind 2020 hadden 64 EU-organen deelgenomen aan een of meer gezamenlijke 
aanbestedingen (zie figuur 1.11). Gezamenlijke aanbestedingsprocedures kunnen 
efficiëntiewinsten en schaalvoordelen opleveren. 

Figuur 1.11 — Aantal gezamenlijke oproepen 

 
Bron: EUAN. 
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Kader 1.2 

Uitwisseling van informatie over responsmaatregelen tijdens de 
COVID-19-pandemie 

Na de uitbraak van COVID-19 speelde het gemeenschappelijk ondersteuningsbureau van 
het EUAN een actieve rol bij de coördinatie van de responsmaatregelen. In april 2020 
heeft het EUAN een adviesgroep voor nieuwe werkmethoden opgericht, een informele 
werkgroep die fungeert als platform voor informatie-uitwisseling tussen de 
middelenbeheerders van de agentschappen. De werkgroep is sinds haar oprichting 
27 keer bijeengekomen. De groep heeft bijgedragen tot de afstemming van de procedures 
van de agentschappen op het gebied van beleid inzake algemene telewerkmaatregelen, 
gezamenlijke aanbestedingen voor persoonlijke beschermingsmiddelen en beleid inzake 
de terugkeer naar kantoor. De groep fungeerde ook als kanaal voor de coördinatie van 
COVID-19-gerelateerde onderwerpen die de agentschappen onder de aandacht van de 
Europese Commissie wilden brengen.  

De acties van het EUAN werden erkend door de Europese Ombudsman, die het als een 
van de kanshebbers heeft voorgedragen voor de prijs voor goed bestuur 2021 voor de 
coördinatie van de respons van EU-agentschappen op de COVID-19-crisis10. 

Bron: EUAN en Europese Ombudsman. 

  

                                                           
10 https://www.ombudsman.europa.eu/en/event-document/en/141316. 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/event-document/en/141316
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Onze controle 
Ons mandaat omvat jaarlijkse controles, speciale controles en 
adviezen  

1.26. Zoals bepaald in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) hebben wij het volgende gecontroleerd11: 

o de jaarrekening van alle 41 agentschappen, die bestaat uit de financiële overzichten12 en 
de verslagen over de uitvoering van de begroting13 betreffende het per 31 december 
2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

o de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die rekening. 

1.27. Op basis van de resultaten van onze controle verschaffen wij het Europees 
Parlement en de Raad, of de andere kwijtingsautoriteiten (zie paragraaf 1.22), voor elk 
agentschap een betrouwbaarheidsverklaring over de betrouwbaarheid van de rekeningen van 
dat agentschap en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. Indien 
van toepassing, vullen wij de betrouwbaarheidsverklaringen aan met significante 
controleopmerkingen. 

1.28. De ERK verricht ook controles, publiceert speciale verslagen en brengt adviezen uit 
over specifieke onderwerpen. Sommige hiervan hebben betrekking op de EU-agentschappen. 
Zie figuur 2.8 voor een lijst van speciale verslagen van de ERK die betrekking hebben op 
agentschappen en in 2020 werden uitgebracht. 

Onze controles zijn zodanig ontworpen dat de belangrijkste 
risico’s worden beoordeeld 

1.29. De jaarlijkse controle van de rekeningen van de EU-agentschappen en de 
onderliggende ontvangsten en betalingen daarbij is zodanig ontworpen dat de belangrijkste 
risico's worden aangepakt die werden bepaald op basis van de controleresultaten van 
voorgaande jaren. Voor het begrotingsjaar 2020 werd de controle uitgevoerd naar aanleiding 
van onze risicobeoordeling, die kort wordt gepresenteerd in figuur 1.12 hieronder.  

                                                           
11 De ELA en het EOM werden in 2020 niet gecontroleerd omdat zij nog niet financieel 

autonoom waren. 

12 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 
kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

13 De verslagen over de uitvoering van de begroting zijn verslagen die een samenvatting zijn 
van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Figuur 1.12 — Beoordeling van de belangrijkste risico’s 

 
Bron: ERK. 

Betrouwbaarheid van 
de rekeningen van de 
agentschappen 

De rekeningen van de agentschappen worden opgesteld door het 
toepassen van de door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde 
boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde 
boekhoudnormen voor de overheidssector. In het verleden hebben we 
slechts weinig fouten van materieel belang vastgesteld in de rekeningen 
van de agentschappen.

Wettigheid en 
regelmatigheid van 
de ontvangsten 

Over het geheel genomen bestaat er een laag risico voor de wettigheid en 
regelmatigheid van de ontvangsten. Bij sommige agentschappen die 
gedeeltelijk of volledig zelffinancierend zijn, zijn echter specifieke 
verordeningen van toepassing op het in rekening brengen en innen van 
dienstverleningsvergoedingen en andere bijdragen aan de ontvangsten. 
Het risico voor de regelmatigheid van de ontvangsten van deze 
agentschappen is middelhoog. 

Wettigheid en 
regelmatigheid van 
de betalingen 
(uitgaven)
Het risico is over het algemeen 
middelhoog, maar varieert

Titel I — Personeelsuitgaven
De salarissen worden hoofdzakelijk beheerd door de PMO-dienst van 
de Commissie, die regelmatig door de Rekenkamer wordt 
gecontroleerd.

Titel II — Administratieve uitgaven
Agentschappen slagen er niet altijd in om een bevredigend niveau 
van transparantie en een bevredigende prijs-kwaliteitsverhouding te 
bereiken bij aanbestedingen waarvoor ingewikkelde 
aanbestedingsregels en -procedures gelden.

Titel III — Operationele uitgaven
Het risico voor de operationele uitgaven varieert per agentschap, en 
loopt uiteen van het laagste tot het hoogste risiconiveau. Het is 
afhankelijk van het specifieke soort operationele uitgaven dat elk 
agentschap doet. Over het algemeen zijn de risico’s vergelijkbaar met 
die in verband met titel II, maar zijn de bedragen veel hoger.

Risico voor goed 
financieel beheer 

De meeste problemen die wij hebben vastgesteld, betroffen openbare 
aanbestedingsprocedures waarbij de best mogelijke prijs-
kwaliteitsverhouding niet werd gewaarborgd.

Begrotingsbeheer Uit eerdere controles bleek dat de overdracht van vastgelegde kredieten 
hoog was, wat doorgaans echter gerechtvaardigd was door het meerjarige 
karakter van de activiteiten of om redenen waarover de agentschappen 
geen controle hebben. 

Algemeen HOOG risico

MIDDELHOOG risico

Doorgaans LAAG risico
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Andere risico’s 

1.30. De huidige COVID-19-pandemie had een impact op ons werk, aangezien we door de 
reisbeperkingen geen controles ter plaatse konden uitvoeren, geen originele documenten 
konden verkrijgen en geen vraaggesprekken ter plaatse konden houden met gecontroleerden. 
Daarom hebben wij onze werkzaamheden verricht door middel van controles aan de hand van 
stukken en door vraaggesprekken met gecontroleerden op afstand te houden. Doordat er geen 
controles ter plaatse werden uitgevoerd, kan het ontdekkingsrisico weliswaar toenemen, maar 
dankzij het bewijsmateriaal dat we van onze gecontroleerden hebben verkregen, konden we 
onze werkzaamheden voltooien en er conclusies uit trekken. Ook de agentschappen moesten 
het hoofd bieden aan een aantal uitdagingen om hun werkzaamheden te organiseren, wat 
gevolgen had voor het beheer van aanbestedingsprocedures en voor de uitvoering van de 
overeenkomsten, de aanwervingsprocedures, de begrotingsuitvoering en de interne controles. 
Zie hoofdstuk 2 voor de controleresultaten op dit gebied. 

We melden vermoedelijke fraude aan de relevante EU-organen 
OLAF en het EOM 

1.31. We werken samen met het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) aan 
fraudegerelateerde zaken en andere strafbare feiten die de financiële belangen van de EU 
schaden. Op verzoek van OLAF delen wij controle-informatie over EU-agentschappen die nuttig 
kan zijn voor onderzoeken van OLAF. We raadplegen OLAF ook over elk vermoeden dat 
ontstaat tijdens onze controlewerkzaamheden, ook al zijn onze controles niet specifiek 
bedoeld om fraude op te sporen. Voor het begrotingsjaar 2020 werd dit soort samenwerking 
ook uitgebreid naar het pas operationele Europees Openbaar Ministerie (EOM), dat bevoegd is 
voor het opsporen, vervolgen en voor het gerecht brengen van strafbare feiten die de 
financiële belangen van de Unie schaden. We meldden een vermoeden van een dergelijk feit 
met betrekking tot één EU-agentschap aan het EOM en informeerden OLAF erover. In totaal 
hebben wij sinds het begrotingsjaar 2001 vóór de oprichting van het EOM acht andere 
agentschappen doorverwezen naar OLAF omdat we vermoedden dat er sprake was van een of 
meer gevallen van fraude in de verrichtingen in onze steekproef. Ten tijde van het opstellen 
van dit verslag had OLAF vervolgens zes onderzoeken ingesteld met betrekking tot deze 
agentschappen. Vier daarvan werden afgesloten zonder aanbevelingen om maatregelen te 
nemen. Eén onderzoek werd afgesloten met de financiële aanbeveling om EU-middelen terug 
te vorderen van een entiteit die diensten levert aan het agentschap, en één onderzoek loopt 
nog. 
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Digitalisering van controleprocedures bij de ERK 

1.32. Digitalisering heeft het potentieel om controle op basis van statistische 
steekproefneming te vervangen of te verbeteren met controles die zijn gebaseerd op volledige 
populaties. Artificiële intelligentie, machinaal leren en “big-data”-analyses bieden aanzienlijke 
kansen om de nauwkeurigheid en volledigheid van financiële en nalevingsgerichte controles te 
verbeteren. Procesautomatisering is een andere nieuwe ontwikkeling die het potentieel heeft 
om het uitvoeren van repetitieve taken door mensen overbodig te maken. De kenmerken van 
miljoenen gegevens kunnen in enkele minuten worden gecontroleerd, waarbij eventuele 
uitzonderingen onmiddellijk worden gemarkeerd zodat auditors zich kunnen concentreren op 
potentiële fouten. De digitalisering van de controle kan ook de processen voor verslaglegging 
en interne kwaliteitscontrole verbeteren, waarbij het mogelijk wordt verslagen en 
visualiseringen automatisch te genereren. 

1.33. Bij digitalisering van het controlewerk van de ERK wordt gebruikgemaakt van het 
potentieel van technologie om betere en meer informatie te bieden voor het 
verantwoordingsproces. Met dergelijke technologieën kunnen auditors beter gebruik maken 
van beschikbare gegevens, meer analytische werkzaamheden verrichten en de Europese 
belastingbetaler betere waarborgen bieden door het vroeger en uitgebreider identificeren van 
risico’s. Digitalisering zal waarschijnlijk op lange termijn tot efficiëntiewinst leiden. 

1.34. De ERK beschouwde de jaarlijkse controle van de EU-agentschappen als een 
gelegenheid om het potentieel van geautomatiseerde controleprocedures te testen. De 
controle van de agentschappen omvat ongeveer 200 controleprocedures op gebieden als 
betalingen, salarissen, aanbestedingen, begroting, aanwerving en de jaarrekening. In 2019 
hebben we een proefproject opgestart om na te gaan hoe de procedures voor de controle van 
de wettigheid en regelmatigheid van vastleggingen, betalingen en salarissen, alsook de 
controle van de rekeningen, kunnen worden geautomatiseerd. Het project betrof de zes 
uitvoerende agentschappen van de EU. In tegenstelling tot de meeste gedecentraliseerde 
agentschappen14 hebben uitvoerende agentschappen soortgelijke administratieve procedures 
en IT-systemen gemeen (d.w.z. het begrotingssysteem, het boekhoudsysteem en het 
personeelsbeheersysteem). 

                                                           
14 Zie de paragrafen 2.26 en 2.27 van het Jaarverslag over de EU-agentschappen betreffende 

het begrotingsjaar 2017. 
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1.35. Het proefproject heeft met succes de volgende resultaten opgeleverd: 

o Gedigitaliseerde controletests van de wettigheid en regelmatigheid van vastleggingen, 
betalingen en salarissen, en van de betrouwbaarheid van de rekeningen, maakten het 
mogelijk de volledige populatie in zeer korte tijd te toetsen. Dit zou anders niet mogelijk 
zijn geweest. Automatisering heeft zo de zekerheid, kwaliteit en efficiëntie van onze 
controles verbeterd. 

o Dankzij geautomatiseerde cijferanalyses hebben de auditors een interactief instrument 
om patronen en trends op te sporen en ongebruikelijke verrichtingen te onderzoeken. 

o Robotische procesautomatisering werd ingevoerd om grote hoeveelheden 
brondocumentatie te verzamelen en deze automatisch op een handige manier te 
rangschikken voor de auditors, waardoor een aanzienlijke hoeveelheid tijd en moeite 
wordt bespaard. 

1.36. In 2020 hebben wij ons proefproject voortgezet en verfijnden we de 
controleprocedures die we eerder hadden ontwikkeld voor de uitvoerende agentschappen, 
waarbij we deze nauwkeuriger hebben gemaakt om het aantal door de auditors te verifiëren 
uitzonderingen te verminderen. Uit de resultaten van de geautomatiseerde procedures (zie 
kader 1.3) bleek dat sommige van de vastgestelde uitzonderingen “fout-positieven” waren 
(bijv. vanwege ontoereikende gegevens).  
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Kader 1.3 

Resultaten van het proefproject met geautomatiseerde tests 

Reikwijdte van de tests 

Het proefproject omvatte geautomatiseerde tests ter ondersteuning van bepaalde 
controleprocedures met betrekking tot betalingen, vastleggingen, facturen, contracten en 
werkstromen die de volledige populatie van zes uitvoerende agentschappen bestreken. 
Deze tests vonden gelijktijdig plaats met de standaardcontroleprocedures die handmatig 
werden uitgevoerd.  

Resultaten 

De resultaten van de geautomatiseerde tests bevestigden onze positieve beoordeling die 
in het verleden is gemaakt op basis van een toetsing van steekproeven op deze gebieden. 

Bij de tests werd een beperkt aantal verrichtingen (d.w.z. uitzonderingen) gemarkeerd die 
verder moesten worden onderzocht door de auditors. In vergelijking met 2019 hebben we 
deze uitzonderingen verminderd door ons algoritme te verfijnen. 

o Bij een test van 1 165 begrotingsvastleggingen om na te gaan of de bedragen in 
kwestie gelijk waren aan die van de overeenkomstige juridische verbintenis, 
markeerde het systeem 15 verrichtingen (51 in 2019). 

o Bij een test van 4 238 betalingsverzoeken om na te gaan of de bedragen in kwestie 
gelijk waren aan die van de overeenkomstige factuur, markeerde het systeem 
74 verrichtingen (113 in 2019). 

o Bij een test van 4 238 betalingsverzoeken om na te gaan of de betalingen binnen de 
wettelijke termijnen werden verricht, markeerde het systeem 298 verrichtingen (410 
in 2019). 

Om de doeltreffendheid van deze follow-up te vergroten en tegelijkertijd de lasten voor 
de gecontroleerden te verlagen, maakten we gebruik van robotische 
procesautomatisering om automatisch alle onderliggende documentatie in het systeem 
op te vragen voor de gemarkeerde verrichtingen. 

Op basis van de analyse van gemarkeerde verrichtingen konden de controleteams 
concluderen dat de uitzonderingen konden worden verklaard en gerechtvaardigd en dat 
er geen bevindingen hoefden te worden gerapporteerd. 

1.37. We bleven gebruikmaken van de in 2019 ontwikkelde geautomatiseerde 
cijferanalyses om ongebruikelijke patronen of verrichtingen in de loonadministratie van de 
agentschappen op te sporen. Het systeem genereert automatisch grafische verslagen die de 
auditors in staat stellen om dergelijke patronen te onderscheiden en te beoordelen of de 
onderliggende gegevens verder moeten worden onderzocht. 
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1.38. Wij hebben ook vijf nieuwe geautomatiseerde procedures ingevoerd op het gebied 
van de controle van de rekeningen. We automatiseerden bijvoorbeeld de controles en de 
aansluiting van de informatie in de goedgekeurde financiële overzichten met de onderliggende 
gegevens in het grootboek en de proefbalans die zijn gedownload uit de boekhoudsystemen. 
Dit is een typisch voorbeeld van een controletaak met een laag risico, die niettemin moet 
worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de volgende toetsingen met de juiste 
controlepopulatie worden uitgevoerd. Zoals verwacht heeft deze toetsing geen fouten van 
materieel belang aan het licht gebracht. We hebben echter geconstateerd dat er tijd kan 
worden bespaard, zoals weergegeven in figuur 1.13. Deze resultaten bevestigen dat er 
aanzienlijke besparingen kunnen worden gerealiseerd zodra meer procedures worden 
geautomatiseerd en voor meer controletaken worden gebruikt. Dit zal de komende jaren 
worden voortgezet en gemonitord. 

Figuur 1.13 — Automatisering van toetsingen voor de controle van de 
rekeningen 

 
Bron: ERK. 

1.39. Voor de jaarrekeningen hebben we ook een aantal toetsingen van de vaste activa 
geautomatiseerd. We hebben bijvoorbeeld de afschrijving van alle vaste activa automatisch 
herberekend op basis van de grondslagen voor financiële verslaggeving van elk agentschap en 
hebben het resultaat vergeleken met de in de rekeningen opgenomen afschrijvingen. Het 
systeem genereert een verslag dat de auditors in staat stelt een lijst op te stellen van de activa 
waar zich verschillen voordoen en deze verder te onderzoeken, indien ze van materieel belang 
zijn. Dit verslag wordt getoond in figuur 1.14. 

De belangrijkste voordelen van de ontworpen of ontwikkelde oplossingen zijn:

De controle biedt meer zekerheid 
dankzij de toetsing van de volledige 
populatie

De auditors krijgen meer ruimte 
voor taken met een grotere 
toegevoegde waarde

De verwerkingssnelheid neemt toe 
met 98 %

Gemiddelde 
behandelingstijd 
per agentschap

Behandelingstijd 
voor de zes 

agentschappen 

~ 1 uur ~ 6 uur

~ 60 
seconden

~ 90 
seconden
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Figuur 1.14 — Geautomatiseerde toetsing van de afschrijving van vaste 
activa 

 
Bron: ERK. 
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Hoofdstuk 2  

Overzicht van de controleresultaten 
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Inleiding 
2.1. Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de resultaten van de jaarlijkse controles van de 
agentschappen door de ERK voor het begrotingsjaar 2020, evenals van andere 
controlewerkzaamheden met betrekking tot de agentschappen die door de ERK in de loop van 
dat jaar werden verricht. 

De betrouwbaarheidsverklaringen (controleoordelen) over de betrouwbaarheid van de 
rekeningen van de agentschappen en de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende ontvangsten en betalingen bij die rekeningen, evenals alle 
aangelegenheden en opmerkingen die niets afdoen aan deze oordelen, worden verstrekt 
in hoofdstuk 3 van dit verslag. 
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De resultaten van de jaarlijkse 
controles van de agentschappen voor 
het begrotingsjaar 2020 zijn over het 
geheel genomen positief 
2.2. Over het geheel genomen bevestigde onze controle van de jaarrekeningen van de 
agentschappen voor het op 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar en van de 
onderliggende ontvangsten de positieve resultaten die in voorgaande jaren werden 
gerapporteerd. Er zijn echter enkele verbeteringen nodig op het gebied van de onderliggende 
betalingen bij de rekeningen. 

Figuur 2.1 — Jaarlijkse controleoordelen over de rekeningen, 
ontvangsten en betalingen van de agentschappen tussen 2018 en 2020 

 
Bron: ERK. 

Goedkeurende oordelen over de betrouwbaarheid van de 
rekeningen van alle agentschappen 

2.3. Voor het begrotingsjaar 2020 heeft de ERK (goedkeurende) controleoordelen zonder 
beperking gepubliceerd over de rekeningen van alle agentschappen (zie figuur 2.1).  

Toelichtende paragrafen zijn belangrijk voor een goed begrip van de 
rekeningen van het EMA en de GAR 

2.4. In een toelichtende paragraaf wordt de aandacht van de lezer gevestigd op een 
aangelegenheid die zo belangrijk is dat deze van fundamenteel belang is voor een goed begrip 

41 AGENTSCHAPPEN
Betalingen
Ontvangsten
Rekeningen

Zonder beperking (goedkeurend)
Met beperking
Afkeurend

OORDELEN

40 | 1
41
41

39 | 2
41
41

38 | 3
41
41

2018 2019 2020
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van de gebruiker van de rekeningen. Voor het begrotingsjaar 2020 hebben wij gebruikgemaakt 
van toelichtende paragrafen in onze verslagen over twee agentschappen: het EMA en de GAR.  

2.5. Voor het EMA, het voorheen in Londen gevestigde agentschap dat is verhuisd naar 
Amsterdam, wijzen wij op een kwestie met betrekking tot de huurovereenkomst voor de 
voormalige kantoren van het Bureau in Londen. De overeenkomst loopt tot 2039 en bevat 
geen clausule betreffende voortijdige opzegging. Het EMA bereikte in juli 2019 een akkoord 
met de verhuurder en is erin geslaagd zijn voormalige kantoren met ingang van juli 2019 onder 
te verhuren onder voorwaarden die in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de 
hoofdhuurovereenkomst. De onderverhuurovereenkomst loopt tot het verstrijken van de 
huurovereenkomst van het EMA. Aangezien het EMA partij blijft bij de huurovereenkomst, kan 
het Bureau aansprakelijk worden gesteld voor het volledige bedrag dat nog verschuldigd is uit 
hoofde van die overeenkomst indien de onderhuurder zijn verplichtingen niet nakomt. De 
totale geraamde verschuldigde huur, de daarmee verband houdende dienstverleningskosten 
en de verhuurdersverzekering die het EMA moet betalen tot het einde van de looptijd van de 
huurovereenkomst bedragen 377 miljoen EUR per 31 december 2020. 

2.6. Met betrekking tot de rekeningen van de GAR wijzen wij erop dat 
administratiefberoeps- of gerechtelijke procedures inzake de bijdragen tussen enkele 
kredietinstellingen, nationale afwikkelingsautoriteiten en de Afwikkelingsraad, alsmede andere 
beroepen die tegen de GAR zijn ingesteld bij het Gerecht en het Hof van Justitie van de 
Europese Unie, niet onder onze controle vielen. De mogelijke impact hiervan op de financiële 
overzichten van de Afwikkelingsraad over het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar 
(met name op voorwaardelijke verplichtingen, voorzieningen en verplichtingen) is 
onderworpen aan een afzonderlijke specifieke jaarcontrole die wordt uitgevoerd door de ERK, 
zoals bepaald in artikel 92, lid 4, van de GAM-verordening. 

2.7. Daarnaast vestigen wij de aandacht op de toelichtingen bij de financiële overzichten 
van de definitieve rekeningen van de GAR, waarin de mogelijke impact op de 
beleggingsportefeuille wordt beschreven in het licht van de huidige COVID-19-crisis. 

In een paragraaf over andere aangelegenheden wordt een kwestie van 
specifiek belang voor het Chafea beschreven 

2.8. Het Chafea werd op 1 april 2021 gesloten en zijn taken werden herverdeeld over 
andere agentschappen. Aangezien deze agentschappen andere geconsolideerde EU-entiteiten 
zijn, heeft dit echter geen impact op de bedragen van de activa en passiva in de 
jaarrekening 2020 van het Chafea.  
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 Goedkeurende oordelen over de wettigheid en regelmatigheid 
van de ontvangsten die ten grondslag liggen aan de rekeningen 
van alle agentschappen 

2.9. De ERK geeft (goedkeurende) oordelen zonder beperking af over de wettigheid en 
regelmatigheid van de ontvangsten die ten grondslag liggen aan de rekeningen van alle 
agentschappen.  

Een toelichtende paragraaf draagt bij tot een beter begrip van de 
ontvangsten van de GAR 

2.10. We hebben ook een toelichtende paragraaf gebruikt in ons verslag over de GAR, in 
verband met de kwestie die wordt beschreven in bovenstaande paragraaf 2.6.  

In een paragraaf over andere aangelegenheden wordt een kwestie van 
specifiek belang voor de ESMA en de GAR beschreven  

2.11. Wat de ESMA betreft, zijn de vergoedingen die aan ratingbureaus in rekening 
worden gebracht, gebaseerd op hun ontvangsten als juridische entiteit, maar niet als groep of 
als groep gelieerde entiteiten. Dit biedt een quasilegitieme gelegenheid om vergoedingen te 
verlagen of vermijden door ontvangsten van ratingbureaus binnen de jurisdictie van de EU 
over te schrijven naar hun gelieerde entiteiten buiten de EU. De waarschijnlijke financiële 
gevolgen van deze maas in de wetgeving zijn onbekend. De ESMA is zich bewust van dit risico 
en heeft op 29 januari 2021 een raadplegingsdocument gepubliceerd15. Hierna heeft zij op 
21 juni 2021 een technisch advies ingediend bij de Europese Commissie over de wijziging van 
de verordening ter beperking van het risico.  

2.12. Voor de ESMA worden vergoedingen voor transactieregisters (TR's) bovendien 
berekend op basis van de voor ieder afzonderlijk transactieregister toepasselijke omzet. 
Hoewel de verordening inzake vergoedingen niet voorziet in een alomvattend en consistent 
controlekader om de betrouwbaarheid van de informatie te waarborgen, konden alle TR's 
oordelen van onafhankelijke auditors overleggen waarin werd verklaard dat hun (voor de 
berekening van de vergoeding gebruikte) financiële overzichten over 2019 een getrouw beeld 
gaven. De door hen verstrekte informatie over het aantal transacties dat gedurende 2019 aan 
de TR's was gemeld en het aantal geregistreerde uitstaande transacties per 31 december 2019 
werd echter slechts onderworpen aan een beperkt onderzoek door onafhankelijke auditors. In 

                                                           
15 Raadplegingsdocument ESMA 80-196-5019. Zie https://www.esma.europa.eu/press-

news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma  

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
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maart 2021 heeft de ESMA een raadplegingsdocument16 gepubliceerd, waarin een 
vereenvoudiging wordt voorgesteld van de methode die wordt gebruikt om de omzet van TR’s 
te bepalen met het oog op de berekening van de jaarlijkse vergoedingen voor toezicht, door 
alleen rekening te houden met ontvangsten en niet met activiteitscijfers.  

2.13. Onverminderd ons formele controleoordeel hebben wij benadrukt dat de bijdragen 
aan het fonds van de GAR worden berekend op basis van de informatie die door 
kredietinstellingen aan de GAR wordt verstrekt. Onze controle van de ontvangsten van de GAR 
was gebaseerd op deze informatie, maar wij hebben de betrouwbaarheid daarvan niet 
geverifieerd. De GAM-verordening voorziet niet in een alomvattend en consistent 
controlekader ter waarborging van de betrouwbaarheid van de informatie. De GAR verricht 
echter wel analytische en consistentiecontroles van de informatie en voert enkele controles 
achteraf uit op het niveau van de kredietinstellingen. Voorts kan de GAR geen gedetailleerde 
informatie verstrekken over de berekeningen van de risicogewogen bijdragen voor elke 
kredietinstelling omdat deze onderling samenhangen en vertrouwelijke informatie over 
andere kredietinstellingen bevatten. Dit is van invloed op de transparantie van deze 
berekeningen. 

Goedkeurende oordelen over de wettigheid en regelmatigheid 
van de betalingen die ten grondslag liggen aan de rekeningen 
van de agentschappen, behalve voor het ACER, het eu-LISA en 
het Enisa 

2.14. Voor 38 agentschappen publiceerden wij (goedkeurende) controleoordelen zonder 
beperking over de wettigheid en regelmatigheid van de betalingen die ten grondslag liggen 
aan de jaarrekeningen voor het op 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar. Naar ons 
oordeel waren de betalingen voor deze agentschappen in alle materiële opzichten wettig en 
regelmatig (zie figuur 2.1). 

2.15. Voor het ACER gaven we een oordeel met beperking af in verband met onze 
bevindingen die we hebben gerapporteerd in het begrotingsjaar 2019. De ERK concludeerde 
dat meerdere specifieke overeenkomsten in het kader van een kaderovereenkomst voor IT-
diensten onregelmatig waren, omdat er geen concurrerende aanbestedingsprocedure was 
gevolgd. In het begrotingsjaar 2020 werd er voor 752 654 EUR aan onregelmatige betalingen 
gedaan (3,7 % van de totale in 2020 beschikbare betalingskredieten). 

                                                           
16 Raadplegingsdocument ESMA 74-362-1864. Zie 

https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-
sftr-and-emir. 

https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
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2.16. Voor het eu-LISA geven we een oordeel met beperking af op basis van twee 
onregelmatige aanbestedingsprocedures. In één geval ondertekende het eu-LISA een 
specifieke overeenkomst voor software die verschilt van de software die werd aangeboden 
door de contractant in zijn inschrijving voor de desbetreffende kaderovereenkomst en er vond 
geen wijziging van de kaderovereenkomst plaats. Door een ander product aan te kopen dat 
niet in de prijsofferte was opgenomen en tegen een andere prijs dan het oorspronkelijk 
aangeboden product, werd afgeweken van de kaderovereenkomst. In een ander geval 
ondertekende het eu-LISA een bestelbon voor onderhoudsdiensten voor een periode van vier 
jaar. Dit was in strijd met de bepalingen van de kaderovereenkomst, op grond waarvan de 
diensten één jaar van tevoren konden worden gefactureerd. In totaal bedroegen de betalingen 
die in strijd met de bepalingen van de kaderovereenkomst worden geacht, 10 405 075 EUR, 
4,1 % van alle betalingskredieten die in het begrotingsjaar 2020 beschikbaar waren. 

2.17. Voor het Enisa betreft het oordeel met beperking het ontbreken van een delegatie 
voor een personeelslid. Er is tijd verstreken tussen het einde van een tijdelijke delegatie die 
door de vorige uitvoerend directeur aan een personeelslid was verleend en het begin van een 
nieuwe delegatie die werd verleend door de nieuwe uitvoerend directeur. In die periode 
keurde dat personeelslid vastleggingen in de begroting ter waarde van 529 120 EUR en 
betalingen ter hoogte van 914 100 EUR (3,5 % van de totale betalingskredieten die in 2020 
beschikbaar waren) goed zonder geldige delegatie. 

Paragrafen over andere aangelegenheden inzake kwesties van specifiek 
belang voor het ACER, het Enisa, het EIGE en het EASO 

2.18. De ERK vestigt de aandacht op het feit dat het ACER en het Enisa geen interne regels 
hebben vastgesteld om de continuïteit van delegaties aan te pakken in gevallen waarin 
delegerende of gedelegeerd ordonnateurs hun functie neerleggen. Dit vormt een belangrijke 
tekortkoming in de interne beheersing (zie de paragrafen 2.24 en volgende voor meer 
informatie). 

2.19. Voor het EASO merken wij op dat een zaak die aanhangig is bij het Gerecht van de 
Europese Unie17 gevolgen heeft voor aspecten van ons controleoordeel. In 2020 startte het 
EASO een openbare procedure voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten ter 
ondersteuning van zijn hoofdkantoor en zijn activiteiten in Malta. Het totale geraamde bedrag 
bedroeg 27,7 miljoen EUR voor een periode van 48 maanden. In oktober 2020 heeft de 
afgewezen inschrijver een zaak tegen het EASO aangespannen bij het Gerecht van de Europese 
Unie waarin deze de uitkomst van de aanbestedingsprocedure aanvecht.  

                                                           
17 Zaak nr. T-621/20 (EMCS vs. EASO). 
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2.20. Net zoals in het ERK-verslag van 2019 over de rekeningen van het EIGE merken wij 
op dat een zaak die aanhangig is bij het Hof van Justitie van de Europese Unie18 gevolgen heeft 
voor aspecten van ons controleoordeel. In deze zaak komen verschillende vragen aan de orde 
van het Litouwse hooggerechtshof over de toepassing op EU-agentschappen van 
Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad19 betreffende uitzendarbeid. 
Aangezien de uitspraak van het Hof van Justitie ten aanzien van deze vragen gevolgen kan 
hebben voor het standpunt van de ERK met betrekking tot het inzetten van uitzendkrachten 
door het EIGE, heeft de ERK zich onthouden van opmerkingen, met inbegrip van een follow-up 
van de opmerkingen van voorgaande jaren, totdat het Hof van Justitie definitief uitspraak 
heeft gedaan in deze zaak. 

Onze opmerkingen betreffen terreinen die voor verbetering 
vatbaar zijn bij 23 agentschappen 

2.21. Naast de oordelen en de bijbehorende toelichtende paragrafen en paragrafen over 
andere aangelegenheden hebben wij ook 54 opmerkingen gemaakt (voor het 
begrotingsjaar 2019 hadden we 82 opmerkingen gemaakt) met betrekking tot 
23 agentschappen over de aanpak van terreinen die voor verdere verbeteringen vatbaar zijn. 
Het merendeel van deze opmerkingen heeft betrekking op tekortkomingen in 
internebeheersingsmaatregelen, openbare aanbestedingsprocedures en begrotingsbeheer. 
Tekortkomingen in openbare aanbestedingsprocedures blijven de belangrijkste bron van 
onregelmatige betalingen. 

2.22. Figuur 2.2 en figuur 2.3 tonen het aantal verschillende soorten opmerkingen die in 
het verslag zijn gemaakt ten aanzien van de 41 agentschappen, met inbegrip van de oordelen 
en de bijbehorende toelichtende paragrafen en paragrafen over andere aangelegenheden.  

                                                           
18 Zaak nr. C-948/19 (Manpower Lit). 

19 PB L 327 van 5.12.2008, blz. 9. 
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Figuur 2.2 — Aantal opmerkingen per agentschap 

 
Bron: ERK. 
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Figuur 2.3 — Aantal opmerkingen per soort veelvoorkomende 
tekortkoming 

 
Bron: ERK. 

Internebeheersingsmaatregelen zijn het meest foutgevoelige terrein  

2.23. Voor dertien agentschappen (ACER, Cepol, Easme, EASO, EBA, Eiopa, EMSA, ESMA, 
Enisa, ETF, Eurofound, Frontex en de GAR) rapporteren we tekortkomingen in de 
internebeheersingsmaatregelen in verband met het gebrek aan controles vooraf/achteraf (zie 
kader 2.1), het ontoereikende beheer van vastleggingen in de begroting/juridische 
verbintenissen of het gebrek aan verslaglegging in het register van uitzonderingen. Figuur 2.3 
toont de meest voorkomende soorten tekortkomingen in de interne beheersing die zijn 
vastgesteld. 
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Kader 2.1 

Voorbeeld van het gebrek aan interne controles vooraf 

Tijdens onze controle constateerden we een gebrek aan interne controles bij de 
uitvoering van de kaderovereenkomst die de Europese Commissie in 2018 namens meer 
dan 60 EU-organen heeft ondertekend. Het doel ervan was de aanschaf van 
softwarelicenties en IT-diensten. De contractant, die optreedt als tussenpersoon, heeft 
het recht om een procentuele toeslag aan te rekenen op de prijzen van zijn leveranciers. 
Wat aankopen uit hoofde van deze kaderovereenkomst betreft, hebben we 
geconstateerd dat bijvoorbeeld het Easme geen interne controles heeft uitgevoerd om na 
te gaan of de contractant de juiste prijzen had gebruikt en de juiste toeslagen had 
aangerekend. 

 

Te nemen maatregelen 1 

De uitvoering van de begroting door de agentschappen moet worden onderworpen aan 
doeltreffende en doelmatige interne controles. Deze moeten deugdelijke controles vooraf 
omvatten die gericht zijn op het voorkomen van fouten en onregelmatigheden voordat 
activiteiten worden goedgekeurd. 

Om de best mogelijke prijs-kwaliteitverhouding te bereiken binnen de 
kaderovereenkomsten van de Europese Commissie zonder prijslijst voor de aankoop van 
softwarelicenties en IT-diensten, moeten de agentschappen bovendien systematisch 
marktonderzoek verrichten alvorens bestelbonnen te ondertekenen. Bij dit 
marktonderzoek moet een gedetailleerde beoordeling van de benodigde producten en 
diensten worden gemaakt, moeten de op de markt beschikbare oplossingen worden 
geanalyseerd en moet de prijs van de betrokken elementen worden geraamd. 

Opmerkingen over de delegatie van bevoegdheden tot uitvoering van de begroting 

2.24. Tijdens onze controle stelden we ook tekortkomingen vast met betrekking tot de 
continuïteit van delegaties in gevallen waarin delegerende of gedelegeerd ordonnateurs hun 
functie neerleggen, en met name wanneer een nieuwe uitvoerend directeur (d.w.z. de 
ordonnateur van het agentschap) aantreedt. 

2.25. Bij agentschappen is de rol van ordonnateur anders dan bij de instellingen. De 
instellingen vervullen zelf de rol van ordonnateur; zij delegeren de daarmee verband 
houdende verantwoordelijkheden aan personeelsleden. Directeuren-generaal en 
secretarissen-generaal van de instellingen zijn allemaal gedelegeerd ordonnateurs. In 
agentschappen wordt de rol van ordonnateur echter toegewezen aan de uitvoerend directeur, 
die de begroting onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid uitvoert. Het feit dat de 
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uitvoerend directeur de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de begroting draagt, is 
een belangrijk onderscheidend kenmerk van agentschappen. 

2.26. Het vraagstuk inzake de continuïteit van delegaties na de vervanging of het vertrek 
van de ordonnateur wordt niet expliciet beantwoord in de financiële reglementen van de 
agentschappen en ook niet in het algemeen Financieel Reglement. Om dit aan te pakken, 
stellen de instellingen doorgaans interne regels vast voor de uitvoering van hun begroting, met 
inbegrip van bepalingen inzake de voorwaarden voor het toekennen en verkrijgen van 
delegaties of subdelegaties, de reikwijdte van de gedelegeerde bevoegdheden en de 
continuïteit van de delegaties wanneer een ordonnateur wordt vervangen of de instelling 
verlaat.  

2.27. Voor twee agentschappen (ACER en Enisa) hebben we paragrafen over andere 
aangelegenheden opgenomen in onze controleoordelen vanwege het ontbreken van interne 
regels of besluiten over de continuïteit van delegaties wanneer nieuwe uitvoerend directeuren 
aantreden. Hierdoor zijn een aantal vastleggingen in de begroting, juridische verbintenissen en 
betalingsverrichtingen goedgekeurd op basis van delegaties van de vorige uitvoerend directeur 
die niet waren bevestigd door de nieuwe uitvoerend directeur. Naar onze mening vormde dit 
een belangrijke tekortkoming in de interne beheersing. 

2.28. In het geval van het Enisa gaven we een oordeel met beperking af ten aanzien van 
de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de rekeningen, omdat 
een personeelslid over een periode van zes weken vastleggingen in de begroting en 
betalingsverrichtingen heeft goedgekeurd zonder enige delegatie (zie paragraaf 2.17). 

2.29. In voorgaande jaren hebben we geconstateerd dat andere agentschappen de 
opvolging van hun uitvoerend directeur naar behoren hebben beheerd. In 2019 zijn nieuwe 
uitvoerend directeuren aangetreden bij het EASO en het EMSA. Zij hebben onmiddellijk 
besluiten uitgevaardigd ter bevestiging van de delegaties die door hun voorgangers waren 
toegekend. In een ander voorbeeld, dat als een goede praktijk kan worden beschouwd, heeft 
de raad van bestuur van het EMA in 2019 een handvest van opdrachten en 
verantwoordelijkheden van de uitvoerend directeur in zijn/haar hoedanigheid van 
ordonnateur vastgesteld (zie kader 2.2), met bepalingen inzake de beëindiging van de functie 
van de uitvoerend directeur in zijn/haar hoedanigheid van ordonnateur. Dit is vergelijkbaar 
met de praktijk van de Europese instellingen waarbij zij de algemene bepalingen van het 
Financieel Reglement van de EU aanvullen. Zo heeft de Europese Commissie interne regels 
vastgesteld betreffende de uitvoering van haar afdeling van de algemene begroting, waarin de 
continuïteit van delegaties aan de orde wordt gesteld20. 

                                                           
20 Artikel 13, lid 3, van Besluit C(2018) 5120 van de Europese Commissie van 3.8.2018 

betreffende de interne regels voor de uitvoering van de algemene begroting van de 
Europese Unie (afdeling Europese Commissie): De door een vorige delegerende 
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Kader 2.2 

Uittreksel uit het handvest van opdrachten en 
verantwoordelijkheden van de uitvoerend directeur in zijn/haar 
hoedanigheid van ordonnateur, vastgesteld door de raad van 
bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau21 

[…] 

3. Beëindiging van de functie van de uitvoerend directeur in zijn/haar hoedanigheid van 
ordonnateur  

3.1 Wanneer een nieuwe uitvoerend directeur aantreedt, stelt de aftredende uitvoerend 
directeur een verklaring op voor de opvolger of vervanger waarin de stand van lopende 
zaken wordt uiteengezet. Deze verklaring wordt opgesteld in de vorm van een tussentijds 
jaarlijks activiteitenverslag. De aantredende uitvoerend directeur kan opmerkingen over 
de door de vorige uitvoerend directeur overgedragen zaken opnemen in de punten van 
voorbehoud die zijn opgenomen in de verklaring betreffende het jaarlijks 
activiteitenverslag.  

3.2 De door een vorige uitvoerend directeur toegekende delegatie van bevoegdheden 
blijft geldig, tenzij een nieuwe uitvoerend directeur deze specifiek wijzigt of intrekt. 

[…] 

 

Te nemen maatregelen 2 

De vervanging van een uitvoerend directeur kan leiden tot veranderingen in het beheer 
van de delegaties van het agentschap. Daarom moeten de agentschappen interne regels 
vaststellen (zie het voorbeeld in kader 2.2) die een degelijke bijdrage leveren aan de 
beheerscontrolesystemen, de transparantie en de verantwoordingsplicht. Het vaststellen 
van duidelijke regels voor de opvolging van de uitvoerend directeur zal helpen om de in 
paragraaf 2.27 genoemde problemen te vermijden. 

                                                           
ordonnateur toegekende delegatie van bevoegdheden blijft geldig, tenzij een nieuwe 
uitvoerend directeur deze specifiek wijzigt of intrekt.  

21 Beschikbaar op https://www.ema.europa.eu.  

https://www.ema.europa.eu/


49 

 

Tekortkomingen in openbare aanbestedingen blijven de belangrijkste 
bron van onregelmatige betalingen 

2.30. De doelstelling van openbare aanbestedingsregels is het zorgen voor eerlijke 
concurrentie tussen inschrijvers en het aankopen van goederen en diensten tegen de best 
mogelijke prijs, waarbij het transparantiebeginsel, het evenredigheidsbeginsel, het beginsel 
van gelijke behandeling en het beginsel van non-discriminatie in acht worden genomen. Onze 
controle omvatte kader-, specifieke en onderhandse overeenkomsten van alle agentschappen. 
Bij tien agentschappen (Cedefop, Cepol, EASO, EBA, Eiopa, EMA, ERCEA, ESMA, eu-LISA en 
Eurojust) vertoonden de gecontroleerde overeenkomsten verschillende soorten 
tekortkomingen betreffende openbare aanbesteding, meestal met betrekking tot een gebrek 
aan concurrentie (zie kader 2.3), tekortkomingen in het evaluatieproces van de inschrijvers en 
problemen bij de uitvoering van overeenkomsten. Figuur 2.3 toont een aantal aanvullende 
statistieken per soort van de meest voorkomende opmerkingen voor 
aanbestedingsprocedures.  

Kader 2.3 

Voorbeeld van niet-naleving van de bepalingen van de 
kaderovereenkomst  

Het eu-LISA ondertekende een specifieke overeenkomst voor software die verschilt van 
de software die werd aangeboden door de contractant in zijn inschrijving voor de 
desbetreffende kaderovereenkomst. Het aankopen van een ander product dat niet is 
opgenomen in de prijsofferte die is ingediend in het kader van de 
aanbestedingsprocedure is weliswaar een mogelijkheid uit hoofde van artikel 172, lid 3, 
punt a), van het Financieel Reglement van de EU, maar op voorwaarde dat ook de 
kaderovereenkomst dienovereenkomstig wordt gewijzigd. Het eu-LISA heeft deze 
voorwaarde niet nageleefd. Door software aan te kopen die niet was opgenomen in de 
oorspronkelijke prijsofferte, werd dus afgeweken van de kaderovereenkomst. Zowel de 
specifieke overeenkomst als de betaling van 10 399 834 EUR is in strijd met de bepalingen 
van de kaderovereenkomst. 

2.31. Bovendien hebben we voor het ACER, het EASO, het EUIPO, het EIGE en Eurofound 
ook melding gemaakt van onregelmatige betalingen die in het begrotingsjaar 2020 zijn verricht 
en voortvloeien uit onregelmatige aanbestedingsprocedures die in voorgaande jaren zijn 
gerapporteerd.  
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Te nemen maatregelen 3 

Bijna alle gevallen waarin we opmerkingen maakten over aanbestedingsprocedures 
betroffen onregelmatige betalingen (zie figuur 2.3). De betrokken agentschappen moeten 
hun openbare aanbestedingsprocedures verder verbeteren, zodat volledige conformiteit 
met de toepasselijke regels wordt gewaarborgd. 

Tekortkomingen in het begrotingsbeheer nemen toe 

2.32. Krachtens het Financieel Reglement van de EU kunnen begrotingskredieten die voor 
een bepaald begrotingsjaar zijn toegewezen onder bepaalde voorwaarden worden 
overgedragen naar het volgende begrotingsjaar22. Hoewel het Financieel Reglement van de EU 
geen plafonds vaststelt voor zulke overdrachten en het meerjarige karakter van operaties deze 
voor een groot deel verklaart, kunnen buitensporige bedragen wijzen op vertragingen in de 
uitvoering van werkprogramma’s of aanbestedingsplannen. Het niveau van overdrachten werd 
gedeeltelijk beïnvloed door de COVID-19-pandemie. Deze kunnen ook wijzen op een 
structureel probleem of een zwakke begrotingsplanning en zijn mogelijk in strijd met het 
begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit. Voor vijf agentschappen (ACER, ESA, eu-LISA, FRA en 
Frontex) rapporteren we dergelijke tekortkomingen.  

2.33. Figuur 2.4 biedt een overzicht van het niveau van de overdrachten van vastgelegde 
kredieten per agentschap en per begrotingstitel. Het wordt uitgedrukt als percentage van de 
overgedragen vastgelegde kredieten23 ten opzichte van de totale kredieten24 van een 
begrotingstitel.  

                                                           
22 Voorwaarden voor overdrachten worden toegelicht in de artikelen 12 en 13 van het 

Financieel Reglement van de EU. 

23 Vastgelegde kredieten dekken de totale kosten van juridische verplichtingen die in het 
lopende begrotingsjaar zijn aangegaan voor de uitvoering van operaties over een of meer 
begrotingsjaren. 

24 Totaal van de kredieten die zijn opgenomen in de begroting van het agentschap voor een 
bepaald begrotingsjaar.  
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Figuur 2.4 — Niveau van overdrachten per begrotingstitel 

 
Bron: Begroting: Definitieve jaarrekeningen van de agentschappen voor 2020, gecompileerd door de 
ERK. 

Te nemen maatregelen 4 

Om buitensporige bedragen aan overdrachten te verhelpen, moeten de betrokken 
agentschappen hun begrotingsplanning en uitvoeringscycli verder verbeteren.  

2.34. Voor acht agentschappen (Cedefop, EBA, EIGE, Eiopa, EMSA, ESMA, Europol en 
Frontex) merkten we ook verschillende andere tekortkomingen op. Deze tekortkomingen 
betroffen onder andere kwesties inzake het vergoedingenbeheer, laattijdige betalingen, de 
openbaarmaking van ontvangen bijdragen, en de berekening van bijdragen van derde landen 
aan de begroting van de agentschappen (zie kader 2.4). Figuur 2.3 toont de meest 
voorkomende soorten tekortkomingen in het begrotingsbeheer. 
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Kader 2.4 

Voorbeeld van een tekortkoming in de bijdragen van EVA-landen die 
geen EU-lidstaten zijn 

De methode voor het berekenen van bijdragen, zoals uiteengezet in de verklaring over de 
samenwerking tussen het Cedefop en de EVA, werd niet correct toegepast in het 
begrotingsjaar 2020. De auditors hebben drie rekenfouten vastgesteld, die ertoe hebben 
geleid dat de bijdragen van Noorwegen en IJsland aan de begroting van 2020 van het 
Cedefop in totaal 20 272 EUR hoger waren, en de bijdrage van de EU 20 272 EUR lager 
was dan het geval had moeten zijn. 

 

Te nemen maatregelen 5 

Doordat er verschillende methoden zijn opgenomen in de overeenkomsten voor de 
berekening van bijdragen van geassocieerde landen, bestaat het risico dat die 
bijdrageovereenkomsten onjuist worden uitgevoerd. De betrokken agentschappen wordt 
verzocht de Europese Commissie te raadplegen om na te gaan of zij zich moeten 
aanpassen aan de bijdrageovereenkomsten van de Commissie en haar methoden voor de 
berekening van de bijdragen van geassocieerde landen. 

Diverse opmerkingen over personeelsbeheer  

2.35. Tijdens onze jaarlijkse controle van de agentschappen voor het begrotingsjaar 2020 
constateerden we een toename van de tekortkomingen met betrekking tot personeelsbeheer. 
We hebben aanwervingsprocedures gecontroleerd bij 22 agentschappen. Voor zes daarvan 
(ACER, EASO, EFSA, EMA, EMSA en Frontex) hebben we verschillende soorten tekortkomingen 
vastgesteld: onvoldoende stappen om na te gaan of personeelsleden die als tijdelijk 
functionaris worden aangeworven recht hebben op toelagen (EMSA), managementposten die 
voor een buitensporig lange periode vacant bleven (EASO, EFSA), het niet toepassen van 
doeltreffende internebeheersingsmaatregelen tijdens aanwervingsprocedures (ACER), 
tekortkomingen in de benoeming van selectiecomités voor aanwervingsprocedures (EMA) en 
tekortkomingen in het beheer van de rangen van nieuwe personeelsleden (Frontex).  

De agentschappen hebben zich goed aangepast aan de ongekende 
COVID-19-situatie 

2.36. Wij hebben onze financiële controlewerkzaamheden aangevuld met een analyse van 
de wijze waarop de EU-agentschappen hun respons op de COVID-19-crisis hebben beheerd en 
georganiseerd. Deze analyse had betrekking op de in figuur 2.5 beschreven gebieden. We 
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presenteren ook enkele voorbeelden van de impact van COVID-19 op de begrotingsuitvoering 
en werkprogramma’s van de agentschappen voor het begrotingsjaar 2020. 

Figuur 2.5 — Gebieden waarop we ons hebben gericht 

 
Bron: ERK. 

2.37. De analyse bestrijkt de periode van het begin van de pandemie medio maart 2020 
tot 31 december van datzelfde jaar; in voorkomend geval zijn ook verdere ontwikkelingen van 
de door de agentschappen genomen maatregelen in aanmerking genomen. De analyse is 
gebaseerd op een enquête, analyses van bewijsstukken die zijn verzameld bij de 
agentschappen en vraaggesprekken met personeelsleden van de agentschappen25. Wij hebben 
ook het netwerk van EU-agentschappen (EUAN) geraadpleegd, dat wordt ondersteund door 
het gemeenschappelijk ondersteuningsbureau in Brussel. De analyse had betrekking op alle 
41 agentschappen waarop ons jaarverslag betrekking heeft26. 

De agentschappen hebben tijdig bedrijfscontinuïteitsplannen geactiveerd om ervoor te 
zorgen dat de belangrijkste bestuursprocessen werden voortgezet en het welzijn van het 
personeel werd gewaarborgd. 

2.38. In een crisissituatie is het bedrijfscontinuïteits- en noodherstelplan (business 
continuity and disaster recovery plan — BCP) het belangrijkste richtsnoer van een organisatie. 
Dit document dient als leidraad voor de procedures en organisatie van de werkzaamheden 
tijdens de crisis. Het kan de gehele organisatie bestrijken of specifiek betrekking hebben op 
individuele bedrijfseenheden (zie kader 2.5). Het plan is gebaseerd op risicobeoordelingen en 
scenarioplanning en vormt een essentieel onderdeel van het internecontrolekader van de 
organisatie.  

                                                           
25 We hebben vraaggesprekken gehouden met vertegenwoordigers van de volgende 

afdelingen: middelen en administratie, juridische dienst en aanbestedingen, personele 
middelen, ICT en communicatie, en operaties. 

26 De analyse had geen betrekking op de ELA en het EOM, aangezien deze niet financieel 
autonoom waren, d.w.z. nog steeds binnen de Europese Commissie actief waren. 
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Kader 2.5 

Voorbeeld van de inhoud van een bedrijfscontinuïteits- en 
noodherstelplan 

 
Bron: BCP van het Eiopa. 

2.39. Het BCP is geen statisch document. ISO-norm nr. 2700127 schrijft bijvoorbeeld voor 
dat organisaties de vastgestelde en uitgevoerde controles op de 
informatiebeveiligingscontinuïteit regelmatig moeten verifiëren om ervoor te zorgen dat deze 
geldig en doeltreffend zijn in ongunstige situaties. Uit onze analyse bleek dat 37 van de 
41 agentschappen (90 %) bij de uitbraak van de COVID-19-pandemie over een formeel 
goedgekeurd en geactualiseerd BCP beschikten (zie figuur 2.6). 

                                                           
27 ISO/IEC 27001 is een internationale norm voor het beheer van informatiebeveiliging. De 

norm bevat voorschriften voor het opzetten, toepassen, onderhouden en voortdurend 
verbeteren van systemen voor informatiebeveiligingsbeheer. 

Essentiële basisinformatie over de 
bedrijfscontinuïteit: 

• contacten in noodgevallen, 
• procedures voor noodevacuatie,
• communicatiekanalen (lijst van 

e-mailcorrespondenten, belboom, 
websites), 

• verzamelpunten, enz.

Beginselen van bedrijfscontinuïteit: 

• definities, 
• samenvatting van kritieke en 

essentiële functies en procedures, 
• rechtsgrondslag, 
• reikwijdte en scenario’s, 
• opleiding en bewustmaking, 
• tests en oefeningen.

Reactie en respons: 

• omschrijving van de taken en 
verantwoordelijkheden van de 
crisisbeheersingsteams, 

• bedrijfscontinuïteitsteams en 
herstelteams.

Herstel en de-escalatie: 

• definities, 
• checklists voor herstel, 
• procedures en actoren voor de-

escalatie.
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Figuur 2.6 — Bij de meeste agentschappen is het BCP formeel 
goedgekeurd en geactualiseerd 

 
Bron: Financiële controle 2020 van de ERK. 

2.40. Na de eerste tekenen van de verspreiding van het virus eind 2019 en begin 2020 zijn 
de agentschappen begonnen met het activeren van BCP’s en crisisbeperkende maatregelen 
om personeel, informatie en fysieke activa te beschermen (zie kader 2.6). Sommige 
agentschappen hebben ook middelen herschikt om het hoofd te bieden aan de gevolgen van 
de pandemie (zie kader 2.7). Uit onze analyse bleek dat 34 van de 37 (92 %) agentschappen 
met een formeel goedgekeurd en geactualiseerd BCP hun BCP hadden geactiveerd als 
rechtstreeks gevolg van de pandemie. De drie agentschappen die hun plannen niet hadden 
geactiveerd, namelijk het Berec, het CdT en het EFCA, verklaarden dat dit niet nodig was 
omdat hun eersteresponsmaatregelen (bijvoorbeeld de uitbreiding van telewerk tot alle 
personeelsleden) volstonden.  

90 %

Bij de uitbraak van de COVID-19-pandemie beschikten 
37 van de 41 agentschappen over een formeel 
goedgekeurd en geactualiseerd bedrijfscontinuïteits-
en noodherstelplan. Vier agentschappen (EASO, EBA, 
EIGE en GSA) beschikten niet over een dergelijk plan.
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Kader 2.6 

Tijdlijn van de activering van het BCP door het EUIPO 

 
Bron: Antwoorden op de enquête van de ERK en ondersteunende informatie van het EUIPO over 
de activering. 

 

25 februari 2020
Vanwege de toenemende bezorgdheid 
over de coronapandemie informeert 
de personeelsdienst het personeel over 
de situatie en de preventieve 
maatregelen die moeten worden 
genomen.

12 maart 2020
Eerste mededeling van de uitvoerend 
directeur aan het personeel, waarin de 
mogelijke scenario’s worden geschetst, 
met inbegrip van de mogelijkheid om het 
BCP te activeren.

14 maart 2020
De Spaanse nationale autoriteiten 
kondigen de noodtoestand af, waardoor 
het personeel de kantoren van het 
EUIPO niet meer kan betreden vanaf 
maandag 16 maart.

Op het intranet van het EUIPO wordt 
informatie gepubliceerd over hoe 
vergaderingen kunnen worden 
georganiseerd met gebruikmaking van 
videoconferentie-instrumenten enz.

15 maart 2020

Het EUIPO activeert zijn BCP en draagt 
het personeel op om thuis te werken. 
Personeelsleden worden per e-mail en 
sms op de hoogte gesteld van de situatie. 
De dienst die belast is met de coördinatie 
van het BCP neemt contact op met de 
BCP-leden en de kritieke personeelsleden 
die de continuïteit van de diensten van 
het EUIPO moeten waarborgen. 

16 maart 2020

BCP-scenario 6 (geen toegang tot de 
kantoren van het EUIPO) wordt in 
werking gesteld. Het ICT-personeel van 
het EUIPO monitort de 
bedrijfsactiviteiten om ervoor te zorgen 
dat VPN-sessies beschikbaar zijn. De 
leiding van het EUIPO begint dagelijkse 
vergaderingen te organiseren.
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Kader 2.7 

Speciaal geval — De reactie van het ECDC op de COVID-19-pandemie 

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (European Centre for Disease 
Prevention and Control — ECDC), opgericht bij Verordening (EG) nr. 851/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad28, beschikt over een begroting van 82 miljoen EUR en 
heeft 271 personeelsleden. Zijn hoofdtaak is informatie te verzamelen en te verspreiden 
betreffende de preventie en bestrijding van ziekten bij de mens en daarover 
wetenschappelijke adviezen te verstrekken. Het Centrum moet ook het Europese netwerk 
van op dit gebied werkzame organen coördineren. De uitbraak van de COVID-19-
pandemie in 2020 is de ernstigste gebeurtenis op het gebied van volksgezondheid waarop 
het ECDC, sinds het operationeel werd in 2005, moest reageren. 

Naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak heeft het ECDC op 9 januari 2020 zijn 
operatieplan voor volksgezondheidscrises geactiveerd. Dit document diende als leidraad 
voor de organisatie tijdens de noodsituatie en heeft het ECDC in staat gesteld de 
middelen te herschikken die nodig zijn om de pandemie aan te pakken. In deze periode 
hebben de voor volksgezondheidscrises verantwoordelijke teams binnen het ECDC de 
volgende belangrijkste outputs in verband met COVID-19 gerealiseerd: updates van 
gegevens en surveillance, met inbegrip van snelle risicobeoordelingen; wetenschappelijke 
richtsnoeren ter ondersteuning van de besluitvorming op het gebied van 
volksgezondheid; informatie over ziekte- en responsmaatregelen voor zorgverleners en 
het grote publiek, en antwoorden op ad-hocverzoeken van Europese instellingen en 
agentschappen. Parallel met de activering van het plan voor volksgezondheidscrises heeft 
het ECDC vanaf 16 maart 2020 acties uitgevoerd in het kader van zijn BCP met betrekking 
tot zijn reguliere dagelijkse activiteiten. 

Bron: Onderzoek door de ERK van de antwoorden op de enquête, externe evaluatie van de respons 
van het ECDC op COVID-19, aangevuld met vraaggesprekken met personeelsleden van het ECDC en 
de verificatie van verkregen informatie. 

2.41. De responsactiviteiten van februari tot medio maart 2020 omvatten de aanwijzing 
van specifieke teams die tot taak kregen de organisatie en het beheer van de respons op 
COVID-19 te leiden (zie kader 2.8). Deze bestonden doorgaans uit hooggeplaatste 
vertegenwoordigers van verschillende afdelingen van de organisatie29. Aanvankelijk werden 
dagelijks coördinatievergaderingen gehouden, zelfs in het weekend, en later twee tot drie keer 
per week of zo vaak als nodig was. De responsteams zijn actief gebleven gedurende de gehele 
periode waarop deze analyse betrekking heeft. 

                                                           
28 PB L 142 van 30.4.2004, blz. 1. 

29 Directeuren, hoofden administratie/middelen, ICT, infrastructuur en logistiek, 
communicatie, beveiligingsbeambten. 
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Kader 2.8 

Voorbeeld van een interne taskforce die is opgericht om de impact 
van COVID-19 te monitoren en aan te pakken 

De uitvoerend directeur van het EMA heeft op 16 maart 2020 besloten verdere 
voorzorgsmaatregelen te nemen om het risico op verspreiding van COVID-19 te beperken. 
Bij dit besluit werd een taskforce gemachtigd om de procedures voor de monitoring en 
bestrijding van COVID-19 te ontwikkelen, het personeel op de hoogte te houden en 
strategieën voor de beperking van de pandemie vast te stellen. Het mandaat van de 
taskforce bestond erin ervoor te zorgen dat het EMA voorbereid was op elk mogelijk 
scenario. In het besluit werd ook de organisatie van de taskforce in vier afzonderlijke 
werkstromen vastgelegd: 1) therapeutische respons, 2) toeleveringsketen, 3) 
bedrijfscontinuïteit en -impact, 4) personele middelen.  

Bron: Onderzoek door de ERK van de antwoorden op de enquête en bijbehorend bewijsmateriaal. 

2.42. Op 16 maart 2020 waren alle agentschappen overgestapt op uitgebreide 
telewerkregelingen en hadden zij alle personeelsleden die niet noodzakelijkerwijs op kantoor 
aanwezig hoefden te zijn, opgedragen om thuis te werken. In dit verband was het een 
voordeel dat er vóór de uitbraak al een aantal telewerkmogelijkheden bestonden. Dit 
betekende dat het meer ging om het opschalen van bestaande ICT-systemen dan om een 
grootschalige uitrol in maart 2020 (zie kader 2.9). Uit onze analyse bleek ook dat geen van de 
agentschappen ernstige problemen heeft gemeld met betrekking tot capaciteit (bandbreedte), 
connectiviteit of gegevensbeveiliging. Acht agentschappen (ACER, Berec, CPVO, ECDC, ECHA, 
EFSA, Eiopa en GAR) voerden vóór de start stresstests uit op hun ICT-systemen, die verdere 
zekerheid boden over de werking van de ICT-systemen vóór de overstap op de uitgebreide 
telewerkregeling.  
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Kader 2.9 

Voorbeelden van de opschaling van ICT- en telewerkregelingen 

Enisa: sinds augustus 2018 was er een telewerkregeling van kracht. Op 11 maart 2020 
heeft de leiding van het Enisa een administratieve kennisgeving uitgebracht waarin 
toestemming werd verleend voor telewerk voor alle personeelsleden, met inbegrip van 
uitzendkrachten. Het Enisa had slechts één dag nodig om voor een operationeel 
telewerksysteem voor al het personeel te zorgen.  

EMSA: op 16 maart 2020 begon al het personeel met telewerk, dat onmiddellijk 
operationeel was. Volgens het agentschap had het personeel van het EMSA op 3 juni 2020 
68 000 één-op-één-vergaderingen en 3 444 conferenties op Skype gehouden, alsmede 
2 203 één-op-één-vergaderingen en 287 groepsvergaderingen op Teams georganiseerd. 

EUIPO: vanaf het moment dat het besluit was genomen, werd hier onmiddellijk uitvoering 
aan gegeven (zie ook kader 2.6). De volledige overstap van het personeel naar een 
telewerkomgeving vond plaats in een weekend. 

ECHA: het agentschap sloot zijn kantoren op 17 maart 2020 en stapte over op verplicht 
telewerk, met uitzonderingen voor personeelsleden met essentiële functies. Er was geen 
infaseringsperiode nodig om ervoor te zorgen dat alle personeelsleden op afstand 
toegang hadden tot de systemen. 

Europol: In een weekend werden ongeveer 400 laptops verdeeld onder het personeel om 
de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. 

Cedefop: Er bestonden al telewerkregelingen sinds oktober 2017. Het personeel had al de 
beschikking gekregen over laptops, online samenwerkingsinstrumenten en papierloze 
procedures. Hierdoor kon het personeel blijven werken na 17 maart 2020, de begindatum 
voor de uitvoering van alle activiteiten op afstand. 

Bron: Resultaten van de enquête van de ERK, vraaggesprekken met personeelsleden van 
agentschappen en verificatie van verkregen informatie. 

2.43. Naarmate de pandemie zich verspreidde, hebben de agentschappen hun plannen 
geleidelijk gewijzigd en geactualiseerd, of specifieke noodplannen ontwikkeld om de specifieke 
gevolgen van de pandemie voor hun individuele organisaties en activiteiten beter aan te 
pakken. Op 31 december 2020 hadden 16 agentschappen hun bestaande BCP’s geëvalueerd, 
of waren zij voornemens dit te doen, op basis van de ervaringen die zij tot dusver hadden 
opgedaan30. Zo heeft het Cepol een pandemie-scenario aan zijn plan toegevoegd. Aangezien 
het EASA een regelgever voor de luchtvaartsector is, werd het agentschap bijzonder getroffen 
door de pandemie. Het heeft besloten zijn BCP en respons te heroriënteren op de specifieke 
gezondheids- en veiligheidsaspecten van COVID-19, niet alleen met betrekking tot 

                                                           
30 ACER, Berec, CdT, Cepol, CPVO, EACEA, EASA, Easme, EBA, ECDC, EFCA, Eiopa, EMSA, ETF, 

Europol, GAR. 
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personeelsleden van het EASA, maar ook met betrekking tot luchtvaartpersoneel, passagiers 
en andere belanghebbenden in de luchtvaartsector in het algemeen. Vijf agentschappen (EBA, 
ECDC, Eiopa, Europol en EUIPO) hebben opdracht gegeven tot externe evaluaties van het 
beheer en de organisatie van hun respons.  

2.44. Alle agentschappen hadden de-escalatiemaatregelen opgenomen in hun 
bedrijfscontinuïteitsmaatregelen, bijvoorbeeld de geleidelijke terugkeer van personeel naar 
kantoor. De meeste agentschappen volgden een geleidelijke aanpak, doorgaans in de vorm 
van een plan bestaande uit vier fasen (zie kader 2.10 voor een voorbeeld), dat een 
gecontroleerde escalatie of de-escalatie mogelijk maakte, afhankelijk van hoe de pandemie 
zich ontwikkelde. De uitvoering van de escalatie-/de-escalatiemaatregelen was gericht op het 
opvolgen van aanbevelingen en instructies van nationale en regionale gezondheidsautoriteiten 
en risicobeoordelingen en richtsnoeren van de Europese Commissie, het ECDC en de WHO. In 
de praktijk verschilde de uitvoering echter van agentschap tot agentschap en was deze 
grotendeels afhankelijk van de verschillende nationale/regionale maatregelen die werden 
genomen door de betrokken autoriteiten. 

Kader 2.10 

Voorbeeld van de fasen in een plan voor de terugkeer naar kantoor 

 
Bron: Antwoorden op de enquête van de ERK, door het agentschap verstrekte informatie. 

2.45. Het besluit om over te stappen op een uitgebreide telewerkregeling had in de eerste 
plaats tot doel het personeel te beschermen. De prioriteit die werd gegeven aan het welzijn 
van het personeel was zichtbaar in tal van interne documenten die we hebben geraadpleegd, 
en werd bevestigd tijdens de vraaggesprekken met de leiding van de agentschappen. De 
impact van de pandemie op de werkzaamheden en het personeel, met inbegrip van de 
organisatie van de terugkeer naar kantoor, werd ook uitvoerig besproken in de EUAN-
adviesgroep voor nieuwe werkmethoden (zie kader 1.2). Uit de informatie die het EUAN met 
ons heeft gedeeld, bleek dat de meeste personeelsleden van de agentschappen over het 
algemeen goed zijn omgegaan met de moeilijke situatie die werd veroorzaakt door de 
pandemie. Uit de door de agentschappen opgestelde statistieken over tijdsbeheer bleek dat 

Op 13 mei 2020 heeft het EASA een strategie voor de geleidelijke terugkeer naar kantoor vastgesteld en heeft het 
een actieplan opgesteld, dat aan het personeel werd meegedeeld. De terugkeer werd georganiseerd in vier fasen:

FASE 0
Verplicht telewerk

FASE 1
Voorzichtige 
eerste opheffing 
van afzonderings-
maatregelen

FASE 2
Geleidelijke 
opheffing van 
afzonderings-
maatregelen

FASE 3
Algemene opheffing 
van afzonderings-
maatregelen in het 
“nieuwe normaal”
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het personeel meer uren heeft gewerkt31 dan voorheen om de nieuwe taken te kunnen 
uitvoeren die van hen werden verwacht. Uit feedback van de agentschappen bleek dat het 
personeel zich heeft ingezet en ten minste op hetzelfde niveau als voorheen presteerde. 
Volgens agentschappen die gespecialiseerd zijn in arbeidsomstandigheden, zoals Eurofound en 
EU-OSHA, zijn productiviteitspieken (en de inzet van het personeel) normaal in tijden van 
crisis, maar blijven ze niet duren. De leden van het EUAN-netwerk schatten dat 10 % tot 20 % 
van de personeelsleden enige problemen had gemeld. In kader 2.11 hieronder geven we 
enkele voorbeelden van veel voorkomende maatregelen die bij agentschappen zijn 
waargenomen met betrekking tot de ondersteuning van het personeel tijdens deze periode.  

Kader 2.11 

Maatregelen ter ondersteuning van het welzijn van het personeel 

 
Bron: Antwoorden op de enquête van de ERK, informatie van het EUAN. 

Belangrijke bestuursprocessen en dagelijkse werkzaamheden werden voortgezet zonder 
ernstige verstoringen, op enkele uitzonderingen na  

2.46. Elk agentschap heeft een raad van bestuur, die het hoogste bestuursniveau van het 
agentschap vormt. De belangrijkste taak van de raad bestaat erin de strategische koers van het 

                                                           
31 36 leden van het netwerk hebben deelgenomen, maar geconsolideerde gegevens zijn 

momenteel niet beschikbaar. De conclusie is gebaseerd op de notulen van de 
vergaderingen van het EUAN.  
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agentschap te bepalen en toezicht te houden op zijn activiteiten32. Nadat fysieke 
bestuursvergaderingen werden afgeschaft in de tweede helft van maart 2020, werden de 
vergaderingen vervangen door schriftelijke procedures of virtueel gehouden. In deze nieuwe 
situatie konden de raden bijeenkomen zoals voorgeschreven in de oprichtingsverordeningen 
van de agentschappen en konden zij tijdig wettelijk vereiste besluiten nemen. De 
stemprocedures werden voortgezet met behulp van specifieke elektronische 
steminstrumenten, zoals EU Survey, ook voor beperkt toegankelijke of vertrouwelijke 
besluiten. Voorbeelden van statutaire besluiten die tijdens de pandemie zijn genomen door 
agentschappen, zijn de vaststelling van begrotingen, wijzigingen, overdrachten, 
programmeringsdocumenten, jaarlijkse activiteitenverslagen en oordelen over de definitieve 
rekeningen. Tijdens de pandemie hebben raden nieuwe hooggeplaatste personeelsleden, zoals 
uitvoerend directeuren, benoemd bij het EMA, de EBA, het Easme en het GSA. De raden zijn 
dus in staat gebleken hun bestuursrol doeltreffend uit te oefenen tijdens de pandemie. 

2.47. Uit onze analyse bleek dat de agentschappen de voortzetting van hun belangrijkste 
bedrijfsfuncties (administratie, ICT, personeelszaken, enz.) tijdens de pandemie konden 
waarborgen dankzij de overstap op regelingen voor virtuele besluitvorming en telewerk (zie 
kader 2.12). 

Kader 2.12 

Voorbeeld van het in stand houden en aanpassen van kritieke IT-
diensten tijdens de COVID-19-pandemie 

Aangezien de toegang tot de gebouwen van de agentschappen beperkt was voor 
personeel en externe dienstverleners, werd de bedrijfscontinuïteit van kritieke IT-
diensten gewaarborgd door de dienstverlening ter plaatse naar elders te verplaatsen na 
overleg met de partner-DG’s en DG BUDG. Het is de bedoeling dat deze regeling geldig 
blijft voor een bepaalde periode, in de meeste gevallen voor de resterende duur van 
lopende contracten. Bij het opstellen van nieuwe IT-overeenkomsten zullen beide opties, 
zowel ter plaatse als elders, uitgebreider worden behandeld, zodat deze flexibiliteit in de 
toekomst mogelijk wordt. 

Bron: Resultaten van de enquête van de ERK, vraaggesprekken met personeelsleden van 
agentschappen en verificatie van verkregen informatie. 

2.48. Ondanks de pandemie konden agentschappen goederen en diensten tijdig en met 
de vereiste kwantiteit en kwaliteit aankopen. We troffen zeer weinig gevallen aan waarin 
aanbestedingen geen resultaat opleverden, waarin onvoldoende offertes waren ontvangen 

                                                           
32 De naam van de raad verschilt van agentschap tot agentschap: zo hebben sommige 

agentschappen een raad van toezichthouders, hebben andere een administratieve raad en 
hebben weer andere een raad van beheer. Uitvoerende agentschappen worden 
daarentegen geleid door stuurgroepen.  
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van inschrijvers of waarin bepaalde diensten waren opgeschort of geannuleerd. Verzoeken van 
inschrijvers om verlenging van de termijnen werden zonder aanzienlijke vertraging ingewilligd. 
De agentschappen hadden elektronische indieningsprocedures ingevoerd (e-inschrijving) voor 
openbare aanbestedingen, waardoor zij verder konden werken in een virtuele omgeving33. De 
werkzaamheden van evaluatiecomités werden online verricht; zij ondertekenden besluiten 
elektronisch of bevestigden resultaten in uitzonderlijke gevallen per e-mail. Een ander 
voorbeeld was de toepassing van een tijdelijke regel, op basis van richtsnoeren van de 
Europese Commissie, die toestond dat overeenkomsten elektronisch werden ondertekend in 
plaats van met blauwe inkt, totdat werd teruggekeerd naar normalere werkomstandigheden 
(zie kader 2.13). 

Kader 2.13 

Voorbeeld van maatregelen die door een agentschap bij het beheer 
van aanbestedingsprocedures zijn genomen naar aanleiding van de 
COVID-19-pandemie  

Europol heeft een reeks maatregelen genomen om aanbestedingsprocedures en 
aanverwante activiteiten efficiënt te blijven beheren: 

o een beoordeling maken van essentiële activiteiten die moesten worden voortgezet 
door de organisatie toen de pandemie uitbrak; 

o brieven opstellen waarin de geselecteerde contractanten in kennis worden gesteld 
van het feit dat de pandemie een overmachtsituatie vormt, en van de gevolgen voor 
lopende specifieke overeenkomsten en bestelbonnen; 

o dringende bestellingen plaatsen om uitzonderlijke behoeften als gevolg van de 
pandemie te dekken (bijv. hardware, software en faciliteitenproducten); 

o op korte termijn strategisch en juridisch advies verstrekken over aanbestedingen en 
overeenkomsten (met name in verband met kwesties zoals de bescherming van 
medische gegevens tijdens de crisis, weigering om verklaringen van overmacht te 
aanvaarden, ontwerp van e-handtekeningen, aanbestedingen en uitrol); 

o verschillende overeenkomsten wijzigen met het oog op de risico’s in verband met de 
pandemie (bijv. wijzigingen in de reikwijdte van overeenkomsten, 
leveringsmethoden, telewerken voor consultants). 

2.49. Bij onze financiële controles voor het begrotingsjaar 2020 beoordeelden wij de 
naleving van de aanbestedingsregels, met inbegrip van procedures die mogelijk zouden zijn 

                                                           
33 De agentschappen die nog steeds een op papier gebaseerd systeem gebruiken voor de 

indiening van inschrijvingen met een lagere waarde hebben bij wijze van uitzondering 
offertes per e-mail aanvaard in plaats van op papier totdat de normale procedures worden 
hervat. 
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getroffen door de pandemie34. In hoofdstuk 3 van dit verslag wordt dieper ingegaan op onze 
werkzaamheden.  

2.50. Wat aanbestedingen en overeenkomsten tijdens de pandemie betreft, stelden we 
vast dat de agentschappen hun partner-DG en/of DG BUDG per geval om advies hadden 
gevraagd alvorens tot actie over te gaan. We constateerden geen buitensporig gebruik van 
onderhandse gunningen zonder mededingingsprocedure als gevolg van de pandemie in 
vergelijking met de voorgaande jaren. In één geval merkten we op dat het EASO gebruik had 
gemaakt van de afwijking vanwege dringende spoed uit hoofde van punt 11.1, onder c), van 
bijlage 1 bij het Financieel Reglement om een aanzienlijke verstoring van de levering van 
persoonlijke beschermingsmiddelen in het kader van een bestaande overeenkomst te dekken. 
Dit deed niets af aan de wettigheid en regelmatigheid van de aanbesteding. Al met al 
concludeerden we dat de aanbestedingsregels over het algemeen werden nageleefd, op 
enkele specifieke uitzonderingen na (zie kader 2.14). 

                                                           
34 We hebben per agentschap drie tot vijf procedures getoetst. 
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Kader 2.14 

Voorbeelden van niet-naleving van aanbestedingsregels die 
rechtstreeks verband houden met de COVID-19-pandemie 

Eiopa: in mei 2020 heeft Eiopa een overeenkomst gesloten inzake de aanbieding van 
opleidingen in persoon. Op dat moment ontwikkelde de pandemie zich en waren de 
beperkingen voor evenementen waarbij aanwezigheid in persoon vereist was, al bekend. 
In augustus 2020 ondertekende Eiopa een wijziging van de overeenkomst, die nieuwe 
elementen omvatte: de aanbieding van virtuele opleidingscursussen. Voor deze virtuele 
cursussen golden vaste prijzen, die hoger waren dan de prijs van opleidingen ter plaatse 
die in de oorspronkelijke overeenkomst waren overeengekomen. Deze wijzigingen 
vormen nieuwe voorwaarden van de overeenkomst. Indien zij deel hadden uitgemaakt 
van de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure, hadden zij mogelijk, zonder enige 
geografische beperking op grond van de noodzaak om de opleiding in persoon te 
organiseren, extra inschrijvers kunnen aantrekken tegen meer concurrerende kosten. De 
wijziging van de overeenkomst is niet in overeenstemming met Richtlijn 2014/24/EU35 en 
is derhalve onregelmatig. 

Cepol: het agentschap betaalde een annuleringsvergoeding voor een hotelreservering 
voor een opleidingsevenement in Boedapest dat gepland was in september 2020. Het 
opleidingsevenement werd geannuleerd vanwege COVID-19-beperkingen. Indien het 
Cepol zich in plaats daarvan op de “overmacht”-clausule in de kaderovereenkomst had 
beroepen, had het de reservering zonder kosten kunnen annuleren. In dit geval heeft het 
Cepol de financiële belangen van de EU niet doeltreffend beschermd. 

Bron: Financiële controle 2020 van de ERK. 

2.51. We constateerden een aantal verstoringen van de aanwervings- en 
selectieprocedures als gevolg van de lockdownmaatregelen en reisbeperkingen die in 
maart 2020 werden ingevoerd (zie kader 2.15 voor voorbeelden). Vanaf medio april 2020 
waren de meeste agentschappen in staat de aanwervingen te hervatten en voort te zetten 
toen onlineprocedures waren ingevoerd om ervoor te zorgen dat selectie- en 
introductieprocedures op afstand konden plaatsvinden. Hoewel de kritieke 
aanwervingsprocedures konden worden voortgezet dankzij oplossingen op afstand, zijn er 
enkele problemen geweest. Verscheidene agentschappen beschreven het proces als 
omslachtig en tijdrovend en gaven aan dat er aanvankelijk technische problemen waren met 
deze procedures, zoals verbindingsproblemen of kandidaten die plotseling onbeschikbaar 
waren, en de uitdaging om introductieprocedures in een virtuele omgeving te organiseren. Een 
andere uitdaging bij tests op afstand was de moeilijkheid voor kandidaten om bepaalde 
vaardigheden online aan te tonen. 

                                                           
35 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad (PB L 94 van 28.3.2014, 

blz. 65). 



66 

 

2.52. Doordat de aanwervingen begin 2020 vertraagden, ontstond het risico dat er zich in 
de toekomst knelpunten voordoen in personeelszaken, aangezien een toenemend aantal 
toekomstige personeelsleden adequate (virtuele) introductieprocedures, persoonlijke dossiers, 
opleidingscursussen en beoordelingsprocedures nodig zullen hebben. De druk zal met name 
hoog zijn op de agentschappen die grote aantallen personeel aanwerven, zoals Frontex (zie 
kader 2.15); voor kleinere agentschappen zal het probleem minder groot zijn. 

Kader 2.15 

Impact van de pandemie op de aanwerving 

Frontex: door de algemene vertraging bij de aanwerving als gevolg van de pandemie werd 
vertraging opgelopen bij de aanwerving van 40 toezichthouders voor de grondrechten, 
die overeenkomstig Verordening (EU) 2019/189636 uiterlijk op 31 december 2020 
moesten zijn aangesteld. Ten tijde van onze controle waren er geen toezichthouders 
aangesteld. Deze situatie vormt een ernstig risico voor de werking en de reputatie van het 
agentschap. 

EASO: op 28 februari 2020 heeft de uitvoerend directeur alle geplande 
sollicitatiegesprekken geannuleerd. Alle 161 kandidaten die waren uitgenodigd voor 
sollicitatiegesprekken en tests op Malta werden hiervan in kennis gesteld. De annulering 
leidde tot een vertraging van één maand voor alle aanwervingen en een uitdagende 
instroom van nieuwkomers in een later stadium.  

Bron: Antwoorden op de enquête van de ERK. 

2.53. De risico’s in verband met selectieprocedures werden beperkt. Sollicitaties werden 
elektronisch ingediend in daartoe gecreëerde functionele mailboxen en sollicitatiegesprekken 
werden op afstand gehouden (online via Teams, Outlook of Skype). Schriftelijke tests werden 
online afgelegd, hetzij één-op-één tussen de kandidaat en een vertegenwoordiger van de 
personeelsdienst van het agentschap, hetzij onder toezicht van een externe dienstverlener. De 
leden van selectiecomités konden virtueel vergaderen en documenten en besluiten 
goedkeuren met gebruikmaking van elektronische handtekeningen, of per e-mail.  

2.54. De ervaringen van de agentschappen met aanwervings- en selectieprocedures zijn 
tot dusver gemengd. Deze hangen bijvoorbeeld af van de vraag of agentschappen een kleine of 
grote instroom van nieuwkomers hebben, van lockdownmaatregelen ter plaatse, van interne 
personele middelen en van hun afhankelijkheid van externe dienstverleners.  

2.55. Een extra uitdaging in verband met de pandemie is het vereiste dat kandidaten 
voorafgaand aan de aanwerving een medisch onderzoek moeten ondergaan. In sommige 

                                                           
36 Verordening (EU) 2019/1896 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 295 van 

14.11.2019, blz. 1). 
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landen werd de toegang tot medische diensten onderbroken als gevolg van strikte lockdowns. 
De medische dienst van de Europese Commissie in Brussel was gedurende een bepaalde 
periode gesloten, wat gevolgen had voor de agentschappen die hier een beroep op doen voor 
medische onderzoeken voorafgaand aan de aanwerving. Op instructie van de Europese 
Commissie stemden de agentschappen ermee in deze tests uit te stellen door voorwaardelijke 
contracten aan te bieden, waardoor nieuwe medewerkers extra tijd krijgen om de tests te 
ondergaan. Uit onze analyse blijkt dat 15 agentschappen (37 %) gebruik hebben gemaakt van 
deze optie om personeel te kunnen blijven aanwerven37. Indien de tests niet binnen de 
gestelde termijn worden afgelegd, meestal vóór het einde van de proeftijd, worden de 
contracten nietig.  

De agentschappen zijn hun mandaat blijven vervullen ondanks de COVID-19-pandemie, zij 
het in een trager tempo 

2.56. Hoewel het moeilijk is het effect van de pandemie volledig te isoleren, kunnen we 
concluderen dat de pandemie alle kernactiviteiten van de agentschappen in uiteenlopende 
mate heeft getroffen.  

2.57. Algemeen gesproken heeft de pandemie de verschuiving in werkmethoden 
versneld; dit heeft op verschillende gebieden tot budgettaire besparingen geleid. De 
begrotingen van alle agentschappen voor dienstreizen en reiskosten zijn niet volledig benut. In 
sommige agentschappen bedroeg de daling bijna 90 %. Er werden ook besparingen 
gerealiseerd als gevolg van vertragingen of annuleringen van aanwervingsprocedures, 
medische onderzoeken voorafgaand aan de aanwerving en fysieke vergaderingen, alsook 
doordat opleidingscursussen online werden georganiseerd. Ook was er veel minder behoefte 
aan cateringdiensten, schoonmaakdiensten, voorzieningen ter plaatse zoals water en 
elektriciteit, en beveiligingsdiensten. 

2.58. De agentschappen hebben hun begrotingen en streefdoelen herbekeken, hun 
prioriteiten herzien en middelen aan andere terreinen toegewezen om buitensporige 
annuleringen aan het einde van het jaar te voorkomen, hoewel enkele tekortkomingen werden 
vastgesteld (zie de paragrafen 2.32 en 2.33). De vertraging en de verschuiving in de 
werkmethoden waarbij wordt afgestapt van dienstreizen, fysieke vergaderingen, enz. kunnen 
echter nog worden waargenomen in een aantal verlagingen van de overeengekomen 
begrotingen van de agentschappen voor 2020 en de daaropvolgende terugstortingen van 
kredieten naar de Europese Commissie. Een andere indicator is de algemene stijging van de 
van 2020 naar het begrotingsjaar 2021 overgedragen kredieten ten opzichte van het 
voorgaande jaar die we hebben waargenomen. 

                                                           
37 ACER, Berec, CPVO, EBA, ECHA, EASO, Eiopa, ERCEA, ESMA, EUIPO, Eurojust, Frontex, GSA, 

INEA, GAR.  
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2.59. We merkten op dat sommige agentschappen die vergoedingen ontvangen (ECHA, 
EASA en ERA) te maken kregen met een toegenomen volatiliteit van de in rekening gebrachte 
en geïnde vergoedingen, wat gevolgen heeft voor hun begrotingsplanning en financiële 
stabiliteit in het algemeen. Zo rapporteerde het ECHA aanzienlijke dalingen van de inkomsten 
uit vergoedingen in 2020 (7,0 miljoen EUR minder inkomsten uit vergoedingen uit hoofde van 
de Reach-verordening dan oorspronkelijk begroot), net zoals het EASA (3,2 miljoen EUR minder 
inkomsten uit vergoedingen dan in 2019). 

2.60. Wat werkprogramma’s en activiteiten betreft, heeft de pandemie ertoe geleid dat 
de prioriteiten voor middelen en geplande activiteiten in aanzienlijke mate werden verschoven 
naar activiteiten in verband met COVID-19. De meest opmerkelijke voorbeelden zijn te vinden 
op het beleidsterrein gezondheid (ECDC, EMA). Volgens een externe evaluatie38 (zie ook 
kader 2.7) is de pandemie de ernstigste volksgezondheidscrisis waarop het ECDC heeft moeten 
reageren sinds zijn oprichting in 2004. In 2020 is de COVID-19-respons van de EU de 
belangrijkste activiteit van het ECDC geworden, dat het merendeel van zijn tijd en middelen 
hieraan heeft besteed39. Het EMA heeft een ingrijpende verandering doorgemaakt van het 
hele landschap waarin het actief is. Met name had de pandemie gevolgen voor het gehele 
Europese regelgevingsnetwerk voor geneesmiddelen (European Medicines Regulatory 
Network — ERMN)40, waardoor het EMA de coördinatie van het EU-regelgevingsnetwerk 
moest verbeteren en de comitéprocedures voor COVID-19-gerelateerde producten moest 
versnellen. In november 2020 heeft de Europese Commissie ook een voorstel ingediend voor 
een nieuwe verordening waarbij de huidige kerntaken van het agentschap worden aangevuld 
en versterkt en het mandaat van het agentschap wordt uitgebreid om een gecoördineerde 
respons op gezondheidscrises op EU-niveau verder te faciliteren41. 

2.61. Ook agentschappen die het EU-beleid op andere terreinen uitvoeren, werden 
getroffen. Frontex was bijvoorbeeld niet in staat om geplande terugkeeractiviteiten uit te 
voeren als gevolg van wereldwijde reisbeperkingen en de oorspronkelijk goedgekeurde 
begroting voor terugkeer in 2020 werd met 52,5 % verlaagd. Het geplande veldwerk van 
Eurofound voor de zevende Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden is aanzienlijk 
gewijzigd, waardoor het potentieel voor een trendanalyse van de arbeidsomstandigheden over 

                                                           
38 Strategic and performance analysis of ECDC response to COVID-19, McKinsey, 

november 2020. 

39 Volgens zijn jaarlijks activiteitenverslag 2020 moest het Centrum 35 % van de 
oorspronkelijk voor 2020 geplande output annuleren of uitstellen en de middelen 
heroriënteren naar COVID-19-gerelateerde acties. 

40 Het EMRN is een netwerk van nationale bevoegde autoriteiten in de EU-lidstaten en de 
lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) die samenwerken met het EMA en de 
Europese Commissie.  

41 Definitief programmeringsdocument 2021-2023 van het EMA (EMA/53919/2021). 
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meer dan 20 jaar werd verstoord. Daarnaast werden de prioriteiten bij het EASA, het EMSA en 
het ERA plotseling herschikt, aangezien zij nieuwe richtsnoeren moesten verstrekken om 
ervoor te zorgen dat de vervoers- en mobiliteitssectoren zich aan de Europese veiligheids- en 
gezondheidsmaatregelen en -protocollen houden als rechtstreeks gevolg van de pandemie.  

2.62. We constateerden dus dat de agentschappen relevante maatregelen hebben 
genomen en hun werkzaamheden snel aan de pandemie hebben aangepast. Dit werd 
gerealiseerd door versnelde digitaliseringsmaatregelen, betere samenwerking en betere 
informatie-uitwisseling om operationeel te blijven (zie kader 2.16).  

Kader 2.16 

Voorbeelden van goede praktijken die moeten worden voortgezet 

Wij willen de aandacht vestigen op een aantal goede praktijken die de EU-agentschappen 
moeten voortzetten naarmate de situatie geleidelijk aan weer normaal wordt. 

o De lessen die tot dusver uit de pandemie zijn getrokken blijven integreren in 
bedrijfscontinuïteitsevaluaties en -procedures. 

o Het digitaliseringsproces voortzetten dat door de pandemie is versneld; bijvoorbeeld 
door volledig digitale workflows en technische oplossingen voor werkplekken in te 
voeren. 

o Online maatregelen ter bevordering van het welzijn van het personeel en 
instrumenten voor professionele ontwikkeling die tijdens de pandemie zijn 
ingevoerd blijven ontwikkelen. 

o De beoordelingsprocedures en prestatie-indicatoren voor het personeel verder 
aanpassen aan een virtuele/hybride werkomgeving. 

o De programmering en de streefdoelen blijven aanpassen om rekening te houden 
met de activiteiten en dienstverlening van de EU-agentschappen in de 
omstandigheden tijdens (of na) de COVID-19-crisis. 

Agentschappen geven follow-up aan controleopmerkingen van 
voorgaande jaren 

2.63. Wij verschaffen informatie over de stand van zaken met betrekking tot de follow-
upmaatregelen die de agentschappen naar aanleiding van de opmerkingen uit voorgaande 
jaren hebben getroffen. Figuur 2.7 toont dat voor de 174 opmerkingen die eind 2019 nog 
openstonden, corrigerende maatregelen in de meeste gevallen in 2020 waren afgerond of nog 
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liepen. Voor 31 agentschappen42 rapporteren we over 86 openstaande en nog lopende 
opmerkingen. Voor 4 van de 14 openstaande opmerkingen waren er corrigerende maatregelen 
nodig, maar had het agentschap daarover niet de (uitsluitende) controle. 

Figuur 2.7 — Inspanningen van de agentschappen om follow-up te geven 
aan opmerkingen van voorgaande jaren 

 
Bron: ERK. 

  

                                                           
42 ACER, Berec, Cedefop Cepol, Chafea, CPVO, EASA, Easme, EASO, EBA, ECHA, EIGE, Eiopa, 

EIT, EFSA, EMA, EMCDDA, EMSA, Enisa, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, EU-OSHA, Eurofound, 
Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA en REA. 
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Andere producten met betrekking tot 
agentschappen die de ERK heeft 
uitgebracht  
2.64. In de loop van 2020 publiceerde de ERK, naast controleverslagen die specifiek 
betrekking hadden op de agentschappen, een aantal speciale verslagen over de uitvoering van 
het EU-beleid waarin werd verwezen naar een aantal agentschappen (zie figuur 2.8). 
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Figuur 2.8 — Overige speciale verslagen van de ERK waarin naar 
agentschappen wordt verwezen en die in 2020 zijn uitgebracht43 
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Bron: ERK. 

  

                                                           
43 In 2021 heeft kamer III (Externe maatregelen, veiligheid en justitie) Speciaal verslag 

nr. 08/2021 uitgebracht, getiteld: “Ondersteuning van het beheer van de buitengrenzen 
door Frontex: tot nog toe onvoldoende doeltreffend”. 
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Europol, Eurojust
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Antwoord van het netwerk van EU-
agentschappen 
1.22. EUIPO vestigt de aandacht op het besluit van de wetgevers, dat tijdens de 
laatste wetgevingshervorming is bevestigd. Overeenkomstig artikel 176, lid 2, van 
Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 
2017 inzake het Uniemerk, verleent het Begrotingscomité de uitvoerend directeur 
kwijting voor de uitvoering van de begroting. Deze kwijting is sterk gegrond op de 
verslagen van de Rekenkamer.

Het CPVO wijst erop dat de raad van bestuur van het CPVO de begrotingsautoriteit 
van het agentschap is. De toepasselijke bepaling wordt aangehaald in artikel 109 van 
Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire 
kwekersrecht. 

De GAR wijst erop dat de GAR ook een volledig zelffinancierend agentschap is. De 
begroting en de personeelsformatie van de GAR zijn door de plenaire vergadering 
goedgekeurd op voorstel van zijn voorzitter in overeenstemming met artikel 61 van 
Verordening (EU) nr. 806/2014. 

2.23. Het netwerk van EU-agentschappen (EUAN) is ingenomen met het jaarverslag van 
de Europese Rekenkamer over de EU-agentschappen betreffende het begrotingsjaar 
2020. Het netwerk is overeengekomen dat meer nadruk moet worden gelegd op de 
internebeheersingsthema’s in het kader van de geïntegreerde beheersystemen. In 
april 2021 is een werkgroep voor aangelegenheden in verband met interne 
beheersing opgericht. Tot de doelstellingen van de werkgroep behoren het delen van 
kennis om een betere integratie en coördinatie van aangelegenheden in verband met 
interne beheersing in het algemene beheersysteem van de agentschappen mogelijk te 
maken, en het vergroten van de doeltreffendheid en efficiëntie van deze 
aangelegenheden door beste praktijken, kaders, methoden en benaderingen binnen 
het EUAN uit te wisselen.  

2.21., 2.35. Het EUAN erkent de preliminaire opmerkingen van de Rekenkamer, met 
name op het gebied van beheer van openbare aanbestedingen, 
aanwervingsprocedures en begrotingsbeheer. De leden van het EUAN zetten zich in 
om hun beleid en procedures te blijven verbeteren. Het netwerk wil erop wijzen dat 
de preliminaire opmerkingen over de afzonderlijke gevallen van agentschap tot 
agentschap verschillen. Daarom verwijst het netwerk naar het individuele antwoord 
van de agentschappen op de betrouwbaarheidsverklaring.  
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Kader 2.8 Werkstroom 1 van het EMA inzake therapeutische respons omvatte ook de 
start van de pandemietaskforce van het EMA voor COVID-19, die een centrale rol 
speelt bij de inspanningen om het EMA, het Europees regelgevingsnetwerk voor 
geneesmiddelen en de Europese Commissie in staat te stellen tijdens de pandemie 
snel en gecoördineerd regelgevende maatregelen te nemen in alle lidstaten van de EU. 
In het kader van werkstroom 2 inzake de toeleveringsketen is samen met het Europees 
regelgevingsnetwerk voor geneesmiddelen de “uitvoerende stuurgroep inzake 
tekorten aan geneesmiddelen en de veiligheid ervan” opgericht, die wordt 
voorgezeten door de Europese Commissie. Deze stuurgroep moet een strategische 
leidende rol spelen bij dringende en gecoördineerde maatregelen en moet 
verstoringen van de toelevering tijdens de pandemie voorkomen en beperken. 

2.39. Naar aanleiding van de controle heeft het Bureau op 31 mei 2021 zijn 
bedrijfscontinuïteitsplan goedgekeurd. 

Kader 2.15. De aanwervingsprocedure werd slechts tijdelijk opgeschort voor een periode 
van één maand. Het EASO bleef snel personeel aanwerven door middel van een 
selectieprocedure op afstand. Ondanks de complicaties als gevolg van de pandemie is 
het EASO erin geslaagd 86 statutaire personeelsleden aan te werven in 2020, waarmee 
het ons meest succesvolle jaar was wat aanwerving betreft. 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/emas-governance-during-covid-19-pandemic#covid-19-ema-pandemic-task-force-section
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/european-medicines-regulatory-network
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/european-medicines-regulatory-network
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3.1. Informatie tot staving van de 
betrouwbaarheidsverklaringen 

Grondslag voor de oordelen 

3.1.1. Wij verrichtten onze controle overeenkomstig de internationale 
controlestandaarden (ISA) en de regels inzake beroepsethiek van IFAC en de internationale 
standaarden van hoge controle-instanties (ISSAI) van INTOSAI. Onze verantwoordelijkheden 
volgens die standaarden worden nader beschreven in het onderdeel van ons verslag over de 
verantwoordelijkheden van de auditor. We zijn onafhankelijk, zoals voorgeschreven in de 
Ethische gedragscode voor professionele accountants (Code of Ethics for Professional 
Accountants) van de International Ethics Standards Board for Accountants (“IESBA Code”) en 
de ethische vereisten die relevant zijn voor onze controle, en we hebben ons van onze andere 
ethische verantwoordelijkheden gekweten in overeenstemming met deze vereisten en de 
IESBA Code. Wij achten de verkregen controle-informatie toereikend en geschikt als grondslag 
voor ons oordeel. 

Verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance 
belaste personen 

3.1.2. Overeenkomstig de artikelen 310-325 van het VWEU en het financieel reglement 
van de agentschappen is de leiding van de agentschappen verantwoordelijk voor het opstellen 
en weergeven van de rekeningen van de agentschappen op basis van de internationaal 
aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector, alsmede voor de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. Dit omvat het ontwerpen, invoeren en in 
stand houden van internebeheersingsmaatregelen die relevant zijn voor het opmaken en 
weergeven van financiële overzichten die geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fraude of fouten bevatten. De leiding dient er ook voor te zorgen dat de in de financiële 
overzichten weergegeven activiteiten, financiële verrichtingen en informatie in 
overeenstemming zijn met de officiële vereisten die voor deze financiële overzichten gelden. 
De leiding van een agentschap draagt uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de wettigheid 
en regelmatigheid van de verrichtingen die ten grondslag liggen aan de rekeningen van het 
agentschap. 
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3.1.3. Bij het opstellen van de rekeningen is de leiding verantwoordelijk voor het 
beoordelen van het vermogen van het agentschap om zijn activiteiten voort te zetten. De 
leiding dient in voorkomend geval kwesties te melden die verband houden met de 
bedrijfscontinuïteit van het Agentschap en dient het boekhoudkundig continuïteitsbeginsel te 
hanteren, tenzij zij voornemens is om de entiteit te liquideren of om haar activiteiten stop te 
zetten, of als er geen realistisch alternatief bestaat. 

3.1.4. Degenen die belast zijn met governance zijn verantwoordelijk voor de supervisie 
van het proces van financiële verslaglegging bij het agentschap. 

De verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van 
de rekeningen en de onderliggende verrichtingen 

3.1.5. Onze doelstellingen bestaan erin, redelijke zekerheid te verkrijgen over de vraag of 
de rekeningen van de agentschappen geen afwijkingen van materieel belang vertonen en of de 
onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn, alsmede op basis van onze controle het 
Europees Parlement en de Raad of andere betrokken kwijtingsautoriteiten een 
betrouwbaarheidsverklaring te verschaffen over de betrouwbaarheid van de rekeningen van 
de agentschappen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. 
Redelijke zekerheid is een hoge mate van zekerheid, maar geen garantie dat bij een controle 
een bestaande materiële afwijking of niet-conformiteit altijd zal worden opgespoord. Deze kan 
voortkomen uit fraude of fouten en wordt van materieel belang geacht indien hiervan, 
afzonderlijk of geaggregeerd, redelijkerwijs zou kunnen worden verwacht dat deze invloed 
heeft op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze rekeningen nemen. 

3.1.6. Voor de ontvangsten verifiëren wij de van de Europese Commissie of 
samenwerkende landen ontvangen subsidies en beoordelen wij de procedures van de 
agentschappen voor het innen van vergoedingen en andere inkomsten, voor zover van 
toepassing. 

3.1.7. Ten aanzien van de uitgaven onderzoeken wij betalingsverrichtingen wanneer de 
uitgaven zijn gedaan, geboekt en goedgekeurd. Dit onderzoek betreft alle soorten betalingen 
(inclusief die voor de verwerving van activa) behalve voorschotten op het moment waarop 
deze worden gedaan. Voorschotbetalingen worden onderzocht wanneer de ontvanger van de 
middelen het passende gebruik ervan aantoont en een agentschap dit als rechtvaardiging 
accepteert door het afwikkelen van de voorschotbetaling in hetzelfde jaar of later. 
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3.1.8. In overeenstemming met de ISA's en ISSAI's passen wij professionele 
oordeelsvorming toe en houden wij gedurende de hele controle een professioneel-kritische 
instelling. Daarnaast:  

o identificeren en beoordelen we de risico's op afwijkingen van materieel belang in de 
rekeningen en op niet-conformiteit van materieel belang van de onderliggende 
verrichtingen met vereisten uit de wet- en regelgeving van de Europese Unie, hetzij door 
fraude, hetzij door fouten, ontwerpen we in het licht van die risico’s controleprocedures 
en voeren we deze uit, en verkrijgen we controle-informatie die toereikend is en geschikt 
als grondslag voor onze oordelen. Het risico dat een afwijking of niet-conformiteit van 
materieel belang als gevolg van fraude niet wordt ontdekt is groter dan bij fouten, 
aangezien er bij fraude sprake kan zijn van collusie, vervalsing, opzettelijke omissies, 
verkeerde voorstellingen van zaken of het terzijde stellen van de 
internebeheersingsmaatregelen; 

o verkrijgen we inzicht in de internebeheersingsmaatregelen die relevant zijn voor de 
controle om controleprocedures op te zetten die onder de gegeven omstandigheden 
adequaat zijn, maar niet om een oordeel uit te spreken over de doeltreffendheid van de 
internebeheersingsmaatregelen; 

o beoordelen we de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaglegging en van de redelijkheid van de boekhoudkundige schattingen en de 
daarmee samenhangende informatieverschaffing door de leiding; 

o trekken we conclusies over de geschiktheid van de wijze waarop de leiding het 
continuïteitsbeginsel hanteert en, op basis van de verkregen controle-informatie, over 
het al dan niet bestaan van materiële onzekerheden die verband houden met 
gebeurtenissen of omstandigheden die mogelijk aanzienlijke twijfel doen rijzen over het 
vermogen van een agentschap om zijn bedrijfsactiviteiten voort te zetten. Als we tot de 
conclusie komen dat er een materiële onzekerheid bestaat, zijn we verplicht in ons 
verslag als auditor de aandacht te vestigen op de gerelateerde informatie in de 
rekeningen of, indien de informatie ontoereikend is, ons oordeel aan te passen. Onze 
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die we hebben verkregen tot de 
datum van vaststelling van ons verslag als auditor. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een entiteit haar bedrijfsactiviteiten 
niet langer kan voortzetten; 

o evalueren we de algemene presentatie, structuur en inhoud van de rekeningen, met 
inbegrip van de toelichtingen, en beoordelen we of de rekeningen de onderliggende 
verrichtingen en gebeurtenissen zodanig weergeven dat een getrouw beeld ontstaat; 

o verkrijgen we voldoende passende controle-informatie met betrekking tot de financiële 
informatie van de agentschappen om een oordeel te formuleren over de rekeningen en 
de onderliggende verrichtingen. Wij zijn verantwoordelijk voor de aansturing van, het 
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toezicht op en de uitvoering van de controle. We blijven als enige verantwoordelijk voor 
ons controleoordeel; 

o hebben we in voorkomend geval rekening gehouden met de controlewerkzaamheden die
de onafhankelijke externe auditor heeft verricht ten aanzien van de rekeningen van de
agentschappen, zoals bepaald in artikel 70, lid 6, van het Financieel Reglement van de EU.

Wij communiceren met de leiding onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de internebeheersingsmaatregelen die we tijdens onze controle 
constateren. We bepalen welke van de punten die we met de agentschappen hebben 
besproken, het belangrijkst waren bij de controle van de rekeningen over de huidige periode 
en dus de essentiële controleaangelegenheden vormen. Wij beschrijven deze 
aangelegenheden in ons verslag als auditor, tenzij openbaarmaking ervan verboden is op 
grond van de wet- en regelgeving of we, in zeer uitzonderlijke omstandigheden, besluiten dat 
een aangelegenheid niet in ons verslag moet worden opgenomen omdat redelijkerwijs te 
verwachten is dat de negatieve gevolgen daarvan zwaarder wegen dan de voordelen van een 
dergelijke mededeling voor het algemeen belang. 



Agentschappen gefinancierd in het 
kader van MFK-rubriek 1a 

— Concurrentievermogen voor groei 
en werkgelegenheid 
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3.2. Agentschap van de Europese Unie 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) 

Inleiding 

3.2.1. Het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen 
energieregulators (“het Agentschap” ofwel “ACER”), gevestigd te Ljubljana, werd opgericht bij 
Verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad44. Het Agentschap 
heeft voornamelijk tot taak om de nationale regulerende instanties bij te staan bij het op EU-
niveau uitoefenen van de door hen in de lidstaten vervulde reguleringstaken, en zo nodig hun 
optreden te coördineren. In het kader van de REMIT-verordening45 heeft het Agentschap — 
samen met de nationale regulerende instanties — bijkomende verantwoordelijkheden 
gekregen ten aanzien van het toezicht op de Europese groothandelsmarkt voor energie. 
Figuur 3.2.1 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap46. 

Figuur 3.2.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het 
Agentschap. 

                                                           
44 PB L 211 van 14.8.2009, blz. 1. 

45 Verordening nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 326 van 
8.12.2011, blz. 1), die het Agentschap een belangrijke rol toebedeelt in het toezicht op de 
groothandelsmarkt voor energie in heel Europa. 

46 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Agentschap is te vinden op 
zijn website: www.acer.europa.eu. 

19

20

Begroting (in miljoen EUR)*

95

105

Personeelsbestand (per 31 december)**

2020
2019

http://www.acer.europa.eu/
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Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.2.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Agentschap. Hierbij komt 
nog informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding 
van het Agentschap verstrekte informatie. 

3.2.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het oordeel, 
de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en de 
verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.2.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking 
tussen energieregulators, die bestaan uit de financiële overzichten47 en de verslagen 
over de uitvoering van de begroting48 betreffende het per 31 december 2020 
afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

                                                           
47 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

48 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.2.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Agentschap over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 2020, van de resultaten 
van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het 
op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.2.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Grondslag voor een oordeel met beperking ten aanzien van de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de rekeningen 

3.2.7. In haar controleverslag voor het begrotingsjaar 2019 concludeerde de ERK dat 
meerdere specifieke overeenkomsten op grond van een kaderovereenkomst voor IT-
diensten onregelmatig waren, omdat er geen concurrerende aanbestedingsprocedure 
was gevolgd. Met name waren bepaalde bestelde artikelen en diensten niet opgenomen 
in de prijslijsten van de offertes die zijn ingediend voor de opdracht. In 2020 werd er in 
het kader van deze kaderovereenkomst voor 752 654 EUR aan betalingen gedaan voor 
artikelen die niet waren opgenomen in de prijslijsten (3,71 % van de totale in 2020 
beschikbare betalingskredieten). We erkennen dat het Agentschap naar aanleiding van 
onze opmerkingen van 2019 een actieplan heeft opgesteld en dat de uitvoering daarvan 
regelmatig wordt gemonitord door de leiding. 
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Oordeel met beperking ten aanzien van de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende betalingen bij de rekeningen 

3.2.8. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, behoudens de kwesties 
die zijn toegelicht in de paragraaf “Grondslag voor een oordeel met beperking ten aanzien 
van de wettigheid en regelmatigheid van de betalingen”, op alle materiële punten wettig 
en regelmatig. 

Andere aangelegenheid 

3.2.9. De ERK vestigt de aandacht op het feit dat het Agentschap, in tegenstelling tot 
andere instellingen (zoals de Europese Commissie), geen interne regels heeft vastgesteld 
om de continuïteit van delegaties aan te pakken in gevallen waarin delegerende of 
gedelegeerd ordonnateurs hun functie neerleggen. 

Bij agentschappen is de rol van ordonnateur anders dan bij de instellingen. De instellingen 
vervullen zelf de rol van ordonnateur; zij delegeren de daarmee verband houdende 
verantwoordelijkheden aan personeelsleden. Directeuren-generaal en secretarissen-
generaal van de instellingen zijn uitsluitend gedelegeerd ordonnateurs. In agentschappen 
wordt de rol van ordonnateur echter toegewezen aan de uitvoerend directeur, die de 
begroting onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid uitvoert. 

De nieuwe uitvoerend directeur is op 1 januari 2020 aangetreden. Op 18 december 2020 
bevestigde hij echter met terugwerkende kracht de delegaties van twee personeelsleden. 
Dit betekende dat de personeelsleden in kwestie gedurende bijna een jaar toestemming 
gaven voor verrichtingen op basis van de delegaties van de vorige uitvoerend directeur. 
Dit vormt een belangrijke tekortkoming in de interne beheersing. Na onze controle heeft 
het Agentschap toegezegd uitvoeringsvoorschriften vast te stellen waarin de door de 
Rekenkamer vastgestelde kwesties worden aangepakt. 

3.2.10. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de ERK. 

Opmerkingen over het begrotingsbeheer 

3.2.11. Het Agentschap heeft al enkele jaren een hoog niveau van overdrachten. In 2020 
waren de overdrachten van vastgelegde kredieten hoog voor twee begrotingstitels: titel II 
(gebouwen en bijbehorende kosten) en titel III (operationele uitgaven). Voor titel II werd 
1,5 miljoen EUR, ofwel 44 %, van het totaalbedrag van de titel overgedragen (0,8 miljoen EUR, 
ofwel 31 %, in 2019). Voor titel III werd 1,4 miljoen EUR, ofwel 36 % van het totaalbedrag van 
de titel overgedragen (1,9 miljoen EUR, ofwel 46 %, in 2019). De overdrachten hadden 
voornamelijk betrekking op IT-hardware en adviesdiensten. Ze zijn slechts deels toe te 
schrijven aan de aard van de kernactiviteiten van het Agentschap: deze betreffen onder meer 
het onderhoud, het beheer, de ondersteuning en de ontwikkeling van de IT-systemen voor 
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Remit, taken die gedurende meerdere maanden worden uitgevoerd en zich kunnen 
uitstrekken tot na het einde van het jaar. Een aanzienlijk deel (19 %) van de overdrachten naar 
2021 onder titel II werd echter in december 2020 vastgelegd; dit was slechts gedeeltelijk 
gerechtvaardigd (zo besteedde het Agentschap 67 895 EUR uit de begroting voor 
begrotingsjaar 2020 aan de inkoop van IT-ontwikkelingsdiensten die in december 2020 werden 
besteld, terwijl het de begroting voor 2021 had moeten gebruiken). Dit wijst op een 
structureel probleem. Om dit op te lossen, moet het Agentschap zijn begrotingsplanning en 
uitvoeringscycli verder verbeteren. 

Opmerkingen over de internebeheersingsmaatregelen 

3.2.12. In het begrotingsjaar 2019 werden opmerkingen gemaakt over een 
onregelmatige aanwervingsprocedure bij het ACER. In 2020 controleerden we de 
aanwervingsprocedures opnieuw en stelden we enkele tekortkomingen in de 
internebeheersingsmaatregelen vast. Deze tekortkomingen waren van invloed op het proces 
van beoordeling van de kandidaten, maar deden geen afbreuk aan de wettigheid of 
regelmatigheid van de gecontroleerde procedures. Vijf kandidaten werden ten onrechte 
geacht in aanmerking te komen en werden bijgevolg toegelaten tot de selectieprocedure. Dit 
had echter geen invloed op de uitkomst van de procedure, omdat deze kandidaten niet de 
vereiste minimumscore hadden bereikt om te worden uitgenodigd voor een gesprek. In een 
ander geval werd een kandidaat uitgenodigd voor een gesprek, hoewel de talenkennis van 
deze kandidaat niet in de desbetreffende sollicitatie was vermeld, terwijl dit wel vereist was 
volgens de kennisgeving van vacature. In de twee gecontroleerde selectieprocedures was geen 
gedetailleerde scoringsmethode vastgesteld; voor sommige kandidaten leidde dit tot een 
inconsistente toekenning van scores door individuele leden van het selectiecomité. In weer 
een andere procedure hadden twee leden van het selectiecomité de verklaringen inzake 
mogelijke belangenconflicten niet naar behoren ingevuld. Dit zorgde niet voor een volledig en 
betrouwbaar controlespoor en wijst op tekortkomingen in de internebeheersingsmaatregelen 
van het Agentschap. Dergelijke tekortkomingen kunnen het Agentschap blootstellen aan grote 
reputatie- en financiële risico’s, met name indien afgewezen kandidaten beroep instellen of 
een rechtszaak aanspannen. 

Het ACER moet zijn selectie- en aanwervingsprocedures aanzienlijk verbeteren en de 
bestaande beheersingsmaatregelen strikt toepassen om ervoor te zorgen dat de beginselen 
van gelijke behandeling en de toepasselijke regels en voorschriften volledig worden nageleefd. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.2.13. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2016 Het Agentschap kan overwegen om gesplitste begrotingskredieten in te voeren om het meerjarige 
karakter van de activiteiten beter weer te geven. Loopt nog 

2017 De gegevensuitwijklocatie van het Agentschap bevindt zich op dezelfde plaats als de oorspronkelijke 
gegevens. Afgerond 

2017 E-aanbesteding: eind 2017 had het Agentschap nog geen van de door de Europese Commissie 
ontwikkelde IT-instrumenten ingevoerd. Afgerond 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 

Het Agentschap ondertekende een kaderovereenkomst op het gebied van IT-systemen en -
consultancy volgens het cascadesysteem, in twee percelen, voor een maximumbedrag van 
25 miljoen EUR. De prijslijst van de overeenkomst had echter geen betrekking op 61,3 % van de in 
2019 in het kader van perceel 1 van de overeenkomst verrichte betalingen. Het Agentschap had voor 
de betrokken artikelen onderhandse overeenkomsten gesloten, zonder mededingingsprocedure.  

Volgens de bepalingen van het Financieel Reglement had het Agentschap in dergelijke 
omstandigheden geen overeenkomst volgens het cascadesysteem mogen ondertekenen. In plaats 
daarvan had het een hernieuwde oproep tot mededinging moeten doen. De desbetreffende 
specifieke overeenkomsten zijn derhalve onregelmatig. De onregelmatige betalingen in 2019 voor 
artikelen die niet zijn opgenomen in de prijslijsten in het kader van perceel 1 van de 
kaderovereenkomst beliepen 975 708 EUR. 

Loopt nog 

2019 
Het Agentschap ondertekende een onderhandse overeenkomst zonder een concurrerende 
aanbestedingsprocedure of een marktonderzoek uit te voeren. Dit is niet in overeenstemming met 
het Financieel Reglement en de bijbehorende betaling is derhalve onregelmatig. 

Afgerond 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 

Het ACER voerde een aanwervingsprocedure uit om een vacature te vervullen. Het berekende de 
evaluatiescores echter niet op de juiste wijze, wat ertoe leidde dat een kandidaat ten onrechte werd 
geselecteerd. Dit is in strijd met het beginsel van gelijke behandeling en toont aan dat er geen 
doeltreffende internebeheersingsmaatregelen zijn toegepast.  

Loopt nog 

2019 

We troffen aanwijzingen aan dat het Agentschap uitzendkrachten had ingezet om een tekort aan 
eigen personeelsleden te compenseren. Alle bij het ACER werkzame uitzendkrachten, op één na, 
voerden langetermijntaken uit. Het ACER moet vaste en lopende taken toewijzen aan eigen 
personeelsleden en niet aan uitzendkrachten. 

Loopt nog 

2019 
Het Agentschap had een hoog niveau van overdrachten, die slechts gedeeltelijk gerechtvaardigd 
waren. Dit wijst op een structureel probleem. Om dit op te lossen, moet het Agentschap zijn 
begrotingsplanning en uitvoeringscycli verder verbeteren. 

Loopt nog 

2019 

Het ACER voldeed niet aan beginsel 12 inzake interne controles van zijn eigen internecontrolekader, 
op grond waarvan het Agentschap afwijkingen van de regels en procedures moet opnemen in zijn 
register van uitzonderingen. Dit doet afbreuk aan de transparantie en doeltreffendheid van de 
internebeheersingssystemen van het Agentschap. 

Loopt nog 
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Antwoord van het Agentschap 
3.2.7. Het Agentschap heeft de bevindingen van de Rekenkamer met betrekking tot het 
toegenomen gebruik van goederen en diensten die niet waren opgenomen in de prijslijst van 
de overeenkomst van 20 miljoen EUR erkend. Om te beginnen merkt het Agentschap op dat de 
aard van de diensten in het kader van deze overeenkomst geen alomvattende lijst van 
diensten en contracten mogelijk maakt. Naar aanleiding van de voorlopige opmerkingen van 
de ERK van mei 2020 over de rekeningen van ACER van 2019 heeft het Agentschap de 
aankopen van niet in de prijslijst opgenomen artikelen in alle lopende specifieke contracten in 
detail geanalyseerd en een actieplan opgezet om de status van de bestellingen te monitoren. 
De uitvoering van het actieplan wordt door het management van het Agentschap regelmatig 
gecontroleerd. Het Agentschap streeft ernaar het gebruik van niet in de prijslijst opgenomen 
artikelen zoveel mogelijk te beperken (met de doelstelling het te reduceren tot minder dan 
10 % van de waarde van elke specifieke overeenkomst), met inachtneming van de continuïteit 
van zijn operationele activiteiten. Het Agentschap heeft ook melding gemaakt van de 
onregelmatigheid die is vermeld in het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag 2020.  

3.2.9. Het Agentschap was van oordeel dat de bevoegdheid om als ordonnateur op te treden 
en de plicht tot uitvoering van de begroting intrinsiek verbonden zijn met de functie van 
directeur. Het Agentschap heeft derhalve te goeder trouw gehandeld in overeenstemming met 
algemene bestuursrechtelijke beginselen. In de periode januari-december 2020 achtte het 
Agentschap het daarom niet noodzakelijk maatregelen te treffen om de geldigheid van de 
delegaties door de vroegere directeur te handhaven. 

Het Agentschap is ingenomen met de aanbeveling van de Rekenkamer om soortgelijke 
uitvoeringsvoorschriften vast te stellen als die van de Commissie, en heeft daartoe de nodige 
stappen genomen. 

3.2.11. Het Agentschap erkent dat de som van de overdrachten 18,93 % van zijn totale 
kredieten beloopt en wil de Rekenkamer erop wijzen dat een aanzienlijk tekort aan financiële 
middelen pas in de laatste maand van het jaar door middel van een begrotingswijziging is 
gedekt. Tijdens de gecontroleerde periode kreeg het Agentschap te maken met een ongekend 
groot aantal beroepen tegen zijn besluiten, waardoor vele juridische adviezen en vertalingen 
nodig waren. Overeenkomstig de artikelen 12 en 13 van het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van de Unie en de richtsnoeren van de Commissie voor 
vastleggingen en betalingen heeft het Agentschap, als uitzondering op het 
jaarperiodiciteitsbeginsel, administratieve betalingskredieten voor in 2020 naar behoren 
gegunde opdrachten overgedragen om de aan het eind van het jaar vastgestelde openstaande 
verplichtingen te dekken. In de loop der jaren heeft het Agentschap het percentage 
overgedragen middelen steeds verder verlaagd, van 40,05 % in 2016 tot 24,19 % in 2017, 
20,27 % in 2018 en 18,65 % in 2019, en het streeft ernaar dit percentage ook in de komende 
jaren onder de 25 % te houden. 
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3.2.12. Hoewel de in de gecontroleerde aanwervingsprocedures geconstateerde fouten geen 
invloed hadden op de eindresultaten ervan, heeft het Agentschap zijn controles grondig 
herzien en verschillende verbeteringsmaatregelen genomen, zoals: voorafgaande controles of 
de kandidaten in aanmerking komen, beoordeling daarvan voor alle kandidaten en bevestiging 
daarvan door het selectiecomité; grondige toetsing van de definitieve toelatingsscoretabel 
door de afdeling Personeelszaken; verplichting voor elke kandidaat om voor eigen 
verantwoordelijkheid te verklaren aan de toelatingscriteria te voldoen; beoordeling van de 
vraag of kandidaten aan de taalvereisten voldoen op het moment van het schriftelijk examen 
en het sollicitatiegesprek; vaststelling van een door de leden van het selectiecomité 
overeengekomen scoringsmethode en van het aantal punten per selectiecriterium voordat de 
leden toegang krijgen tot de sollicitaties. De scoringsmethode en -matrix kunnen worden 
meegedeeld aan de kandidaten; een nota over de overeengekomen methode wordt bewaard 
in het selectiedossier; een samenvatting van de prestaties van elke kandidaat wordt in het 
beoordelingsschema opgenomen ter staving van de eindscore. Feedback kan worden 
doorgegeven aan de kandidaten; het mondeling onderhoud wordt opgenomen in 
overeenstemming met de aanbevelingen van de ERK; de leden van het selectiecomité moeten 
steeds gezamenlijk beraadslagen over elke kandidaat; de verklaring inzake belangenconflicten 
is gewijzigd. De afdeling Personeelszaken zoekt actief naar een IT-oplossing om verdere fouten 
tijdens de procedure te voorkomen.  
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3.3. Bureau voor ondersteuning van 
het Orgaan van Europese regelgevende 
instanties voor elektronische 
communicatie (Berec-Bureau) 

Inleiding 

3.3.1. Het Bureau voor ondersteuning van het Orgaan van Europese regelgevende 
instanties voor elektronische communicatie (“het Berec-Bureau”), gevestigd te Riga, werd 
opgericht bij Verordening (EU) 2018/1971 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018, die Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het Europees Parlement en de 
Raad49 vervangt. Het Berec-Bureau heeft als belangrijkste taak, diensten voor professionele en 
administratieve ondersteuning te verlenen aan het Orgaan van Europese regelgevende 
instanties voor elektronische communicatie (Berec), en onder sturing van de raad van 
regelgevers informatie te verzamelen en te analyseren betreffende elektronische 
communicatie en onder de nationale regelgevende instanties optimale regelgevingspraktijken 
te verspreiden zoals gemeenschappelijke benaderingswijzen, methoden of richtsnoeren voor 
de uitvoering van het EU-regelgevingskader. Figuur 3.3.1 bevat de belangrijkste cijfers met 
betrekking tot het Berec-Bureau50. 

                                                           
49 PB L 337 van 18.12.2009, blz. 1. 

50 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Berec-Bureau is te vinden 
op zijn website: www.berec.europa.eu. 

http://www.berec.europa.eu/
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Figuur 3.3.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Berec-Bureau 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Berec-Bureau voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het 
Berec-Bureau. 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.3.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Berec-Bureau. Hierbij komt 
nog informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding 
van het Berec-Bureau verstrekte informatie. 

3.3.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het oordeel, 
de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en de 
verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

6

8

Begroting (in miljoen EUR)*

32

43

Personeelsbestand (per 31 december)**

2020
2019
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De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.3.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd:  

a) de rekeningen van het Bureau voor ondersteuning van het Orgaan van Europese 
regelgevende instanties voor elektronische communicatie, die bestaan uit de 
financiële overzichten51 en de verslagen over de uitvoering van de begroting52 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.3.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Berec-Bureau over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Berec-Bureau per 31 december 2020, van de resultaten 
van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het 
op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

                                                           
51 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

52 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.3.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.3.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.3.8. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 



 96 

Bureau voor ondersteuning van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec-Bureau) 

 

Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / Nog af te handelen 

/ N.v.t.) 

2017 Eind 2017 had het Berec-Bureau voor bepaalde procedures e-aanbesteding 
ingevoerd, maar geen e-facturering en e-inschrijving. Afgerond 

2018 

Het Berec-Bureau heeft met één onderneming een kaderovereenkomst gesloten 
voor de verlening van ondersteunende secretariaatsdiensten. Het personeel 
(uitzendkrachten) was aangenomen op basis van contracten met erkende 
uitzendbureaus. Het gebruik van dergelijke overeenkomsten voor de 
terbeschikkingstelling van arbeidskrachten is echter niet in overeenstemming met 
de sociale en arbeidsrechtelijke voorschriften van de EU en stelt het Berec-Bureau 
bloot aan juridische en reputatierisico’s.  

Wij merken op dat er een zaak aanhangig is bij het Hof van 
Justitie van de EU (HvJ-EU), zaak C-948/19 (Manpower Lit), 

over diverse vragen van het Litouwse hooggerechtshof 
inzake de toepassing op EU-agentschappen van 

Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid. 
Aangezien de uitspraak van het HvJ-EU ten aanzien van 

deze vragen gevolgen kan hebben voor het standpunt van 
de Rekenkamer met betrekking tot het inzetten van 

uitzendkrachten door het Berec-Bureau, zal de ERK zich 
onthouden van opmerkingen over de regelmatigheid van 
de aanpak van deze kwestie door het Berec-Bureau, met 

inbegrip van een follow-up van de opmerkingen van 
voorgaande jaren, totdat het HvJ-EU definitief uitspraak 

heeft gedaan in deze zaak. 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / Nog af te handelen 

/ N.v.t.) 

2018 

Het Berec-Bureau heeft 37 % van het deel van zijn begroting dat geen verband 
houdt met salarissen besteed aan één onderneming, waardoor een risico voor de 
bedrijfscontinuïteit is ontstaan doordat het Berec-Bureau afhankelijk is geworden 
van externe middelen die door die ene onderneming worden verstrekt. 

Afgerond 

2019 

Het Berec-Bureau heeft een aanbestedingsprocedure afgesloten en een 
overeenkomst ondertekend zonder dat het eerst alle offertes had beoordeeld die 
het had ontvangen. Eén offerte was niet goed opgeborgen en werd niet 
beoordeeld. In het evaluatieverslag voor deze procedure werd niet uitgelegd hoe 
het Berec-Bureau had geconcludeerd of de ontvangen offertes al dan niet 
voldeden aan de deelnemingsvoorwaarden. Ten slotte werd de 
aanbestedingsprocedure door slechts één persoon uitgevoerd. Die persoon had 
aangegeven dat er sprake was van een mogelijk belangenconflict, maar heeft de 
hele procedure toch alleen afgehandeld. Om deze redenen zijn wij van mening dat 
de overeenkomst onregelmatig is. 

Loopt nog 

2019 

Het Berec-Bureau heeft een overeenkomst gesloten zonder de raming van de 
waarde van de opdracht en alle verklaringen inzake de afwezigheid van 
belangenconflicten van de leden van het evaluatiecomité te registreren in het 
aanbestedingsdossier. 

Afgerond 
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Antwoord van het Bureau 
Het Berec-Bureau neemt akte van het verslag van de Rekenkamer. 
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3.4. Europees Centrum voor de 
ontwikkeling van de beroepsopleiding 
(Cedefop)  

Inleiding 

3.4.1. Het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (“het 
Centrum” ofwel “Cedefop”), gevestigd te Thessaloniki, werd opgericht bij Verordening (EEG) 
nr. 337/75 van de Raad53, die werd ingetrokken bij Verordening (EU) 2019/128 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 januari 201954. Hoofdtaak van het Centrum is bij te 
dragen tot de ontwikkeling van de beroepsopleiding op het niveau van de Unie. Hiertoe moet 
het Centrum documentatie over de systemen voor beroepsopleiding samenstellen en 
verspreiden. Figuur 3.4.1 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot het Centrum55. 

Figuur 3.4.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Centrum 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Centrum voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het 
Centrum. 

                                                           
53 PB L 39 van 13.2.1975, blz. 1. 

54 PB L 30 van 31.1.2019, blz. 90. 

55 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Centrum is te vinden op zijn 
website: www.cedefop.europa.eu. 

20

25

Begroting (in miljoen EUR)*

113

108

Personeelsbestand (per 31 december)**

2020
2019

http://www.cedefop.europa.eu/
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Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.4.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Centrum. Hierbij komt nog 
informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding van 
het Centrum verstrekte informatie.  

3.4.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het oordeel, 
de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en de 
verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.4.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de 
beroepsopleiding, die bestaan uit de financiële overzichten56 en de verslagen over 
de uitvoering van de begroting57 betreffende het per 31 december 2020 afgesloten 
begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

                                                           
56 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

57 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.4.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Centrum over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Centrum per 31 december 2020, van de resultaten van 
zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op die 
datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de door de 
rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op 
internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.4.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.4.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

3.4.8. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de ERK. 
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Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen 

3.4.9. In juni 2020 schreef het Cedefop een aanbestedingsprocedure uit voor de levering 
van webdiensten voor de Europass-regeling met een geraamde begroting van 10 000 EUR. Het 
was de bedoeling dat de overeenkomst gedurende twee jaar zou worden uitgevoerd. Het 
Cedefop sloot een overeenkomst op basis van een onderhandelingsprocedure met één 
inschrijver, de vorige contractant, en verklaarde dat hiervoor was gekozen vanwege de lage 
geraamde waarde van de overeenkomst. Deze beoordeling werd echter niet onderbouwd door 
kostenramingen op basis van actuele marktwaarden of gedocumenteerd marktonderzoek. 

De door de contractant geboden en door het Cedefop aanvaarde prijs overschreed de 
geraamde begroting met 98 % (19 800 EUR). Hierdoor is ook de waarde van de overeenkomst 
uitgekomen boven de drempel (15 000 EUR) waarboven een onderhandelingsprocedure met 
één inschrijver niet is toegestaan op grond van het Financieel Reglement. Het Cedefop kon 
geen rechtvaardiging geven voor het feit dat het deze zaak als een uitzondering op dit vereiste 
had behandeld. Volgens het Financieel Reglement van de EU had het Cedefop offertes moeten 
vragen van ten minste drie inschrijvers. 

De aanbestedingsprocedure is derhalve onregelmatig. Er waren geen gerelateerde betalingen 
in 2020. Na onze controle heeft het Cedefop de overeenkomst met ingang van 26 februari 
2021 opgezegd. 

Opmerkingen over het begrotingsbeheer 

3.4.10. Evenals in 2019 werd de methode voor het berekenen van bijdragen, zoals 
uiteengezet in de verklaring over de samenwerking tussen het Cedefop en de EVA, niet correct 
toegepast in het begrotingsjaar 2020. 

De samenwerkingsovereenkomst tussen het Cedefop en de EVA bepaalt dat de 
samenwerkingspartners van de EVA bijdragen op een niveau dat wordt bepaald door het 
aandeel van hun bnp in het totale bnp van de EER. De bijdragen van Noorwegen en IJsland in 
de oorspronkelijke begroting werden echter berekend op basis van het aandeel van hun bbp 
(2,27 % voor Noorwegen en 0,14 % voor IJsland) in het bbp van de EU-lidstaten van de EER en 
niet op basis van het totale bnp van de EER. Als gevolg daarvan hebben Noorwegen en IJsland 
8 601 EUR minder bijgedragen aan de begroting van 2020 van het Cedefop dan zij hadden 
moeten doen. De EU heeft 8 601 EUR meer bijgedragen.  

Hoewel de betalingskredieten en ontvangsten bij de eerste begrotingswijziging voor 2020 
(27 november 2020) met 1 100 000 EUR werden verlaagd, is bovendien geen deel van de 
begrotingsverlaging teruggestort aan Noorwegen en IJsland. Als gevolg daarvan hebben 
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Noorwegen en IJsland 25 886 EUR meer bijgedragen aan de begroting van 2020 van het 
Cedefop dan zij hadden moeten doen, en heeft de EU 25 886 EUR minder bijgedragen.  

Daarnaast werd geen deel van het begrotingsoverschot voor 2020 teruggestort aan 
Noorwegen en IJsland. Bovendien waren er geen plannen om de toekomstige bijdragen van 
Noorwegen en IJsland te verminderen met het bedrag van het begrotingsoverschot. Bijgevolg 
hebben Noorwegen en IJsland 2 987 EUR meer bijgedragen aan de begroting van 2020 van het 
Cedefop dan zij hadden moeten doen.  

Over het geheel genomen, en rekening houdend met de drie kwesties die in de voorgaande 
paragrafen worden genoemd, waren de bijdragen van Noorwegen en IJsland aan de begroting 
van 2020 van het Cedefop 20 272 EUR hoger, en was de bijdrage van de EU 20 272 EUR lager 
dan het geval had moeten zijn. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.4.11. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2018 

De prijs- en kwaliteitscriteria voor gunning bij de aanbestedingsprocedure voor de 
reisbureaudiensten van het Centrum waren niet voldoende gedetailleerd en waarborgden niet dat de 
economisch voordeligste overeenkomst werd gesloten. Daarnaast waren de methodologie van het 
Centrum en zijn documentatie van mogelijk abnormaal lage inschrijvingen ontoereikend. 

Afgerond 

2019 
Het Centrum aanvaardde wijzigingen in een overeenkomst voor schoonmaakdiensten zonder naar 
behoren te documenteren hoe de gewijzigde overeenkomst gelijkwaardig bleef aan de 
oorspronkelijke overeenkomst. De kaderovereenkomst werd niet dienovereenkomstig gewijzigd. 

Afgerond 

2019 
Bij toekomstige overeenkomsten moet het Centrum, voordat het instemt met wijzigingen in 
technische offertes, naar behoren nagaan of en documenteren dat de nieuwe oplossing ten minste 
gelijkwaardig is aan de in de oorspronkelijke offerte voorgestelde oplossing. 

Afgerond 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 

De methode voor het berekenen van bijdragen, zoals uiteengezet in de verklaring over de 
samenwerking tussen het Cedefop en de EVA, werd niet correct toegepast. De bijdragen van 
Noorwegen en IJsland aan de begroting van 2019 van het Cedefop waren 38 924 EUR lager, en de 
bijdrage van de EU was 38 924 EUR hoger dan het geval had moeten zijn. 

Loopt nog 
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Antwoord van het Centrum 
3.4.9. Cedefop onderkent de opmerking van de Rekenkamer en heeft snel maatregelen 
genomen om daaraan gevolg te geven.  

In het bijzonder heeft Cedefop op 24 februari 2021 besloten de overeenkomst met ingang van 
26 februari 2021 op te zeggen op grond van artikel 18.1 “Gronden voor opzegging door de 
aanbestedende dienst” van de algemene voorwaarden van de overeenkomst en volgens 
artikel 18.3 “Opzeggingsprocedure”. 

3.4.10. Cedefop heeft de evenredigheidsfactor van de Commissie gebruikt om de EVA-
bijdragen aan de algemene begroting te berekenen. Cedefop onderkent het resultaat van de 
audit en heeft onmiddellijk actie ondernomen om dit probleem te verhelpen. Het Centrum 
heeft via DG EMPL advies van DG BUDG ingewonnen. DG BUDG raadde aan om de 
overeenkomst onder te brengen onder Protocol 31 van de Overeenkomst betreffende de 
Europese Economische Ruimte. Het Centrum wil graag een transparante en eenvoudig toe te 
passen methodologie vaststellen. Naar verwachting zal het Centrum de bijdragen in de 
toekomst heffen in het kader Protocol 31 van de Overeenkomst betreffende de Europese 
Economische Ruimte. Dit zal vragen over de afhandeling van gewijzigde begrotingen en 
overschotten overbodig maken.
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3.5. Agentschap van de Europese Unie 
voor de veiligheid van de luchtvaart 
(EASA) 

Inleiding 

3.5.1. Het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (“het 
Agentschap” ofwel “EASA”), gevestigd te Keulen, wordt geregeld bij Verordening 
(EU) 2018/113958 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2018 tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 216/200859. Aan het Agentschap zijn specifieke regelgevende en 
uitvoerende taken toevertrouwd op het gebied van veiligheid van de luchtvaart. Figuur 3.5.1 
bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap60. 

Figuur 3.5.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het 
Agentschap. 

                                                           
58 PB L 212 van 22.8.2018, blz. 1. 

59 PB L 79 van 19.3.2008, blz. 1. 

60 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Agentschap is te vinden op 
zijn website: www.easa.europa.eu. 

267

257

Begroting (in miljoen EUR)*

762

744

Personeelsbestand (per 31 december)**

2020
2019

http://www.easa.europa.eu/
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Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.5.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Agentschap. Hierbij komt 
nog informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding 
van het Agentschap verstrekte informatie. 

3.5.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het oordeel, 
de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en de 
verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel.  

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.5.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de 
luchtvaart, die bestaan uit de financiële overzichten61 en de verslagen over de 
uitvoering van de begroting62 betreffende het per 31 december 2020 afgesloten 
begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

                                                           
61 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

62 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.5.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Agentschap over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 2020, van de resultaten 
van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het 
op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.5.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.5.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.5.8. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2016 
Het Agentschap heeft in de loop van de jaren een gecumuleerd overschot van 52 miljoen EUR 
opgebouwd, afkomstig van door de sector gefinancierde activiteiten, waarvoor de 
oprichtingsverordening van het Agentschap geen bepaling bevat. 

Loopt nog 

(Hierover heeft het 
Agentschap geen controle) 

2018 

De voorwaarden die waren opgenomen in de kaderovereenkomst met één enkele marktdeelnemer 
waren niet specifiek genoeg om eerlijke mededinging mogelijk te maken. Het Agentschap moet 
kaderovereenkomsten opstellen die eerlijke mededinging mogelijk maken en de kostenefficiëntie 
waarborgen. 

Afgerond 

2018 

Het Agentschap legde de middelen voor een overeenkomst met de Europese Commissie inzake 
archiveringsdiensten na de verlenging van de overeenkomst vast. De vastlegging van de middelen 
moet worden geboekt voordat een juridische verbintenis wordt aangegaan om te waarborgen dat de 
middelen beschikbaar zijn.  

Loopt nog 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 
We troffen gevallen van niet-naleving aan bij het beheer van aanbestedingsprocedures. Met name de 
kwestie van de nieuwe oproep tot mededinging kwam tijdens onze controles in voorgaande jaren aan 
het licht en was niet naar tevredenheid opgelost. 

Afgerond 

2019 

Het Agentschap had met één enkele marktdeelnemer een kaderovereenkomst gesloten voor de 
verschaffing van adviesdiensten voor faciliteitenbeheer. De in de overeenkomst opgenomen 
voorwaarden waren echter niet specifiek genoeg om eerlijke mededinging mogelijk te maken. De 
specifieke vereisten met betrekking tot de te verlenen diensten waren namelijk nog niet bekend toen 
de aanbestedingsprocedure liep omdat de diensten in het kader van de overeenkomst slechts in het 
algemeen waren omschreven. Overeenkomstig het Financieel Reglement moet de aanbestedende 
dienst onder dergelijke omstandigheden de kaderovereenkomst aan meerdere marktdeelnemers 
gunnen en moet er voor specifieke aankopen een mededingingsprocedure worden gevolgd waaraan 
de geselecteerde contractanten kunnen deelnemen. 

Afgerond 

2019 
In een aanbestedingsprocedure voor IT-diensten was de door het Agentschap vereiste 
minimumjaaromzet waarvan potentiële inschrijvers bewijs moesten leveren hoger dan het krachtens 
het Financieel Reglement toegestane maximum. 

Afgerond 



 112 

Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) 

 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 
Voor drie van de vier gecontroleerde aanbestedingsprocedures had het Agentschap de geraamde 
waarde van de overeenkomst niet gepubliceerd, zoals wel is voorgeschreven in het Financieel 
Reglement. 

Afgerond 
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Antwoord van het Agentschap 
Het Agentschap neemt akte van het verslag van de Rekenkamer. 
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3.6. Europese Bankautoriteit (EBA) 

Inleiding 

3.6.1. De Europese Bankautoriteit (“de Autoriteit” ofwel “EBA”), gevestigd te Parijs,63 is 
opgericht bij Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad64. De 
taak van de Autoriteit omvat het bijdragen tot de invoering van kwalitatief hoogstaande 
gemeenschappelijke regulerings- en toezichtnormen en -praktijken alsmede tot de consistente 
toepassing van de juridisch bindende handelingen van de Unie, het stimuleren en 
vergemakkelijken van de delegatie van taken en verantwoordelijkheden tussen de bevoegde 
autoriteiten, het volgen en beoordelen van marktontwikkelingen op haar bevoegdheidsgebied, 
en het bevorderen van de bescherming van depositohouders en beleggers. Figuur 3.6.1 bevat 
de belangrijkste cijfers met betrekking tot de Autoriteit65. 

Figuur 3.6.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot de Autoriteit 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van de Autoriteit voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door de 
Autoriteit. 

                                                           
63 Verordening (EU) 2018/1717 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 291 van 

16.11.2018, blz. 2) tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees 
Parlement en de Raad (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12). 

64 PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12. Op 27 december 2019 werd de herziene versie van de 
oprichtingsverordening van de EBA, Verordening (EU) 2019/2175 (PB L 334 van 27.12.2019, 
blz. 1) tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010, gepubliceerd. 

65 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van de Autoriteit is te vinden op 
haar website: www.eba.europa.eu. 

54

54

Begroting (in miljoen EUR)*

201

217

Personeelsbestand (per 31 december)**

2020
2019

http://www.eba.europa.eu/
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Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.6.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van de Autoriteit. Hierbij komt nog 
informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding van 
de Autoriteit verstrekte informatie. 

3.6.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het oordeel, 
de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en de 
verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel.  

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.6.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van de Europese Bankautoriteit, die bestaan uit de financiële 
overzichten66 en de verslagen over de uitvoering van de begroting67 betreffende het 
per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

                                                           
66 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

67 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.6.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van de Autoriteit over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van de Autoriteit per 31 december 2020, van de resultaten van 
haar verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op 
die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig haar financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.6.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.6.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

3.6.8. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de 
Rekenkamer. 
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Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen 

3.6.9. Wij constateerden een aantal gevallen waarin de gecontroleerde openbare 
aanbestedingsprocedures van de EBA in strijd waren met het Financieel Reglement van de EU. 

In één geval had de EBA een kortlopende bankovereenkomst met een bank gesloten. De EBA 
had de waarde van de overeenkomst aanzienlijk onderschat. Als gevolg daarvan maakte zij 
gebruik van een verkeerd soort aanbestedingsprocedure. 

De EBA startte de procedure voor de ondertekening van een nieuwe overeenkomst voor 
bankdiensten slechts één week voor het verstrijken van de vorige overeenkomst. Bij wijze van 
uitzondering heeft zij een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met 
slechts één potentiële contractant ingeleid. Zij heeft dit niet gerechtvaardigd. 

Toen de offerte van de potentiële contractant werd ontvangen, voldeed deze niet aan de 
verwachtingen van de EBA. De EBA heeft daarom andere inschrijvers verzocht om offertes in 
te dienen. Zij heeft echter geen criteria vastgesteld voor de selectie van de beste offerte. 
Evenmin heeft zij de ontvangen offertes naar behoren beoordeeld. In plaats daarvan 
aanvaardde de EBA de oorspronkelijke offerte die zij had ontvangen van de eerste potentiële 
contractant in het kader van de oorspronkelijke onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 

Op grond van de overeenkomst zou negatieve rente in rekening worden gebracht op de 
gedeponeerde tegoeden van de EBA. De EBA schatte dat de over de periode van acht 
maanden van januari tot en met augustus 2020 te betalen negatieve rente 11 808 EUR zou 
bedragen. Het daadwerkelijk betaalde bedrag aan negatieve rente bedroeg 38 430 EUR. 

Volgens artikel 14 van bijlage I bij het Financieel Reglement had op basis van het werkelijke 
bedrag aan betaalde negatieve rente de aanbestedingsprocedure voor opdrachten van geringe 
waarde moeten worden toegepast. In het kader van deze procedure hadden van meet af aan 
ten minste drie offertes moeten worden gevraagd. Het was niet passend om gebruik te maken 
van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met slechts één 
potentiële contractant. 

Indien de EBA deze benadering had gevolgd en alle offertes die zij had ontvangen naar 
behoren had beoordeeld, had zij wellicht een andere, goedkopere offerte uit de ontvangen 
offertes geselecteerd. 

De aanbestedingsprocedure en de bijbehorende betalingen zijn daarom onregelmatig. 

3.6.10. In een andere aanbestedingsprocedure voor juridische diensten, met een 
waarde van 31 000 EUR, was de documentatie ter staving van de redenen waarom de EBA 
ervoor heeft gekozen gebruik te maken van een onderhandelingsprocedure zonder 
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voorafgaande bekendmaking ontoereikend en ontbrak er een toereikend controlespoor. De 
EBA heeft het gebruik van deze uitzonderlijke procedure niet naar behoren onderbouwd, noch 
vooraf, noch in het gunningsbericht zelf, wat wel is voorgeschreven in punt 30.3 van bijlage I 
bij het Financieel Reglement. 

3.6.11. Ten slotte was de openingsfase van een gecontroleerde aanbestedingsprocedure 
gebrekkig, aangezien een personeelslid dat een ander personeelslid in de openingscommissie 
verving, niet formeel door de ordonnateur was benoemd. Bovendien ondertekende het niet-
benoemde personeelslid de verklaring van afwezigheid van belangenconflicten en 
vertrouwelijkheid pas na de opening van de inschrijvingen. 

3.6.12. Naast de bovenstaande opmerkingen bleek uit onze controle ook dat de EBA de 
in het Financieel Reglement van de EU vastgestelde rentevoet niet heeft toegepast op 
betalingen van bijdragen voor 2020 die te laat waren ontvangen van een aantal nationale 
bevoegde autoriteiten (NBA’s) van lidstaten en EVA-landen. De opgelopen rente voor 2020 
bedraagt 25 103 EUR. Naar aanleiding van onze controle en na raadpleging van de Europese 
Commissie heeft de Autoriteit besloten de achterstandsrente toe te passen vanaf 2021. Zij 
heeft de NBA’s hierover geïnformeerd in haar brieven aan hen over hun bijdragen voor 2021. 

Opmerkingen over de internebeheersingsmaatregelen 

3.6.13. De EBA heeft haar bedrijfscontinuïteitsplan niet formeel geactualiseerd sinds 
2017, toen haar hoofdkantoor in Londen was gevestigd. Voordat de EBA in juni 2019 naar 
Parijs verhuisde, was een ontwerpplan opgesteld; dit werd gebruikt als basis voor de aanpak 
van de COVID-19-pandemie. Het was echter niet formeel goedgekeurd of bijgewerkt door het 
hoger management van de EBA in het licht van de verhuizing naar het nieuwe hoofdkantoor of 
de recente ervaringen met de COVID-19-pandemie. Deze vertraging vormt een belangrijke 
interne tekortkoming in de procedures van de EBA. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.6.14. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2018 

De EBA huurde uitzendkrachten in van twee uitzendbureaus, wat ertoe leidde dat zij in kritieke mate 
afhankelijk werd van de uitzendbureaus. De Autoriteit moet de begrotingsautoriteiten wijzen op dit 
aanzienlijke risico voor de bedrijfscontinuïteit bij de besprekingen over het aantal statutaire 
personeelsleden in rechtstreekse dienst. 

N.v.t. 

(Geen uitzendkrachten in 2020) 

2019 

Kaderovereenkomsten met een IT-bedrijf in het kader waarvan diensten van IT-consultants worden 
geleverd, wijzen erop dat consultants zullen worden ingezet als uitzendkrachten, hetgeen mogelijk in 
strijd is met sociale en arbeidsrechtelijke voorschriften van de EU en de Autoriteit blootstelt aan 
juridische en reputatierisico’s. De Autoriteit moet ervoor zorgen dat overeenkomsten zodanig zijn 
opgesteld dat er geen verwarring mogelijk is tussen de verlening van IT-diensten en de 
terbeschikkingstelling van uitzendkrachten. 

Afgerond 

2019 
De bijdragen aan de EBA-begroting werden onjuist berekend. Nationale bevoegde autoriteiten 
(NBA’s) van EU- en EVA-leden stortten in 2019 minder in de EBA-begroting dan had gemoeten. In 
totaal hadden de bijdragen van de NBA’s 711 247 EUR hoger moeten zijn.  

Afgerond 



 120 

Europese Bankautoriteit (EBA) 

 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 
De EBA heeft de op ramingen gebaseerde pensioenbijdragen nooit aangepast aan de werkelijke 
cijfers, noch plannen gemaakt om dat te doen. De bijdragen van de NBA’s werden nooit aangepast 
aan de werkelijke cijfers.  

Loopt nog 

2019 

De begroting van de EBA wordt gefinancierd door NBA’s en door de EU zelf. In de 
oprichtingsverordening van de EBA is een ratio van bijdragen vastgelegd van 60 % per jaar voor de 
NBA’s en 40 % voor de EU. De werkelijke verhouding verschilt echter enigszins van jaar tot jaar als 
gevolg van de bijdragen van de NBA’s van de EVA-landen. Wanneer er in jaar N-2 een 
begrotingsoverschot is, verdeelt de EBA dit in jaar N opnieuw volgens de verhouding 60-40 en niet op 
basis van de werkelijke ratio van het jaar N-2, zoals wel zou moeten. 

Loopt nog 

2019 De gewijzigde begroting 2019 en de begroting 2020 bevatten geen toereikende informatie over de 
bijdragen van de nieuwe gastlidstaat in de exploitatiekosten van de EBA. Afgerond 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 

De Autoriteit kon de auditors niet bevestigen of de IT-consultants die in het kader van een 
kaderovereenkomst diensten verleenden in haar kantoor in aanmerking kwamen voor de status van 
gedetacheerd werknemer in de zin van de bepalingen van de Franse wetgeving. De EBA had haar 
contractant moeten vragen om een lijst van deze werknemers, met inbegrip van bewijs dat hij aan de 
nationale wetgeving van de gastlidstaat voldeed. Door het ontbreken van dergelijke controles wordt 
de EBA blootgesteld aan juridische en reputatierisico’s. 

Afgerond 

2019 

De raad van toezichthouders van de EBA stemde (onder bepaalde voorwaarden) in met het verzoek 
van de voormalig uitvoerend directeur om de functie van algemeen directeur te gaan uitoefenen van 
de Vereniging van Financiële Markten in Europa (Association for Financial Markets in Europe), die de 
financiële sector in Europa vertegenwoordigt. Volgens een aanbeveling van de Europese Ombudsman 
moest de EBA een gedetailleerde reactie sturen. In haar antwoord verklaarde de EBA dat zij een 
nieuw beleid had vastgesteld om gevolg te geven aan de aanbevelingen van de Ombudsman. 

Afgerond 
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Antwoord van de Autoriteit 
3.6.9. In november 2020 schatte de EBA de waarde van de bankovereenkomst op minder dan 
15 000 EUR. De EBA heeft zeven banken om offertes gevraagd en heeft vier offertes ontvangen 
en beoordeeld. De tarieven in de geaccepteerde offerte resulteerden in een kostenraming die 
onder de drempel van 15 000 EUR lag, wat betekent dat de EBA destijds de passende 
procedure heeft toegepast. 

Uitgavenverlagingen en wijzigingen in de timing van de uitgaven van 2021 hadden aanzienlijke 
gevolgen voor de uiteindelijk in rekening gebrachte negatieve rente. De daling van de uitgaven 
werd voornamelijk veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. Het belangrijkste gevolg van de 
wijzigingen in de timing was dat het betalingsproces voor de definitieve kosten aan de 
Londense verhuurder vier maanden langer duurde dan verwacht. Hierdoor waren de 
kasreserves gedurende een langere periode hoger dan de EBA ten tijde van haar aanvankelijke 
raming van de waarde van de overeenkomst had verwacht.  

De EBA erkent dat zij, toen duidelijk werd dat de rentekosten meer dan 15 000 EUR zouden 
bedragen, maatregelen had kunnen treffen om de situatie te formaliseren. 

Aangezien de EBA sinds september 2021 gebruikmaakt van de kasdiensten van DG BUDG, kan 
dit specifieke probleem zich niet meer voordoen.  

3.6.10. Om gevolg te geven aan de bevinding van de ERK heeft de EBA voor toekomstige 
onderhandse procedures zonder voorafgaande oproep tot mededinging een modelnota 
opgesteld, die ingevuld en ondertekend bij het dossier wordt gevoegd. De EBA heeft dit model 
voor het eerst gebruikt op 24 februari 2021. 

3.6.11. De EBA erkent deze administratieve fout, die ontstond doordat het oorspronkelijk 
benoemde personeelslid onverwachts niet beschikbaar was. 

3.6.12. De EBA past de achterstandsrente toe met ingang van 2021 en heeft deze rente dit jaar 
al in één geval in rekening gebracht. 

3.6.13. De EBA onderkent dat de actualisering van haar bedrijfscontinuïteitsplan, die werd 
uitgevoerd ten tijde van haar verhuizing naar Parijs, niet formeel is goedgekeurd door het 
hoger management. In het bedrijfscontinuïteitsplan was een pandemie-scenario opgenomen 
dat de EBA heeft gebruikt bij haar respons op de COVID-19-pandemie. 
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3.7. Europees Agentschap voor 
chemische stoffen (ECHA) 

Inleiding 

3.7.1. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (“het Agentschap” ofwel 
“ECHA”), gevestigd te Helsinki, werd opgericht bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad68. De voornaamste taken ervan zijn het waarborgen van een 
hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu, alsmede het vrije 
verkeer van stoffen op de interne markt, en tegelijkertijd het vergroten van het 
concurrentievermogen en de innovatie. Het Agentschap bevordert ook de ontwikkeling van 
alternatieve methoden voor de beoordeling van gevaren met betrekking tot stoffen. 
Figuur 3.7.1 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap69. 

Figuur 3.7.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het 
Agentschap. 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.7.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Agentschap. Hierbij komt 

                                                           
68 PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1. 

69 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Agentschap is te vinden op 
zijn website: www.echa.europa.eu. 
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Begroting (in miljoen EUR)*

565

572

Personeelsbestand (per 31 december)**

2020
2019

http://www.echa.europa.eu/
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nog informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding 
van het Agentschap verstrekte informatie. 

3.7.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het oordeel, 
de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en de 
verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.7.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Europees Agentschap voor chemische stoffen, die bestaan uit 
de financiële overzichten70 en de verslagen over de uitvoering van de begroting71 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.7.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Agentschap over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 

                                                           
70 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

71 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 2020, van de resultaten 
van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het 
op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.7.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.7.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.7.8. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2014 De uitgaven voor de uitvoering van de verordening over biociden werden gedeeltelijk gefinancierd 
met EU-bijdragen in de begroting van het Agentschap en niet met vergoedingen. 

N.v.t.  

(Hierover heeft het 
Agentschap geen controle) 

2016 Anders dan bij de meeste andere agentschappen vereist de oprichtingsverordening van het ECHA 
niet met zoveel woorden periodieke externe evaluaties. 

N.v.t.72  

(Hierover heeft het 
Agentschap geen controle) 

                                                           
72 Ondanks het ontbreken van een bepaling heeft de Europese Commissie in 2013 en in 2018 twee afzonderlijke evaluaties uitgevoerd van de Reach-

verordening en het Agentschap. 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2017 

Uit de verificaties achteraf van het Agentschap is gebleken dat meer dan de helft van de 
ondernemingen hun omvang verkeerd opgaf, wat een grote invloed had op de berekeningen van de 
vergoedingen en de ontvangsten van het Agentschap. De verificaties achteraf moeten dringend 
worden versneld en afgerond. 

Afgerond 

2017 

Als er fouten worden aangetroffen, verstrekt het Agentschap corrigerende facturen. Het Agentschap 
lijkt echter problemen te ondervinden bij het innen van de gecorrigeerde vergoedingen. Het 
Agentschap nam in zijn rekeningen over 2017 een voorziening dubieuze debiteuren op ter hoogte 
van 2,8 miljoen EUR (ofwel 600 000 EUR meer dan aan het einde van 2016). 

Afgerond 

2017 

De verificatie van de door de ondernemingen opgegeven hoeveelheden valt onder de 
verantwoordelijkheid van de nationale handhavingsinstanties van de lidstaten en het Agentschap 
heeft geen handhavingsbevoegdheden. Het vermogen van het Agentschap om zijn taak te vervullen, 
is afhankelijk van de nationale instanties. Ongeveer twee derde van de ondernemingen actualiseerde 
de geregistreerde informatie over de hoeveelheden chemische stoffen waarmee zij omgaan, echter 
niet. Dit ondermijnt de doeltreffende uitvoering van de Reach-verordening en heeft ook een 
negatieve invloed op de juistheid van de berekening van de vergoedingen. 

Loopt nog  

(Hierover heeft het 
Agentschap geen controle) 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2017 Het Agentschap publiceert kennisgevingen van vacatures op zijn eigen website en op sociale media, 
maar gewoonlijk niet op de website van het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO). Afgerond 

2018 

Het Agentschap verwacht een significante daling van de vergoedingen en heffingen vanaf 2019. Het 
risico bestaat dat relatief stabiele uitgaven en veel minder voorspelbare ontvangsten een negatieve 
invloed kunnen hebben op de activiteiten en begrotingsuitvoering van het Agentschap. Het 
Agentschap moet samen met de Europese Commissie en de begrotingsautoriteiten gesprekken gaan 
voeren over een nieuw, levensvatbaar financieringsmodel. 

Loopt nog  

(Hierover heeft het 
Agentschap geen controle) 

2019 

In één geval bood het bestek de inschrijvers geen ondubbelzinnig inzicht wat betreft de vraag hoe 
een bepaald onderdeel in hun financiële offertes moest worden geprijsd. Het Agentschap besloot om 
de procedure te annuleren en opnieuw te starten. Hierdoor vergde de procedure extra tijd en 
ontstond een potentieel reputatierisico voor het Agentschap. 

N.v.t. 

2019 
In twee aanwervingsprocedures was het besluitvormingsproces niet voldoende gestructureerd en 
volledig om een duidelijk, chronologisch traject te bieden waaruit blijkt wanneer documenten door 
wie waren goedgekeurd. 

Afgerond 



 129 

Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) 

 

Antwoord van het Agentschap 
Het Agentschap neemt akte van het verslag van de Rekenkamer.  
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3.8. Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen 
(Eiopa) 

Inleiding 

3.8.1. De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (“de Autoriteit” 
ofwel “Eiopa”), gevestigd te Frankfurt, werd opgericht bij Verordening (EU) nr. 1094/2010 van 
het Europees Parlement en de Raad73. De Autoriteit heeft als taak, bij te dragen tot de 
invoering van kwalitatief hoogstaande gemeenschappelijke regulerings- en toezichtnormen en 
-praktijken, bij te dragen tot de consistente toepassing van de juridisch bindende handelingen 
van de Unie, de delegatie van taken en verantwoordelijkheden tussen de bevoegde 
autoriteiten te stimuleren en vergemakkelijken, marktontwikkelingen op haar 
bevoegdheidsgebied te volgen en beoordelen, en de bescherming van verzekeringnemers, 
deelnemers aan pensioenregelingen en begunstigden te bevorderen. Figuur 3.8.1 bevat de 
belangrijkste cijfers met betrekking tot de Autoriteit74. 

Figuur 3.8.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot de Autoriteit 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van de Autoriteit voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door de 
Autoriteit.  

                                                           
73 PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48. Op 27 december 2019 werd de herziene versie van de 

oprichtingsverordening van Eiopa, Verordening (EU) 2019/2175 (PB L 334 van 27.12.2019, 
blz. 9) tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1094/2010, gepubliceerd. 

74 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van de Autoriteit is te vinden op 
haar website: www.eiopa.europa.eu. 

31

33

Begroting (in miljoen EUR)*

163

166

Personeelsbestand (per 31 december)**

2020
2019

http://www.eiopa.europa.eu/
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Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.8.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van de Autoriteit. Hierbij komt nog 
informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding van 
de Autoriteit verstrekte informatie. 

3.8.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het oordeel, 
de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en de 
verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.8.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen, die bestaan uit de financiële overzichten75 en de verslagen over 
de uitvoering van de begroting76 betreffende het per 31 december 2020 afgesloten 
begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

                                                           
75 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

76 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.8.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van de Autoriteit over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van de Autoriteit per 31 december 2020, van de resultaten van 
haar verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op 
die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig haar financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.8.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.8.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

3.8.8. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de ERK. 
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Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid 

3.8.9. Op 19 mei 2020 heeft Eiopa een overeenkomst gesloten inzake de aanbieding van 
opleidingen in persoon. De maximale waarde van de overeenkomst bedroeg 1 050 000 EUR. 
Op dat moment ontwikkelde de COVID-19-pandemie zich en waren de beperkingen voor 
evenementen waarbij aanwezigheid in persoon vereist was, al bekend. Eiopa heeft de 
overeenkomst echter toch ondertekend. In augustus 2020 ondertekende Eiopa een wijziging 
van de overeenkomst. De wijziging omvatte nieuwe elementen in de overeenkomst: de 
aanbieding van virtuele opleidingscursussen. Voor deze virtuele cursussen golden vaste 
prijzen, die hoger waren dan de prijs van opleidingen ter plaatse die in de oorspronkelijke 
overeenkomst waren overeengekomen77.  

Deze wijzigingen vormen nieuwe voorwaarden van de overeenkomst. Indien zij deel hadden 
uitgemaakt van de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure, hadden zij mogelijk, zonder enige 
geografische beperking op grond van de noodzaak om de opleiding in persoon te organiseren, 
extra inschrijvers kunnen aantrekken tegen meer concurrerende kosten. Als gevolg daarvan is 
het toepassingsgebied van de inschrijving aanzienlijk verruimd en is de overeenkomst 
wezenlijk gewijzigd. Dit is in strijd met artikel 72, lid 4, punten a) en c), van 
Richtlijn 2014/24/EU78. De wijziging van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende 
betalingen, exclusief btw, ter hoogte van 3 850 EUR in 2020 zijn derhalve onregelmatig. 
Bovendien worden de betalingen van 11 700 EUR, exclusief btw, die in 2021 zijn verricht in het 
kader van wijziging nr. 1 en tot de beëindiging daarvan ook onregelmatig geacht. 

Na onze controle heeft de Autoriteit op 10 april 2021 wijziging nr. 2 ondertekend, waarmee 
wijziging nr. 1 per 30 juni 2021 wordt beëindigd, en heeft zij in mei 2021 een nieuwe 
procedure voor online opleidingen uitgeschreven. 

3.8.10. Eiopa heeft de in het Financieel Reglement van de EU vastgestelde 
achterstandsrente niet toegepast op betalingen van bijdragen voor 2020 die te laat waren 
ontvangen van een aantal nationale bevoegde autoriteiten (NBA’s) van lidstaten en EVA-
landen. De uitstaande rente bedraagt 9 952 EUR. Na raadpleging van de Europese Commissie 
heeft Eiopa besloten de achterstandsrente toe te passen. Zij heeft de NBA’s hierover 
geïnformeerd in haar brieven aan hen over hun bijdragen voor 2021. 

                                                           
77 Het nieuwe vaste tarief voor een eendaagse virtuele cursus bedroeg 1 650 EUR. Het vorige 

tarief voor een eendaagse opleiding in persoon bedroeg 1 150 EUR, plus eventuele 
bijkomende werkelijke kosten — reis-, verblijfskosten, enz.). De wijziging omvatte ook een 
nieuw type dienstverlening: een virtuele cursus van een halve dag, voor een prijs van 
850 EUR.  

78 PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65. 
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Opmerkingen over de internebeheersingsmaatregelen 

3.8.11. Eiopa beschikt niet over een systeem voor controle vooraf of achteraf om na te 
gaan of het bedrag van de kosten die door de nationale autoriteiten worden gevraagd en aan 
hen worden vergoed voor gedetacheerde nationale deskundigen (GND), overeenstemt met 
hetgeen overeengekomen is. In 2020 heeft Eiopa het brutosalaris van twee gecontroleerde 
GND’s van twee verschillende nationale autoriteiten voor de volledige duur van hun 
detachering vergoed. In beide gevallen werden de bedragen van 71 875 EUR en 74 880 EUR 
vooraf aan de respectieve nationale autoriteiten betaald zonder passende verificatie van de 
juistheid van het vergoede bedrag. Dit stelt Eiopa bloot aan het risico dat de vergoeding van de 
personeelskosten van GND’s wordt berekend op basis van onnauwkeurige kosten of dat latere 
wijzigingen van de personeelskosten niet tijdig worden vastgelegd en aangepakt. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.8.12. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 
Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van de 

opmerkingen van de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / Nog af te handelen / N.v.t.) 

2018 

De arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten moeten dezelfde zijn 
als die voor werknemers die rechtstreeks in dienst zijn van de 
inlenende onderneming. De Autoriteit moet de arbeidsvoorwaarden 
van haar uitzendkrachten analyseren en waarborgen dat deze in 
overeenstemming zijn met de Europese en nationale 
arbeidswetgeving. 

Wij merken op dat er een zaak aanhangig is bij het Hof van Justitie van de 
EU (HvJ-EU), zaak C-948/19 (Manpower Lit), over diverse vragen van het 
Litouwse hooggerechtshof inzake de toepassing op EU-agentschappen van 
Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
19 november 2008 betreffende uitzendarbeid. Aangezien de uitspraak van 
het HvJ-EU ten aanzien van deze vragen gevolgen kan hebben voor het 
standpunt van de Rekenkamer met betrekking tot het inzetten van 
uitzendkrachten door Eiopa, zal de ERK zich onthouden van opmerkingen 
over de regelmatigheid van de aanpak van deze kwestie door Eiopa, met 
inbegrip van een follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren, 
totdat het HvJ-EU definitief uitspraak heeft gedaan in deze zaak. 

2019 

In de begrotingsdocumenten voor 2019 wordt niet volledig 
omschreven hoe de bijdragen van de NBA’s van de EU-leden en EVA-
leden waren berekend. De Autoriteit heeft de op ramingen 
gebaseerde pensioenbijdragen van de NBA’s nooit aangepast aan de 
werkelijke cijfers, noch plannen gemaakt om dat te doen. 

Loopt nog 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 
Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van de 

opmerkingen van de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / Nog af te handelen / N.v.t.) 

2019 

De begroting van Eiopa wordt gefinancierd door NBA’s en door de EU 
zelf. In de oprichtingsverordening van Eiopa is een ratio van bijdragen 
vastgelegd van 60 % per jaar voor de NBA’s en 40 % voor de EU. De 
werkelijke verhouding verschilt echter enigszins van jaar tot jaar als 
gevolg van de bijdragen van de NBA’s van de EVA-landen. Wanneer er 
in jaar N-2 een begrotingsoverschot is, verdeelt Eiopa dit in jaar N 
opnieuw volgens de verhouding 60-40 en niet op basis van de 
werkelijke ratio van het jaar N-2, zoals wel zou moeten. 

Loopt nog 
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Antwoord van de Autoriteit 
3.8.9. De wijziging is doorgevoerd in het licht van de COVID-19-situatie in het voorjaar van 
2020. In die specifieke situatie was het onmogelijk te voorzien dat de veranderingen in de 
arbeidsomstandigheden (continu telewerken) zo lang zouden aanhouden. Een eerste fase van 
terugkeer naar kantoor (vrijwillig) was gepland voor juli 2020, de tweede fase (verplicht) voor 
oktober 2020. De overeenkomst is gewijzigd vanwege een tijdelijke onvoorziene situatie die als 
overmacht werd beschouwd, om het personeel tijdens deze moeilijke periode ondersteuning 
en noodzakelijke opleidingen te bieden. Bovendien had de contractant om deze wijziging 
verzocht omdat het bedrijf op grond van de uitzonderlijke pandemische situatie niet in staat 
was de werkzaamheden en de opleidingen op locatie uit te voeren.  

Niettemin zijn er snel corrigerende maatregelen genomen. Gezien de langdurige en 
aanhoudende COVID-19-situatie heeft Eiopa in mei 2021 een specifieke procedure 
bekendgemaakt voor het verlenen van online-opleidingsdiensten. EIOPA heeft de 
opmerkingen van de Rekenkamer zeer serieus genomen en heeft een wijziging van de 
overeenkomst ondertekend waarbij alle onlinecursussen per 30 juni 2021 worden stopgezet 
totdat een nieuwe overeenkomst van kracht wordt.  

3.8.10. Enkele NBA’s van de lidstaten en EVA-landen hebben hun bijdrage voor 2020 na het 
verstrijken van de uiterste datum voldaan. Vanwege de COVID-19-pandemie was 2020 een 
uitzonderlijk jaar. Door de pandemie hebben marktdeelnemers over de hele wereld 
moeilijkheden ondervonden. EIOPA heeft ten aanzien van de lidstaten/EVA-landen begrip 
getoond en een zekere mate van flexibiliteit toegepast. Dankzij niet-aflatende monitoring 
heeft Eiopa het bedrag aan achterstandsrente over deze te late betalingen tot een 
verwaarloosbaar niveau kunnen beperken. De uitvoerend directeur van Eiopa heeft besloten 
af te zien van invordering van deze rente. In 2021 heeft Eiopa een nog consequentere 
monitoring van uitstaande betalingen ingevoerd. De uitvoerend directeur heeft de NBA’s in 
het kader van de eerste invordering van het jaar 2021 officieel van deze maatregel in kennis 
gesteld.  

3.8.11. De autoriteiten die GND’s detacheren, zijn nationale toezichthoudende autoriteiten die 
via de raad van toezichthouders rechtstreeks met Eiopa verbonden zijn. Vanwege de 
verwantschap van de activiteiten van en de nauwe contacten tussen de organisaties is EIOPA 
uitgegaan van bonafide verrichtingen en heeft zij met betrekking tot forfaitaire betalingen niet 
om gedetailleerde financiële declaraties verzocht. Eiopa heeft nota genomen van de 
aanbeveling van de Rekenkamer en intussen de controles voor toekomstige GND-
overeenkomsten verbeterd, d.w.z. dat de detacherende autoriteit Eiopa een eigen verklaring 
overlegt met een kostenspecificatie voor de duur van de detachering. Aan het eind van de 
detachering worden eventuele verschillen in de totale kosten verrekend. 
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3.9. Europees Instituut voor innovatie 
en technologie (EIT) 

Inleiding 

3.9.1. Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (“het Instituut” ofwel “EIT”) is 
gevestigd te Boedapest. Het werd opgericht bij Verordening (EG) nr. 294/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 maart 200879 (de oprichtingsverordening) zoals 
gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1292/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 december 201380. Het heeft als doel de innovatiecapaciteit van de lidstaten en de Europese 
Unie te versterken om op die manier bij te dragen tot duurzame economische groei en een 
duurzame concurrentiepositie in Europa. Het Instituut kent subsidies toe aan een groeiend 
aantal “kennis- en innovatiegemeenschappen” (KIG's) waarin het hoger onderwijs, de 
onderzoekssector en het bedrijfsleven samenwerken en waarmee wordt beoogd innovatie en 
ondernemerschap te stimuleren. De KIG's coördineren de activiteiten van honderden partners. 
Uit de door het Instituut verleende subsidies worden de kosten van de partners vergoed 
alsmede de kosten die voortvloeien uit de coördinatieactiviteiten van de KIG's. In 2020 
bedroegen de operationele uitgaven in verband met KIG-subsidies 568 miljoen EUR, ofwel 
99 % van de totale uitgaven. Figuur 3.9.1 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot het 
Instituut81. 

                                                           
79 PB L 97 van 9.4.2008, blz. 1. 

80 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 174. 

81 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Instituut is te vinden op zijn 
website: https: //eit.europa.eu/. 

https://eit.europa.eu/
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Figuur 3.9.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Instituut  

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Instituut voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het 
Instituut. 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.9.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Instituut. Hierbij komt nog 
informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding van 
het Instituut verstrekte informatie. 

3.9.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het oordeel, 
de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en de 
verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

425

560

Begroting (in miljoen EUR)*

66

66

Personeelsbestand (per 31 december)**

2020
2019
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De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.9.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Europees Instituut voor innovatie en technologie, die bestaan 
uit de financiële overzichten82 en de verslagen over de uitvoering van de begroting83 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.9.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Instituut over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Instituut per 31 december 2020, van de resultaten van 
zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op die 
datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de door de 
rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op 
internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

                                                           
82 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

83 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.9.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.9.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.9.8. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2017 Evenals in voorgaande jaren besteedden de KIG’s de door het EIT toegekende subsidiebedragen niet 
volledig. 

Loopt nog 

(Hierover heeft het Instituut 
geen controle) 

2017 
Het EIT monitorde de prestaties van de KIG’s en berekende enkele prestatiecorrecties. Deze 
correcties hadden echter voor geen enkele KIG financiële gevolgen, omdat het EIT van de financiële 
correcties en de prestatiecorrecties enkel de hoogste toepast. 

Afgerond 

2017 Het EIT publiceert kennisgevingen van vacatures op zijn eigen website en op de website van DG HR, 
maar gewoonlijk niet op de website van het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO). Loopt nog 

2017 
Krachtens zijn statuten kan het EIT zijn tijdelijke functionarissen enkel een overeenkomst voor 
bepaalde tijd aanbieden met een maximale duur van vijf jaar, die één keer met vijf jaar kan worden 
verlengd. Dit kan mogelijk een belemmering vormen voor de continuïteit van de werkzaamheden. 

Afgerond 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2014/2017/2018 

Hoewel voor alle KIG’s duurzaamheidsplannen werden vastgesteld in overeenstemming met de EIT-
richtsnoeren, blijft de vooruitgang op weg naar duurzaamheid beperkt. Het EIT moet zich richten op 
“lean management”-structuren, de portefeuille van de uitgeoefende activiteiten herzien en 
alternatieve inkomstenbronnen bevorderen om de KIG’s financieel minder afhankelijk van het EIT te 
laten worden. 

Afgerond 

2019 In één geval vergoedde het Instituut reis- en verblijfkosten, ook al was dit niet vereist op grond van 
de toepasselijke dienstverleningsovereenkomst. N.v.t. 

2016/2019 De toename van de begroting van het EIT en het stijgende aantal KIG's waarop toezicht moet worden 
uitgeoefend, gingen niet gepaard met een overeenkomstige stijging van het aantal posten. 

Nog af te handelen 

(Hierover heeft het Instituut 
geen controle) 
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Antwoord van het Instituut 
Het Instituut heeft kennis genomen van het verslag van de Rekenkamer. 
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3.10. Europees Agentschap voor 
maritieme veiligheid (EMSA) 

Inleiding 

3.10.1. Het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (“het Agentschap” ofwel 
“EMSA”), gevestigd te Lissabon, werd opgericht bij Verordening (EG) nr. 1406/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad84. De taken van het Agentschap omvatten het waarborgen van 
een hoog niveau van veiligheid op zee en het voorkomen van verontreiniging door schepen, de 
verlening van technische bijstand aan de Europese Commissie en de lidstaten, alsmede de 
controle op de uitvoering van de wetgeving van de Unie en de beoordeling van de 
doeltreffendheid hiervan. Figuur 3.10.1 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot het 
Agentschap85. 

Figuur 3.10.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het 
Agentschap. 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.10.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Agentschap. Hierbij komt 

                                                           
84 PB L 208 van 5.8.2002, blz. 1. 

85 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Agentschap is te vinden op 
zijn website: www.emsa.europa.eu. 

121

119

Begroting (in miljoen EUR)*

268

267

Personeelsbestand (per 31 december)**

2020
2019

http://www.emsa.europa.eu/


 146 

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) 

 

nog informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding 
van het Agentschap verstrekte informatie. 

3.10.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.10.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, die bestaan 
uit de financiële overzichten86 en de verslagen over de uitvoering van de begroting87 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.10.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Agentschap over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 

                                                           
86 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

87 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 2020, van de resultaten 
van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het 
op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.10.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.10.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

3.10.8. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de ERK. 

Opmerkingen over het begrotingsbeheer 

3.10.9. In het Financieel Reglement van de EU is bepaald dat betalingen binnen een 
voorgeschreven termijn van 30 dagen moeten worden verricht. In 2020 heeft het EMSA dit 
vaak niet gedaan en heeft het in 11 % van de gevallen te laat betaald. Wij stelden vergelijkbare 
of langere vertragingen vast voor 2019, 2018, 2017 en 2016. Voor alle genoemde jaren 
betroffen de meeste laattijdige betalingen de vergoeding van reiskosten voor deelnemers aan 
workshops. Er zijn enige inspanningen geleverd om de vertragingen te beperken, maar deze 
terugkerende tekortkoming stelt het EMSA bloot aan financiële en reputatierisico’s. 
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Opmerkingen over de internebeheersingsmaatregelen 

3.10.10. In 2020 betaalde het EMSA inrichtings- en dagvergoedingen aan alle 
personeelsleden die onmiddellijk na hun detachering bij het Agentschap als tijdelijk 
functionaris werden aangeworven. Dit soort toelagen dient ter dekking van de kosten en 
ongemakken die voortvloeien uit de verplichting voor personeelsleden om van woonplaats te 
veranderen om permanent in hun standplaats te verblijven.  

3.10.11. Het EMSA heeft onvoldoende stappen ondernomen om de rechten op deze 
toelagen te verifiëren. Zo heeft het bijvoorbeeld geen analyse gemaakt van de vroegere 
woonsituatie van zijn personeelsleden om vast te stellen of zij daadwerkelijk van woonplaats 
waren veranderd. Dit vormt een tekortkoming in de interne beheersing. Vijf personeelsleden 
met managementfuncties bij het EMSA hebben delegaties die hun voor alle begrotingsposten 
dezelfde bevoegdheden verlenen als de uitvoerend directeur. Dit vormt op zich een risico en is 
niet bevorderlijk voor een duidelijke hiërarchie van bevoegdheden, verantwoordelijkheden en 
verantwoording binnen het EMSA. 

De uitvoerend directeur van het EMSA ondertekende ook een besluit tot benoeming van 
gedelegeerde waarnemend uitvoerend directeuren en gedelegeerd waarnemend tot 
aanstelling bevoegde gezag tijdens het jaarlijkse verlof van de uitvoerend directeur, waarbij 
deze twee rollen tijdens die periode volledig werden gedelegeerd. Met dit besluit werden de in 
artikel 15 van de oprichtingsverordening van het EMSA aan de uitvoerend directeur 
toegekende bevoegdheden overschreden. 

Deze opmerkingen hebben geen gevolgen voor de wettigheid en regelmatigheid van de 
begrotingsverrichtingen in het begrotingsjaar 2020. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.10.12. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 

Voor één aanwervingsprocedure organiseerde het selectiecomité een aanvullende schriftelijke test 
die niet in de kennisgeving van vacature was genoemd. Volgens de uitvoeringsvoorschriften bij het 
Statuut van het Agentschap dient het soort tests dat bij een aanwervingsprocedure wordt gebruikt, in 
de kennisgeving van vacature te worden genoemd. Bovendien had het voorselectiecomité voor deze 
procedure niet vóór het de sollicitaties beoordeelde, bepaald welke minimumscore kandidaten 
moesten behalen om te worden toegelaten tot de volgende fase van de aanwervingsprocedure. Dit 
ondermijnt het transparantiebeginsel en het vereiste om een adequaat controlespoor bij te houden. 

Afgerond 

2019 

Het selectiecomité ondertekende de verklaringen inzake mogelijke belangenconflicten aan het begin 
van de selectieprocedure, nog voordat de namen van de kandidaten bekend waren. Indien tijdens 
het proces een belangenconflict ontstond, moesten zij dit onmiddellijk melden en terugtreden uit het 
comité. De verantwoordelijkheid om te beslissen of dergelijke belangenconflicten inderdaad de 
onafhankelijkheid van leden van selectiecomités in het gedrang zouden kunnen brengen, berust bij 
het tot aanstelling bevoegd gezag. Indien dergelijke meldingen echter naar eigen goeddunken door 
het lid van het comité worden gedaan, bestaat het risico dat bepaalde belangenconflicten niet 
ontdekt worden. 

Afgerond 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 

Het EMSA heeft een kaderovereenkomst met een uitzendbureau voor het inzetten van 
uitzendkrachten. Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad bepaalt dat de 
essentiële arbeidsvoorwaarden die voor uitzendkrachten gelden, ten minste dezelfde moeten zijn als 
die welke voor deze werknemers zouden gelden als zij door de inlenende onderneming voor dezelfde 
functie in dienst zouden worden genomen. De beloning van uitzendkrachten bij het EMSA is feitelijk 
niet in overeenstemming met deze richtlijn. Aangezien echter een zaak bij het Hof van Justitie 
aanhangig is die verband houdt met deze kwesties, en de uitspraak te zijner tijd gevolgen kan hebben 
voor het standpunt van de ERK met betrekking tot het inzetten van uitzendkrachten door het 
Agentschap, zullen wij ons onthouden van opmerkingen over de regelmatigheid van de benadering 
door het Agentschap in deze kwestie, met inbegrip van een follow-up van de opmerkingen van 
voorgaande jaren, totdat er uitspraak is gedaan in deze zaak. 

Afgerond 

2019 
Het percentage te late betalingen was de afgelopen vier jaar hoog bij het Agentschap en bedroeg 
18 % in 2019. Deze terugkerende tekortkoming stelt het Agentschap bloot aan financieel en 
reputatierisico. 

Loopt nog 

 



 151 

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) 

 

Antwoord van het Agentschap 
3.10.9. Het definitieve percentage te late betalingen voor 2020 vertoont ten opzichte van het 
jaar ervoor een afname van het aantal overschrijdingen van de betalingstermijnen: 11 % 
vergeleken met 18 % in 2019.  In het percentage 11 % zijn de achterstallig betalingen uit 2019 
opgenomen. Zonder deze achterstallige betalingen was het totale percentage te late 
betalingen in 2020 3 % geweest.  

3.10.10. Het EMSA neemt kennis van de opmerking van de Rekenkamer en heeft de procedure 
voor het verifiëren van rechten van tijdelijke functionarissen/contractanten die voorheen bij 
het Agentschap in dienst waren als gedetacheerde nationale deskundigen, aangescherpt. Sinds 
de invoering van deze bijgewerkte procedure worden formele controles uitgevoerd en 
gedocumenteerd om te bepalen of de gewone verblijfplaats van functionarissen is gewijzigd 
op het moment van de aanstelling. 

3.10.11. De delegatie van bevoegdheden door de uitvoerend directeur is volledig in 
overeenstemming met EMSA’s financieel reglement en de oprichtingsverordening van het 
EMSA. De delegaties door de uitvoerend directeur van EMSA dienden ertoe de 
bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Bij de delegaties worden verschillende 
voorzorgsmaatregelen genomen om potentiële risico’s voor de wettigheid en regelmatigheid 
van EMSA’s werkzaamheden te voorkomen en te vermijden. Vanaf juni 2021 is een nieuwe 
procedure van kracht die ervoor zorgt dat alle controles (zoals goedkeuring vooraf door de 
uitvoerend directeur van alle door het gedelegeerd afdelingshoofd genomen beslissingen, 
verslaglegging van het afdelingshoofd over wat hij/zij heeft ondertekend) in een centraal 
register worden bijgehouden en naar behoren worden gedocumenteerd. 
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3.11. Agentschap van de Europese 
Unie voor cyberbeveiliging (Enisa) 

Inleiding 

3.11.1. Het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (“het Agentschap” 
ofwel “Enisa”), gevestigd te Athene88, werd opgericht bij Verordening (EG) nr. 460/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad89, die na diverse wijzigingen werd vervangen door 
Verordening (EU) 2019/88190. De belangrijkste taak van het Agentschap is om in de hele Unie 
een hoog niveau van cyberbeveiliging tot stand te brengen, onder meer door de lidstaten, de 
instellingen, organen en instanties van de Unie actief te ondersteunen bij het verbeteren van 
de cyberbeveiliging en door te fungeren als referentiepunt voor advies en expertise voor alle 
relevante belanghebbenden in de Unie. Figuur 3.11.1 bevat de belangrijkste cijfers met 
betrekking tot het Agentschap91. 

Figuur 3.11.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het 
Agentschap. 

                                                           
88 Het hoofdkantoor van het Agentschap werd in september 2019 van Heraklion naar Athene 

verplaatst. 

89 PB L 77 van 13.3.2004, blz. 1. 

90 PB L 151 van 7.6.2019, blz. 15. 

91 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Agentschap is te vinden op 
zijn website: www.enisa.europa.eu. 

18

26

Begroting (in miljoen EUR)*

75

87

Personeelsbestand (per 31 december)**

2020
2019

http://www.enisa.europa.eu/
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Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.11.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Agentschap. Hierbij komt 
nog informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding 
van het Agentschap verstrekte informatie. 

3.11.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.11.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd:  

a) de rekeningen van het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, die 
bestaan uit de financiële overzichten92 en de verslagen over de uitvoering van de 
begroting93 betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

                                                           
92 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

93 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.11.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Agentschap over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 2020, van de resultaten 
van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het 
op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.11.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Grondslag voor een oordeel met beperking ten aanzien van de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de rekeningen 

3.11.7. Een door de vorige uitvoerend directeur aan een personeelslid verleende 
tijdelijke delegatie liep af op 31 december 2019. Dit personeelslid kreeg op 12 februari 
2020 een nieuwe delegatie van de nieuwe uitvoerend directeur. In de tussenliggende 
periode keurde dat personeelslid, ter verwezenlijking van de doelstellingen van het 
Agentschap, vastleggingen in de begroting ter waarde van 529 120 EUR en betalingen ter 
hoogte van 914 100 EUR (3,5 % van de totale betalingskredieten die in 2020 beschikbaar 
waren) goed zonder geldige delegatie. We merken op dat het Agentschap na onze 
controle stappen heeft gezet om de vastgestelde risico's in de toekomst te beperken. 
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Oordeel met beperking ten aanzien van de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende betalingen bij de rekeningen 

3.11.8. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, behoudens de kwestie 
die is toegelicht in de paragraaf “Grondslag voor een oordeel met beperking ten aanzien 
van de wettigheid en regelmatigheid van de betalingen”, op alle materiële punten wettig 
en regelmatig. 

Andere aangelegenheid 

3.11.9. De ERK vestigt de aandacht op het feit dat het Agentschap, in tegenstelling 
tot andere instellingen (zoals de Europese Commissie), geen interne regels heeft 
vastgesteld om de continuïteit van delegaties aan te pakken in gevallen waarin 
delegerende of gedelegeerd ordonnateurs hun functie neerleggen.  

Bij agentschappen is de rol van ordonnateur anders dan bij de instellingen. De instellingen 
vervullen zelf de rol van ordonnateur; zij delegeren de daarmee verband houdende 
verantwoordelijkheden aan personeelsleden. Directeuren-generaal en secretarissen-
generaal van de instellingen zijn uitsluitend gedelegeerd ordonnateurs. In agentschappen 
wordt de rol van ordonnateur echter toegewezen aan de uitvoerend directeur, die de 
begroting onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid uitvoert.  

De nieuwe uitvoerend directeur is op 16 oktober 2019 aangetreden. Op 12 februari 2020 
heeft hij nieuwe delegaties verleend aan zeven personeelsleden. In de tussentijd gaven de 
personeelsleden in kwestie toestemming voor verrichtingen op basis van de delegaties 
van de vorige uitvoerend directeur. Dit vormt een belangrijke tekortkoming in de interne 
beheersing. 

Na onze controle heeft het Agentschap een nieuwe intern besluit vastgesteld waarin de 
door de Rekenkamer vastgestelde kwesties worden aangepakt. 

3.11.10. Daarnaast troffen we de volgende ernstige systeemgebreken aan. 

In één geval was de geldigheidsdatum van de delegatie van een personeelslid met 
gedelegeerde bevoegdheden afhankelijk van zijn arbeidsovereenkomst, die op 
31 augustus 2019 zou aflopen. Hoewel de overeenkomst met het personeelslid in 
februari 2019 door de vorige uitvoerend directeur was verlengd, gold dit niet voor de 
delegatie. Het personeelslid kreeg pas op 12 februari 2020 een nieuwe delegatie. In de 
tussentijd had het personeelslid begrotingsvastleggingen ten bedrage van 1 197 960 EUR 
en betalingen ten bedrage van 718 650 EUR goedgekeurd.  

In de delegatie die in februari 2020 door de nieuwe uitvoerend directeur van het Enisa 
werd verleend, werd een maximumbedrag vastgelegd voor elke begrotingstitel, maar niet 
voor elk begrotingsonderdeel. De ordonnateurs moesten de aan hen verleende delegaties 
met hun handtekening erkennen. Het duurde echter lang voordat deze stap werd voltooid 
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— in de meeste gevallen gebeurde dit meer dan tien maanden later. In één geval 
ondertekende een ordonnateur de aanvaarding van zijn individuele delegatie drie weken 
nadat zijn bevoegdheid om op te treden was verstreken. 

Tot slot constateerden we een discrepantie met betrekking tot het goedgekeurde 
bevoegdheidsniveau van de delegatie die door de uitvoerend directeur van het Enisa aan 
een ordonnateur werd verleend. Het maximumbedrag dat mocht worden goedgekeurd 
volgens de delegatie en dat ook in het systeem voor financieel beheer was geregistreerd, 
bedroeg 500 000 EUR, maar in het door de ordonnateur ondertekende 
erkenningsdocument was er sprake van 100 000 EUR. Het Enisa heeft deze discrepantie 
met terugwerkende kracht gecorrigeerd op 11 februari 2021. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.11.11. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2018 

Het Agentschap had geen beleid inzake gevoelige posten in het kader waarvan gevoelige functies 
zouden worden vastgesteld, deze actueel zouden worden gehouden en passende maatregelen 
zouden worden vastgesteld om het risico van gevestigde belangen te beperken. Dit was niet in 
overeenstemming met de internecontrolenormen van het Agentschap. Het Agentschap moet beleid 
inzake gevoelige posten vaststellen en uitvoeren. 

Nog af te handelen 

2019 

We troffen een aantal tekortkomingen aan die afbreuk deden aan de transparantie van de 
gecontroleerde openbare aanbestedingsprocedures van het Agentschap. Deze omvatten een 
overlapping tussen de selectiecriteria en de gunningscriteria, en de niet-naleving van de termijnen 
voor de publicatie van het gunningsbericht. 

Afgerond 

2019 

In twee kaderovereenkomsten voor diensten was het prijscriterium uitsluitend gebaseerd op de 
dagtarieven maar in het bestek waren geen andere criteria opgenomen op basis van verschillende 
scenario’s. Hierdoor ontstaat het risico dat de overeenkomst(en) niet de meest economische 
uitvoering van de betreffende projecten zal/zullen garanderen. 

Afgerond 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 
Bij drie gecontroleerde aanbestedingen stelde het Agentschap de minimumwaarde vast van het 
selectiecriterium “jaaromzet”, zonder rekening te houden met de waarde en reikwijdte van de 
overeenkomst en zonder het daaraan verbonden risico te beoordelen. 

Afgerond 

2019 
In 2019 heeft het Enisa aanzienlijk meer uitzendkrachten ingezet (29 % van het totale werkelijke 
personeelsbestand) dan in het voorgaande jaar. Dit wijst erop dat het Agentschap op veel 
verschillende gebieden waarop het actief is afhankelijker is geworden van uitzendkrachten. 

Loopt nog 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 
De overeenkomst tussen het Enisa en het uitzendbureau bevat niet de arbeidsvoorwaarden waarmee 
wordt gerechtvaardigd in welke categorie de uitzendkracht wordt ingehuurd. Uitzendkrachten 
profiteren ook niet van dezelfde sociale voorzieningen als de werknemers van het Enisa.  

Wij merken op dat er een zaak 
aanhangig is bij het Hof van Justitie 
van de EU (HvJ-EU), zaak C-948/19 
(Manpower Lit), over diverse vragen 
van het Litouwse hooggerechtshof 
inzake de toepassing op EU-
agentschappen van 
Richtlijn 2008/104/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
19 november 2008 betreffende 
uitzendarbeid. Aangezien de 
uitspraak van het HvJ-EU ten 
aanzien van deze vragen gevolgen 
kan hebben voor het standpunt van 
de Rekenkamer met betrekking tot 
het inzetten van uitzendkrachten 
door het Enisa, zal de ERK zich 
onthouden van opmerkingen over 
de regelmatigheid van de aanpak 
van deze kwestie door het Enisa, 
met inbegrip van een follow-up van 
de opmerkingen van voorgaande 
jaren, totdat het HvJ-EU definitief 
uitspraak heeft gedaan in deze zaak. 
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Antwoord van het Agentschap 
3.11.7. Het Agentschap neemt met instemming kennis van deze bevinding en erkent de 
vastgestelde tekortkoming. Enisa wil graag benadrukken dat er bij de transacties geen sprake 
was van belangenverstrengeling en dat de transacties de financiële belangen van het 
Agentschap niet in gevaar hebben gebracht. Volgens een interne analyse, die het Agentschap 
nog eens heeft laten verifiëren door een externe auditor, zijn deze transacties uitgevoerd voor 
de verwezenlijking van de doelstellingen van het Agentschap en voor officiële doeleinden van 
het Agentschap.  

Om gevolg te geven aan deze opmerking heeft het Agentschap een afzonderlijk onafhankelijk 
orgaan opgericht om toezicht te houden op de uitoefening van gedelegeerde financiële 
bevoegdheden en heeft het ervoor gezorgd dat de taken met betrekking tot de uitvoering van 
de begroting en interne controles structureel en functioneel strikt gescheiden zijn. Enisa is 
ervan overtuigd dat toekomstige risico’s met behulp van deze maatregelen doeltreffend 
kunnen worden voorkomen. 

3.11.8. Enisa benadrukt dat de beperking van het oordeel ten aanzien van de wettigheid en 
regelmatigheid is gebaseerd op één afzonderlijke en niet-systematische gebeurtenis. Het 
Agentschap heeft de nodige stappen ondernomen om deze kwestie te verhelpen door een 
doeltreffend plan met corrigerende maatregelen in te voeren (zoals hierboven beschreven in 
ons antwoord op paragraaf 3.11.7) om risico’s in verband met het beheer van financiële 
delegaties te beperken. 

3.11.9. Het Agentschap heeft te goeder trouw gehandeld en heeft een plan met corrigerende 
maatregelen aangenomen om de juridische onzekerheden weg te nemen en gevolg te geven 
aan de opmerkingen van de ERK met betrekking tot de omgang met delegaties. 

In 2021 heeft Enisa interne regels ingevoerd die vereisen dat de pas benoemde uitvoerend 
directeur de delegaties van financiële bevoegdheden bevestigt, aangezien de vorige door de 
voormalige directeur gedelegeerde bevoegdheden 90 dagen na het aantreden van de nieuwe 
uitvoerend directeur automatisch worden ingetrokken.  

Bijgevolg kan de delegatie nu op twee gronden worden ingetrokken: ofwel op een vooraf 
bepaald moment wanneer het gaat om een oorspronkelijke door de uitvoerend directeur 
gedelegeerde bevoegdheid (d.w.z. een door een horizonbepaling in de tijd beperkte delegatie) 
ofwel door middel van een specifieke intrekking, waarbij de delegerende autoriteit de 
betrokken persoon de gedelegeerde bevoegdheden uitdrukkelijk ontneemt. 

3.11.10. Met betrekking tot het eerste punt erkent het Agentschap dat de betrokken delegatie 
van financiële bevoegdheden na de verlenging van de overeenkomst van het personeelslid had 
moeten worden verlengd door de vorige uitvoerend directeur. Sinds november 2020 zijn de 
desbetreffende interne procedures gewijzigd om dergelijke situaties te voorkomen en bij het 
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delegeren van financiële bevoegdheden wordt nu voldaan aan algemene beginselen, zodat 
dergelijke delegaties niet meer op individuele basis plaatsvinden. 

Met betrekking tot het tweede punt erkent het Agentschap dat alle delegaties van financiële 
bevoegdheden binnen een passend tijdsbestek formeel moeten worden aanvaard door het 
personeelslid.  

In november 2020 zijn de desbetreffende interne procedures dus gewijzigd om dergelijke 
situaties te voorkomen. Sindsdien is het aanvaarden van de delegatie van financiële 
bevoegdheden een noodzakelijke voorwaarde voor de verlening van overeenkomstige 
financiële rechten in het systeem voor financieel beheer (ABAC). 

Met betrekking tot het laatste punt erkent Enisa dat deze fout het gevolg is van een 
administratieve fout.  

Bepaalde interne procedures werden herzien om zulke fouten in de toekomst te voorkomen, 
zodat financiële delegaties en de aanvaarding ervan voortaan aan een controle zullen worden 
onderworpen voordat overeenkomstige financiële rechten in het systeem voor financieel 
beheer (ABAC) worden ingevoerd. 

Bovendien heeft de uitvoerend directeur het comité voor begrotingsbeheer opgericht, dat 
onder meer de uitoefening van gedelegeerde bevoegdheden binnen het Agentschap evalueert 
aan de hand van door de uitvoerend directeur ingevoerde regels, beleidslijnen en richtsnoeren 
en overeenkomstig de beginselen van goed financieel beheer. 
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3.12. Spoorwegbureau van de 
Europese Unie (ERA) 

Inleiding 

3.12.1. Het Spoorwegbureau van de Europese Unie (“het Bureau” ofwel “ERA”), 
gevestigd te Lille en Valenciennes, werd opgericht bij Verordening (EG) nr. 881/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad, die in 2016 is vervangen door Verordening (EU) 2016/796 van 
het Europees Parlement en de Raad94. Het Bureau heeft als taak het interoperabiliteitsniveau 
van de spoorwegsystemen te vergroten, een gemeenschappelijke benadering van de veiligheid 
te ontwikkelen teneinde bij te dragen aan de totstandkoming van een Europese 
spoorwegruimte met een verbeterd concurrentievermogen en een hoog niveau van veiligheid, 
alsmede op te treden als de EU-autoriteit voor het afgeven van vergunningen om 
spoorvoertuigen in de handel te brengen, unieke veiligheidscertificaten voor 
spoorwegondernemingen en goedkeuringen voor ERTMS-baanuitrusting. Figuur 3.12.1 bevat 
de belangrijkste cijfers met betrekking tot het Bureau95. 

Figuur 3.12.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Bureau 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Bureau voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het Bureau. 

                                                           
94 PB L 220 van 21.6.2004, blz. 3, en PB L 138 van 26.5.2016, blz. 1. Krachtens laatstgenoemde 

verordening is de oorspronkelijke naam van het Bureau, Europees Spoorwegbureau, 
veranderd in Spoorwegbureau van de Europese Unie. 

95 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Bureau is te vinden op zijn 
website: www.era.europa.eu. 

32

37

Begroting (in miljoen EUR)*

174

177

Personeelsbestand (per 31 december)**

2020
2019

http://www.era.europa.eu/
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Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.12.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Bureau. Hierbij komt nog 
informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding van 
het Bureau verstrekte informatie. 

3.12.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.12.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Spoorwegbureau van de Europese Unie, die bestaan uit de 
financiële overzichten96 en de verslagen over de uitvoering van de begroting97 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

                                                           
96 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

97 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.12.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Bureau over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Bureau per 31 december 2020, van de resultaten van 
zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op die 
datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de door de 
rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op 
internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.12.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.12.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.12.8. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2013 Het Bureau is gevestigd in Lille en Valenciennes. Een kostenverlaging is waarschijnlijk mogelijk indien 
alle werkzaamheden op één locatie zouden worden gecentraliseerd. 

Nog af te handelen 

(Hierover heeft het Bureau 
geen controle) 

2018 

In 2019 zal het Bureau vergoedingen en kosten gaan innen voor certificeringstaken. Op grond van de 
nieuwe verordening moest rekening worden gehouden met de specifieke behoeften van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s). Het Bureau moet doeltreffende controles invoeren om de kmo-
status van aanvragers te controleren. 

Nog af te handelen 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2018 

Krachtens Verordening (EU) 2016/796 van het Europees Parlement en de Raad worden vergoedingen 
en kosten aangemerkt als inkomsten van het Bureau. Om de vergoedingen en kosten en 
bijbehorende vastleggingen en betalingen in de begroting naar behoren te plannen, zijn er enkele 
wijzigingen in de uitvoeringsvoorschriften bij het financieel reglement van het Bureau nodig. 
Vergoedingen en kosten kunnen pas worden gefactureerd nadat een dienst is verleend, en 
tussentijdse facturen mogen slechts om de zes maanden worden afgegeven. Het Bureau zal de 
kosten nauwlettend moeten monitoren en tussentijdse bedragen zo snel mogelijk moeten 
factureren. 

Afgerond 

2019 

In 2019 sloot het ERA met drie ondernemingen kaderovereenkomsten volgens het cascadesysteem 
voor ondersteuning bij het goedkeuringsproces voor het Europees beheersysteem voor het 
spoorverkeer. In het Financieel Reglement is bepaald dat dit mogelijk is, zolang de 
kaderovereenkomst specifiek voorziet in alle voorwaarden met betrekking tot de verrichting van de 
betrokken werkzaamheden, leveringen of diensten. In dit geval is de kaderovereenkomst niet 
voldoende specifiek. Daarnaast waren de financiële offertes van de inschrijvers alleen op een 
dagtarief voor een werkdag gebaseerd, zonder rekening te houden met belangrijke elementen zoals 
profielen van arbeidskrachten of de complexiteit van de werkzaamheden. 

Afgerond  
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 

Bij een aanbestedingsprocedure voor de verlening van cateringdiensten werd een lid van het 
evaluatiecomité nooit formeel benoemd. De zitting van het lid in het evaluatiecomité zonder officiële 
benoeming is een interne tekortkoming die afbreuk doet aan de transparantie van de 
aanbestedingsprocedure. 

Afgerond  

2019 

In het kader van een overeenkomst inzake het dienstverleningsniveau heeft de Europese Commissie 
het ERA gefactureerd voor de verlening van verschillende IT-diensten. Dit betrof onder meer een 
vergoeding voor het hosten van een IT-systeem op basis van het aantal gebruikers. De Europese 
Commissie heeft het Bureau te veel aangerekend omdat het aantal gebruikers dat werd gebruikt als 
basis voor de factuur niet correct was. Dit wijst op tekortkomingen in de 
internebeheersingsmaatregelen van het Bureau: het toont aan dat er geen controle is verricht om na 
te gaan of het gefactureerde bedrag overeenkwam met de daadwerkelijke voorwaarden van de 
overeenkomst inzake het dienstverleningsniveau. 

Nog af te handelen 



 168 

Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) 

 

Antwoord van het Bureau 
Het Bureau neemt akte van het verslag van de Rekenkamer. 
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3.13. Europese Autoriteit voor effecten 
en markten (ESMA) 

Inleiding  

3.13.1. De Europese Autoriteit voor effecten en markten (“de Autoriteit” ofwel “ESMA”), 
gevestigd te Parijs, werd opgericht bij Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees 
Parlement en de Raad98. De Autoriteit heeft tot taak de bescherming van beleggers te 
verbeteren en een stabiele en ordelijke financiële markt te bevorderen. De ESMA verwezenlijkt 
haar taak en doelstellingen door middel van vier activiteiten: het beoordelen van risico’s voor 
beleggers, markten en financiële stabiliteit; het voltooien van een gemeenschappelijk rulebook 
voor de financiële markten van de EU; het bevorderen van de convergentie op het gebied van 
toezicht, en het rechtstreeks toezicht houden op specifieke financiële entiteiten Figuur 3.13.1 
bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot de Autoriteit99. 

Figuur 3.13.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot de Autoriteit 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van de Autoriteit voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door de 
Autoriteit. 

                                                           
98 PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84. De oprichtingsverordening van de ESMA werd op 

27 december 2019 gewijzigd bij Verordening (EU) 2019/2175 (PB L 334 van 27.12.2019, 
blz. 80). 

99 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van de Autoriteit is te vinden op 
haar website: www.esma.europa.eu. 

53

60

Begroting (in miljoen EUR)*

237

250

Personeelsbestand (per 31 december)**

http://www.esma.europa.eu/
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Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.13.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van de Autoriteit. Hierbij komt nog 
informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding van 
de Autoriteit verstrekte informatie. 

3.13.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.13.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van de Europese Autoriteit voor effecten en markten, die bestaan uit 
de financiële overzichten100 en de verslagen over de uitvoering van de begroting101 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

                                                           
100 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

101 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.13.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van de Autoriteit over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van de Autoriteit per 31 december 2020, van de resultaten van 
haar verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op 
die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig haar financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.13.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Andere aangelegenheid  

3.13.7. De vergoedingen die aan ratingbureaus (RB's) in rekening worden gebracht, 
zijn gebaseerd op hun ontvangsten als juridische entiteit. Dit biedt een quasilegitieme 
gelegenheid om vergoedingen te verlagen of vermijden door ontvangsten van RB's binnen 
de jurisdictie van de EU over te schrijven naar hun gelieerde entiteiten buiten de EU. De 
ESMA heeft het risico beoordeeld en het laag geacht, hoewel zij het in de gaten blijft 
houden. De RB-verordening102 biedt RB’s ook de ruimte om het bestaande 
vergoedingsmechanisme te omzeilen door activiteiten met betrekking tot de distributie 
van ratings en nevendiensten (zoals het verlenen van licenties voor kredietratinggegevens 
en het verstrekken van onderzoek en aanverwante producten en diensten aan gebruikers 
van ratings) uit te voeren via groepsondernemingen die geen geregistreerde RB’s zijn. De 
verordening is onderworpen aan het recht van de Europese Commissie om de 
desbetreffende wetswijzigingen te initiëren. De ESMA is zich bewust van dit risico en 
heeft op 29 januari 2021 een raadplegingsdocument gepubliceerd103. Hierna heeft zij op 
21 juni 2021 een technisch advies ingediend bij de Europese Commissie over de wijziging 
van de verordening ter beperking van het risico. 



 172 

Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) 

 

3.13.8. Vergoedingen voor transactieregisters (TR's) worden berekend op basis van 
de voor ieder afzonderlijk transactieregister toepasselijke omzet. Het bedrag is gelijk aan 
de som van een derde van elk van de volgende elementen: de met de kernfuncties van 
het transactieregister gegenereerde ontvangsten; het aantal transacties dat het 
voorgaande jaar aan het transactieregister werd gemeld; en het aantal geregistreerde 
uitstaande transacties per 31 december van het voorgaande jaar. Hoewel de 
gedelegeerde TR-verordeningen104 inzake vergoedingen niet voorzien in een alomvattend 
en consistent controlekader om de betrouwbaarheid van de informatie te waarborgen, 
konden alle transactieregisters oordelen van onafhankelijke auditors overleggen waarin 
werd verklaard dat hun (voor de berekening van de vergoeding gebruikte) financiële 
staten over 2019 een getrouw beeld gaven. De door hen verstrekte informatie over het 
aantal transacties dat gedurende 2019 aan het transactieregister was gemeld en het 
aantal geregistreerde uitstaande transacties per 31 december 2019 werd echter slechts 
onderworpen aan een beperkt onderzoek door onafhankelijke auditors. Op 24 maart 
2021 heeft de ESMA een raadplegingsdocument105 gepubliceerd, waarin een 
vereenvoudiging wordt voorgesteld van de methode die wordt gebruikt om de omzet van 
TR’s te bepalen met het oog op de berekening van de jaarlijkse vergoedingen voor 
toezicht, door alleen rekening te houden met ontvangsten en niet met activiteitscijfers. 

                                                           
102 Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 

2009 inzake ratingbureaus, gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 513/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 mei 2011 en bij Verordening (EU) nr. 462/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013. De RB-vergoedingen zijn opgenomen in 
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 272/2012 van de Europese Commissie van 7 februari 
2012 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de 
Raad met betrekking tot de door de Europese Autoriteit voor effecten en markten aan 
ratingbureaus aangerekende vergoedingen (voor de EER relevante tekst). 

103 Raadplegingsdocument ESMA 80-196-5019. Zie https://www.esma.europa.eu/press-
news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma 

104 Verordening (EU) nr. 648/2012 van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale 
tegenpartijen en transactieregisters (European Market Infrastructure Regulation, EMIR). De 
vergoedingen die in het kader van de EMIR-verordening van toepassing zijn op TR’s zijn 
opgenomen in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1003/2013 van de Europese Commissie 
tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 648/2012. Na de inwerkingtreding van Verordening 
(EU) 2015/2365 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van 
hergebruik (securities financing transactions and reuse, SFTR) werd de ESMA ook 
verantwoordelijk voor de registratie van, het toezicht op en de erkenning van TR’s in het 
kader van de SFTR-verordening. De vergoedingen die gelden voor TR’s in het kader van de 
SFTR-verordening zijn opgenomen in Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/360 van de 
Europese Commissie. 

105 Raadplegingsdocument ESMA 74-362-1864. Zie 
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-
sftr-and-emir. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
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Volgens het raadplegingsdocument is de ESMA voornemens het technisch advies over de 
wijziging van de gedelegeerde TR-verordeningen medio 2021 bij de Europese Commissie 
in te dienen. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.13.9. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

3.13.10. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de ERK. 

Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen 

3.13.11. In maart 2020 heeft de ESMA een “data services master agreement” 
(overeenkomend met een kaderovereenkomst) met een Canadese onderneming gesloten voor 
een periode van maximaal zeven jaar. Het maximumbedrag van de overeenkomst was niet 
duidelijk aangegeven. Dit beperkt de transparantie van de overeenkomst. De ESMA had voor 
de overeenkomst echter 270 000 EUR geoormerkt voor de maximale looptijd, op basis van de 
in de overeenkomst overeengekomen jaarlijkse vergoeding van 35 000 USD.  

Bovendien werd de overeenkomst ondertekend door een ordonnateur die slechts gemachtigd 
was juridische verbintenissen voor de desbetreffende begrotingslijn te ondertekenen voor 
bedragen tot 135 000 EUR, wat minder is dan de maximumwaarde van de overeenkomst. Dit is 
een ernstige tekortkoming in de interne beheersing. Na de controle heeft de ESMA 
corrigerende maatregelen genomen om deze tekortkoming aan te pakken (d.w.z. de 
uitvoerend directeur heeft de kaderovereenkomst medeondertekend). 

3.13.12. De ESMA paste de in de gedelegeerde verordeningen van de Europese 
Commissie106 vastgestelde rentevoet niet toe voor te late betalingen door een aantal RB’s en 

                                                           
106 Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 272/2012 van de Commissie van 7 februari 2012 inzake 

RB’s (PB L 90 van 28.3.2012, blz. 6), Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1003/2013 van de 
Commissie van 12 juli 2013 betreffende TR’s (PB L 279 van 19.10.2013, blz. 4) en 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/360 van de Commissie van 13 december 2018 
betreffende TR’s (PB L 81 van 22.3.2019, blz. 58). 
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TR’s in verband met hun bijdragen voor 2020. De ordonnateur heeft evenmin de verschuldigde 
bedragen vastgesteld en heeft geen formeel besluit genomen om af te zien van de invordering 
van de achterstandsrente (sanctie), zoals wel is voorgeschreven in artikel 101 van het 
Financieel Reglement van de EU. De opgelopen rente voor 2020 bedraagt 13 601 EUR. 

Opmerkingen over de internebeheersingsmaatregelen 

3.13.13. We constateerden zwakke internebeheersingsmaatregelen bij het monitoren 
van de tijd die bij de ESMA in rekening werd gebracht in het kader van een “tijd- en 
middelen”overeenkomst op grond van een kaderovereenkomst voor IT-adviesdiensten.  

In juni 2019 heeft de ESMA een bestelbon afgegeven aan een contractant voor een periode 
van 106 werkdagen, met een totale kostprijs van 61 086 EUR. Het onderwerp van de bestelbon 
was het aantal werkdagen (meestal niet op het kantoor van de ESMA), onderverdeeld in 
toegewezen taken (meerdere werkpakketten). We constateerden dat de door de ESMA 
verrichte controles ter verificatie van het werkelijke aantal op een andere locatie gewerkte 
dagen ontoereikend waren. Bovendien is de keuze van een tijd- en middelenovereenkomst 
niet ideaal in gevallen waarin werkzaamheden op een andere locatie worden verricht, tenzij de 
juiste instrumenten voorhanden zijn om de in rekening gebrachte tijd te monitoren. 

Om de facturen van de contractant goed te keuren, richtte de ESMA zich in dit geval vooral op 
de verwachte output, waarbij de totale in rekening gebrachte tijd ten opzichte van de 
maximumbegroting werd gemonitord. Zij heeft echter niet regelmatig (d.w.z. maandelijks) de 
door de contractant in rekening gebrachte tijd bijgehouden, hoewel in de kaderovereenkomst 
was bepaald dat dit moest gebeuren.  

De ESMA had dus zwakke controles om te bevestigen dat de betalingen aan de contractant 
gebaseerd waren op geldige tijdstaten die op het juiste moment waren ingediend. Dit vormt 
een aanzienlijke tekortkoming in de interne beheersing. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.13.14. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2018 

Door IT-dienstverleningsovereenkomsten te gebruiken voor de terbeschikkingstelling van 
arbeidskrachten werd de toepassing van sociale en arbeidsrechtelijke voorschriften van de EU 
omzeild en wordt de Autoriteit blootgesteld aan juridische en reputatierisico’s. De Autoriteit moet 
ervoor zorgen dat overeenkomsten zodanig zijn opgesteld dat er geen verwarring mogelijk is tussen 
de verlening van IT-diensten en de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten. 

Afgerond 

2018 
De overschotten en tekorten die voortvloeien uit de vergoedingen die de ratingbureaus en 
transactieregisters in rekening worden gebracht, kunnen tot een jaarlijkse kruisfinanciering van 
activiteiten leiden. De Autoriteit moet manieren vinden om dergelijke kruisfinanciering te vermijden. 

Loopt nog 

2019 
De Autoriteit heeft de op ramingen gebaseerde pensioenbijdragen van de nationale bevoegde 
autoriteiten voor jaar N nooit aangepast aan de werkelijke cijfers, noch plannen gemaakt om dat te 
doen. 

Loopt nog 
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Antwoord van de Autoriteit 
3.13.7 De Autoriteit (ESMA) waardeert het dat de Rekenkamer erkent dat ESMA zich heeft 
ingespannen om het risico op omzeiling van de RB-verordening door ratingbureaus met 
betrekking tot te betalen vergoedingen te beperken. ESMA bevestigt dat het technisch advies 
over herziening van de verordening ten aanzien van de door ESMA aan ratingbureaus in 
rekening gebrachte vergoedingen (ref. ESMA80-196-5324) op 21 juni 2021 bij de Europese 
Commissie is ingediend. Het is nu aan de Commissie om te bepalen of en hoe zij voorstelt het 
wetgevingskader te herzien.  

3.13.8. ESMA legt haar technisch advies over wijziging van de wetgeving inzake het beheer van 
vergoedingen voor transactieregisters in de tweede helft van 2021 voor aan de Europese 
Commissie. Vervolgens moet de Commissie een besluit nemen over goedkeuring van een 
voorstel tot herziening van het wetgevingskader. 

3.13.11. Bij wijze van uitzondering moest ESMA in dit geval de modelovereenkomst van de 
aanbieder gebruiken in plaats van haar eigen modelkaderovereenkomst. De gebruikte 
modelovereenkomst was misleidend en bevatte slechts het bedrag voor het eerste jaar van de 
dienstverlening (35 000 USD) in plaats van het maximumbedrag voor de volledige looptijd van 
de overeenkomst. Dit verklaart de ondertekening door de gesubdelegeerd ordonnateur met 
machtiging tot 135 000 EUR. ESMA bereidt werkinstructies voor ter waarborging van een 
adequaat niveau van interne beheersing, voor het geval ESMA in de toekomst opnieuw 
genoodzaakt is de modelovereenkomst van een contractant te gebruiken in plaats van haar 
eigen modelkaderovereenkomst.  

3.13.12. ESMA is van mening dat het via e-mailuitwisseling bekendgemaakte besluit van de 
ordonnateur om af te zien van invordering van de achterstandsrente, gezien het te 
verwaarlozen bedrag (0,1 % van het totaalbedrag aan vergoedingen van ratingbureaus en 
transactieregisters in 2020), volstond. Naar aanleiding van de opmerkingen van de 
Rekenkamer heeft ESMA het beheer van betalingsachterstanden verder versterkt. ESMA heeft 
de volgende maatregelen getroffen: a) regelmatige interne geautomatiseerde rapportage over 
geaccumuleerde betalingsachterstanden; b) interne werkinstructies voor het vaststellen van 
schuldvorderingen en voor de criteria ter beoordeling van mogelijke ontheffingen per 
inkomstenbron; c) een specifieke elektronische workflow die tijdige, onderbouwde en formele 
besluitvorming met betrekking tot de opgelopen rente mogelijk maakt.  

3.13.13. ESMA heeft onlangs een aantal preventieve maatregelen getroffen om de interne 
beheersing in het kader van kaderovereenkomsten voor adviesdiensten te versterken. ESMA 
heeft interne richtsnoeren voor ICT-contractbeheer opgesteld met een duidelijke beschrijving 
van de verschillende soorten contracten en relevante monitoringvereisten. Bovendien bereidt 
ESMA momenteel een opleiding op het gebied van contractbeheer voor, bedoeld voor 
projectmanagers en andere betrokken medewerkers. De opleiding zal plaatsvinden in 2021. 
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3.14. Europees Agentschap voor de 
veiligheid en de gezondheid op het 
werk (EU-OSHA) 

Inleiding 

3.14.1. Het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (“het 
Agentschap” ofwel “EU-OSHA”), gevestigd te Bilbao, werd opgericht bij Verordening (EG) 
nr. 2062/94 van de Raad107, die werd ingetrokken bij Verordening (EU) 2019/126 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019108. Het Agentschap heeft tot taak het 
verzamelen en verspreiden van informatie over de nationale en EU-prioriteiten op het gebied 
van gezondheid en veiligheid op het werk, evenals het ondersteunen van de nationale en EU-
autoriteiten bij de opstelling en uitvoering van beleid, en het geven van voorlichting over 
preventieve maatregelen. Figuur 3.14.1 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot het 
Agentschap109. 

Figuur 3.14.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het 
Agentschap. 

                                                           
107 PB L 216 van 20.8.1994, blz. 1. De verordening werd laatstelijk gewijzigd bij Verordening 

(EG) nr. 1112/2005 van de Raad (PB L 184 van 15.7.2005, blz. 5). 

108 PB L 30 van 31.1.2019, blz. 58. 

109 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Agentschap is te vinden op 
zijn website: www.osha.europa.eu. 

21

20

Begroting (in miljoen EUR)*

63

63

Personeelsbestand (per 31 december)**

2020
2019

http://www.osha.europa.eu/


 178 

Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) 

 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.14.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Agentschap. Hierbij komt 
nog informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding 
van het Agentschap verstrekte informatie. 

3.14.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.14.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op 
het werk, die bestaan uit de financiële overzichten110 en de verslagen over de 
uitvoering van de begroting111 betreffende het per 31 december 2020 afgesloten 
begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

                                                           
110 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

111 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.14.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Agentschap over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 2020, van de resultaten 
van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het 
op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.14.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.14.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.14.8. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 



 180 

Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) 

 

Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2018 
Het niveau van naar 2019 overgedragen vastgelegde kredieten was hoog voor titel II en voor titel III. 
Het Agentschap moet de oorzaken van de buitensporig hoge overdrachten onderzoeken en moet de 
begrotingsplanning dienovereenkomstig verbeteren. 

Loopt nog  

2019 In één geval heeft het Agentschap diensten aangekocht boven het contractuele plafond zonder enige 
wijziging van de overeenkomst. N.v.t. 

2019 
In één geval vergoedde het Agentschap verblijfskosten op forfaitaire basis, terwijl in de 
overeenkomst was bepaald dat dergelijke vergoedingen gebaseerd moesten zijn op bewijsstukken 
waaruit de werkelijk gemaakte kosten blijken.  

N.v.t. 

2019 Het bedrag aan overdrachten wijst op een overschatting van de begrotingsbehoeften en in strijd met 
het begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit.  Loopt nog 
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Antwoord van het Agentschap 
Het Agentschap neemt akte van het verslag van de Rekenkamer. 
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3.15. Europese Stichting tot 
verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden (Eurofound) 

Inleiding 

3.15.1. De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden 
(“de Stichting” ofwel “Eurofound”), gevestigd te Dublin, werd opgericht bij Verordening (EEG) 
nr. 1365/75 van de Raad112, die werd ingetrokken bij Verordening (EU) 2019/127 van het 
Europees Parlement en de Raad113. De Stichting heeft tot doel bij te dragen aan de plannen 
voor en de realisatie van betere levens- en arbeidsomstandigheden in de Unie door de 
ontwikkeling en verspreiding van relevante kennis op dit gebied. Figuur 3.15.1 bevat de 
belangrijkste cijfers met betrekking tot de Stichting114. 

Figuur 3.15.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot de Stichting 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van de Stichting voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door de Stichting. 

                                                           
112 PB L 139 van 30.5.1975, blz. 1. 

113 PB L 30 van 31.1.2019, blz. 74. 

114 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van de Stichting is te vinden op haar 
website:  www.eurofound.europa.eu. 

26

27

Begroting (in miljoen EUR)*

100

95

Personeelsbestand (per 31 december)**

2020
2019

http://www.eurofound.europa.eu/
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Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.15.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van de Stichting. Hierbij komt nog 
informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding van 
de Stichting verstrekte informatie. 

3.15.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.15.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden, die bestaan uit de financiële overzichten115 en de verslagen 
over de uitvoering van de begroting116 betreffende het per 31 december 2020 
afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

                                                           
115 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

116 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.15.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van de Stichting over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van de Stichting per 31 december 2020, van de resultaten van 
haar verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op 
die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig haar financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.15.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.15.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

3.15.8. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de ERK. 
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Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen 

3.15.9. In ons controleverslag over het begrotingsjaar 2019 concludeerden we dat een 
aantal aanbestedingsprocedures voor de levering van elektriciteit en de renovatie van 
toiletvoorzieningen onregelmatig waren. Als gevolg daarvan zijn alle daaropvolgende 
betalingen in verband met deze overeenkomsten onregelmatig. In 2020 bedroegen de 
desbetreffende betalingen 62 470 EUR voor de elektriciteitsovereenkomst en 174 730 EUR 
voor de renovatieovereenkomst. 

Opmerkingen over de internebeheersingsmaatregelen 

3.15.10. He begrip “gevoelige functies” heeft betrekking op gevallen waarin een 
personeelslid een zekere beslissingsbevoegdheid heeft die kan worden misbruikt voor 
persoonlijk gewin. Het beheer van gevoelige functies is een standaardelement van interne 
beheersing dat tot doel heeft het risico tot een aanvaardbaar niveau te beperken. In een 
doeltreffend internecontrolekader worden de risico's in verband met gevoelige functies 
beheerd door middel van risicobeperkende controles en door mobiliteit van personeel. 
Eurofound heeft een beleid waarin haar gevoelige functies en bijbehorende risicobeperkende 
controles worden bepaald, maar de inventaris van gevoelige posten is niet bijgewerkt sinds 
2012 en weerspiegelt niet langer de huidige interne organisatie van Eurofound. Na onze 
controle heeft Eurofound op 23 juni 2021 een nieuw beleid voor gevoelige functies ingevoerd. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.15.11. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) 

 

Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 
In haar controleverslag over het begrotingsjaar 2019 concludeerde de ERK dat de aanbesteding voor 
de levering van elektriciteit onregelmatig was. Als gevolg daarvan zijn alle daaropvolgende betalingen 
op grond van deze overeenkomst onregelmatig.  

Loopt nog 

2019 
In haar controleverslag over het begrotingsjaar 2019 concludeerde de ERK dat de aanbesteding voor 
de renovatie van de toiletvoorzieningen van Eurofound onregelmatig was. Als gevolg daarvan zijn alle 
daaropvolgende betalingen op grond van deze overeenkomst onregelmatig.  

Loopt nog 
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Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) 

 

Antwoord van de Stichting 
3.15.9. Eurofound heeft de bevindingen van de Rekenkamer van het voorgaande jaar reeds 
aanvaard en heeft de maatregel uitgevoerd door begin 2021 een nieuwe aanbesteding voor de 
elektriciteitsovereenkomst uit te schrijven. De betalingen in verband hiermee waren een 
rechtstreeks gevolg van de oorspronkelijke aanbestedingsprocedures.  

De laatste betaling voor de renovatie van de toiletvoorzieningen is in 2020 gedaan.  
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Europees GNSS-Agentschap (GSA) 

 

3.16. Europees GNSS-Agentschap (GSA) 

Inleiding 

3.16.1. Het Europees GNSS-Agentschap (Global Navigation Satellite System — GNSS) 
(“het Agentschap” ofwel “GSA”), waarvan het hoofdkantoor in Praag is gevestigd, nam op 
1 januari 2007 alle taken over waarmee de Gemeenschappelijke Onderneming Galileo 
voorheen was belast. Deze activiteiten worden nu beheerd door het GSA binnen de 
werkingssfeer van Verordening (EU) nr. 912/2010 van het Europees Parlement en de Raad117, 
zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 512/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 
16 april 2014. Daarnaast belastte de Europese Commissie het GSA met het beheer van het 
Europees overlaysysteem voor geostationaire navigatie (European Geostationary Navigation 
Overlay Service, Egnos) aan de hand van een delegatieovereenkomst. Figuur 3.16.1 bevat de 
belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap118. 

Figuur 3.16.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het 
Agentschap. 

                                                           
117 PB L 276 van 20.10.2010, blz. 11. 

118 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Agentschap is te vinden op 
zijn website: www.gsa.europa.eu. 
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Europees GNSS-Agentschap (GSA) 

 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.16.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Agentschap. Hierbij komt 
nog informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding 
van het Agentschap verstrekte informatie. 

3.16.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.16.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Europees GNSS-Agentschap, die bestaan uit de financiële 
overzichten119 en de verslagen over de uitvoering van de begroting120 betreffende 
het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

                                                           
119 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

120 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Europees GNSS-Agentschap (GSA) 

 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.16.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Agentschap over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 2020, van de resultaten 
van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het 
op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.16.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.16.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.16.8. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Europees GNSS-Agentschap (GSA) 

 

Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2014 De materiële vaste activa zijn niet gedekt door een verzekering. Afgerond 

2017 E-aanbesteding: eind 2019 gebruikte het Agentschap nog geen van de door de Europese Commissie 
ontwikkelde IT-instrumenten voor e-aanbesteding. Loopt nog 

2019 

Er bestaat geen alomvattende strategie voor- of achteraf om de juistheid van de door het ESA 
vermelde gemaakte kosten in verband met de uitvoering van de Egnos- en Galileo-programma’s te 
bevestigen. Dit brengt het risico met zich mee dat de betalingen van het GSA aan het ESA op basis 
van onjuiste kosten worden berekend, wat een impact heeft op de rekeningen van het GSA. 

Loopt nog 

2019 
Vertragingen bij de uitvoering van het nieuwe internecontrolekader van het GSA en bij de 
goedkeuring van zijn bedrijfscontinuïteitsplan vormen belangrijke interne tekortkomingen van het 
GSA. Het bedrijfscontinuïteitsplan moet worden geformaliseerd en geactualiseerd. 

Afgerond 



 192 

Europees GNSS-Agentschap (GSA) 

 

Antwoord van het Agentschap 
Het Agentschap neemt akte van het verslag van de Rekenkamer. 



Agentschappen gefinancierd in het 
kader van MFK-rubriek 2 

— Duurzame groei: natuurlijke 
hulpbronnen 
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Europees Milieuagentschap (EEA) 

 

3.17. Europees Milieuagentschap (EEA) 

Inleiding 

3.17.1. Het Europees Milieuagentschap (“het Agentschap” ofwel “EEA”), gevestigd te 
Kopenhagen, werd opgericht bij Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad121. Het 
Agentschap heeft tot taak een observatienetwerk op te zetten om de Commissie, het 
Parlement, de lidstaten en het publiek in het algemeen betrouwbare informatie over de 
toestand van het milieu te verschaffen. Deze informatie moet de Europese Unie en de 
lidstaten met name in staat stellen, maatregelen ter bescherming van het milieu te nemen en 
de doeltreffendheid hiervan te beoordelen. Figuur 3.17.1 bevat de belangrijkste cijfers met 
betrekking tot het Agentschap122. 

Figuur 3.17.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het 
Agentschap. 

                                                           
121 PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1, ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 401/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake het Europees Milieuagentschap en 
het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 126 van 21.5.2009, blz. 13). 

122 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Agentschap is te vinden op 
zijn website: www.eea.europa.eu. 

92

97
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Europees Milieuagentschap (EEA) 

 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.17.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Agentschap. Hierbij komt 
nog informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding 
van het Agentschap verstrekte informatie. 

3.17.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.17.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Europees Milieuagentschap, die bestaan uit de financiële 
overzichten123 en de verslagen over de uitvoering van de begroting124 betreffende 
het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

                                                           
123 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

124 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Europees Milieuagentschap (EEA) 

 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.17.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Agentschap over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 2020, van de resultaten 
van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het 
op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.17.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.17.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.17.8. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Europees Milieuagentschap (EEA) 

 

Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / N.v.t.) 

2018 

Het Agentschap verhoogde het plafond van een kaderovereenkomst maar formaliseerde dit niet door 
middel van een wijziging van de overeenkomst. Het EEA moet zijn monitoring van plafonds van 
kaderovereenkomsten verbeteren en alle wijzigingen van overeenkomsten formaliseren 
overeenkomstig de bepalingen inzake openbare aanbesteding.  

Afgerond 

2018 Het Agentschap moet beleid inzake gevoelige posten vaststellen en ten uitvoer leggen. Afgerond 

2019 

Het Agentschap hield niet goed bij voor welk bedrag er in totaal al gebruik was gemaakt van een 
overeenkomst voordat het nieuwe bestellingen plaatste. Dit leidde ertoe dat het Agentschap 
diensten aankocht waarbij het plafond van de overeenkomst met 38 456 EUR (19,2 %) werd 
overschreden. 

Afgerond 
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Europees Milieuagentschap (EEA) 

 

Antwoord van het Agentschap 
Het Agentschap neemt akte van het verslag van de Rekenkamer. 
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Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) 

 

3.18. Europees Bureau voor 
visserijcontrole (EFCA) 

Inleiding 

3.18.1. Het Europees Bureau voor visserijcontrole (“het Bureau” ofwel “EFCA”), 
gevestigd te Vigo, werd opgericht bij Verordening (EEG) nr. 768/2005 van de Raad125, later 
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2019/473 van het Europees Parlement en de Raad126. De 
belangrijkste taak van het Bureau is het organiseren van de operationele coördinatie van de 
visserijcontroles en -inspecties van de lidstaten, om ervoor te zorgen dat de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid effectief en uniform worden toegepast. Figuur 3.18.1 bevat 
de belangrijkste cijfers met betrekking tot het Bureau127. 

Figuur 3.18.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Bureau 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Bureau voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het Bureau. 

                                                           
125 PB L 128 van 21.5.2005, blz. 1. 

126 PB L 83 van 25.3.2019, blz. 18. 

127 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Bureau is te vinden op zijn 
website: www.efca.europa.eu. 

17

20

Begroting (in miljoen EUR)*

79
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http://www.efca.europa.eu/
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Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) 

 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.18.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Bureau. Hierbij komt nog 
informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding van 
het Bureau verstrekte informatie. 

3.18.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.18.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Europees Bureau voor visserijcontrole, die bestaan uit de 
financiële overzichten128 en de verslagen over de uitvoering van de begroting129 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

                                                           
128 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

129 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) 

 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.18.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Bureau over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Bureau per 31 december 2020, van de resultaten van 
zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op die 
datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de door de 
rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op 
internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.18.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.18.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 
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Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) 

 

Antwoord van het Bureau 
Het Bureau neemt akte van het verslag van de Rekenkamer. 

 



Agentschappen gefinancierd in het 
kader van MFK-rubriek 3 

— Veiligheid en burgerschap 
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Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) 

 

3.19. Agentschap van de Europese 
Unie voor opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving (Cepol) 

Inleiding 

3.19.1. Het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving (“het Agentschap” ofwel “Cepol”), gevestigd te Boedapest, werd opgericht 
bij Verordening (EU) 2015/2219130 van het Europees Parlement en de Raad tot vervanging en 
intrekking van Besluit 2005/681/JBZ van de Raad. De taak van het Agentschap bestaat erin, te 
functioneren als een netwerk en de nationale politieopleidingsinstituten in de lidstaten samen 
te brengen om op gemeenschappelijke normen gebaseerde opleidingen ten behoeve van 
hogere politiefunctionarissen te verzorgen. Figuur 3.19.1 bevat de belangrijkste cijfers met 
betrekking tot het Agentschap131. 

Figuur 3.19.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het 
Agentschap. 

                                                           
130 PB L 319 van 4.12.2015, blz. 1. 

131 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Agentschap is te vinden op 
zijn website: www.cepol.europa.eu. 
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http://www.cepol.europa.eu/
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Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.19.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Agentschap. Hierbij komt 
nog informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding 
van het Agentschap verstrekte informatie. 

3.19.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.19.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het 
gebied van rechtshandhaving, die bestaan uit de financiële overzichten132 en de 
verslagen over de uitvoering van de begroting133 betreffende het per 31 december 
2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

                                                           
132 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

133 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.19.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Agentschap over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 2020, van de resultaten 
van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het 
op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.19.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.19.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

3.19.8. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de ERK. 
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Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen 

3.19.9. Het Cepol betaalde een annuleringsvergoeding voor een hotelreservering voor 
een opleidingsevenement in Boedapest dat gepland was voor 8-11 september 2020. Het 
opleidingsevenement werd geannuleerd vanwege COVID-19-beperkingen die de Hongaarse 
regering op 1 september 2020 had opgelegd. Indien het Cepol zich in plaats daarvan op de 
“overmacht”-clausule in de kaderovereenkomst had beroepen, had het de reservering zonder 
kosten kunnen annuleren. Het Cepol had rekening moeten houden met het feit dat het 
geplande evenement wellicht zou moeten worden geannuleerd als gevolg van de COVID-
pandemie. Het geplande evenement werd geboekt op 29 juni 2020. Op dat moment was de 
situatie in Hongarije en de rest van Europa al onzeker en waren de operationele activiteiten 
van het Cepol bijna volledig opgeschort. Het Cepol heeft de financiële belangen van de EU niet 
doeltreffend beschermd en had de rekening van het hotel voor 5 335 EUR aan 
annuleringskosten moeten betwisten, zoals de overeenkomst toestaat. De desbetreffende 
betaling is derhalve onregelmatig. 

Opmerkingen over de interne beheersing 

3.19.10. We constateerden de volgende tekortkomingen in de 
internebeheersingsomgeving van het Cepol met betrekking tot het beheer van 
begrotingsvastleggingen. Bij één gelegenheid ondertekende het Agentschap drie juridische 
verbintenissen voordat de respectieve begrotingsvastleggingen waren goedgekeurd. Dit vormt 
een inbreuk op artikel 73 van de financiële kaderregeling tot vaststelling van de regels die van 
toepassing zijn op uitgavenverrichtingen, waardoor het risico ontstaat dat het Cepol een 
overeenkomst sluit zonder over de nodige begrotingsmiddelen te beschikken.  

Bij een andere gelegenheid hielden twee verschillende specifieke overeenkomsten (juridische 
verbintenissen) verband met dezelfde individuele vastlegging in de begroting. Dit is niet in 
overeenstemming met artikel 112, lid 1, punt a), van het Financieel Reglement van de EU134. 
Het vermindert de transparantie van de monitoring op de respectieve overeenkomsten in 
ABAC (systeem voor financieel beheer). 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.19.11. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 

                                                           
134 Overeenkomstig artikel 112, lid 1, punt a), van het Financieel Reglement van de EU moet, 

wanneer de ontvanger en het bedrag bepaald zijn, een individuele vastlegging in de 
begroting worden vastgesteld (voor elke juridische verbintenis). 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2016 
Er is een hoog personeelsverloop, hetgeen invloed kan hebben op de bedrijfscontinuïteit en het 
vermogen van het Agentschap om de in zijn werkprogramma bepaalde activiteiten uit te voeren. Er 
kwam slechts een beperkt aantal sollicitaties uit andere lidstaten. 

Loopt nog 

2017 Het Agentschap publiceert kennisgevingen van vacatures op zijn eigen website en op sociale media, 
maar niet op de website van het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO). Afgerond  

2019 

Een ordonnateur ondertekende een vastlegging in de begroting met een waarde die hoger was dan 
het maximumbedrag dat deze mocht goedkeuren. Het Agentschap moet ervoor zorgen dat de 
ordonnateursrechten in ABAC consistent zijn met schriftelijke besluiten die de uitvoerend directeur 
heeft ondertekend. 

Afgerond 

2019 
Een ordonnateur ondertekende een kaderovereenkomst met een waarde die hoger was dan het 
maximumbedrag dat deze mocht goedkeuren. De uitvoerend directeur moet ervoor zorgen dat er 
een passende keten van subdelegaties bestaat om afwezigheden te dekken. 

Afgerond 
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Antwoord van het Agentschap 
3.19.9. Het Agentschap neemt nota van de opmerkingen van de Rekenkamer, maar betwist de 
bevinding dat de betaling onregelmatig zou zijn. De betaling werd in overeenstemming met de 
bepalingen van de overeenkomst verricht, nadat Cepol de reguliere annuleringsclausule had 
toegepast en met succes had onderhandeld over annulering van het halfpension. Dit alles 
resulteerde in betaling van slechts 65 % van de oorspronkelijk overeengekomen dienst.  

Aangezien het totaalbedrag niet hoog is, zou het economisch ongerechtvaardigd zijn om een 
juridisch geschil met een onzekere uitkomst aan te gaan. Het Agentschap achtte in dit geval 
een oplossing via onderhandelingen passender dan een geschil over overmacht. 

3.19.10. Het Agentschap neemt nota van de opmerkingen van de Rekenkamer en erkent de 
geconstateerde tekortkomingen, die te wijten zijn een administratieve fout. 
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3.20. Europees Ondersteuningsbureau 
voor asielzaken (EASO) 

Inleiding 

3.20.1. Het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (“EASO” ofwel “het 
Bureau”) is gevestigd in Valletta. Het werd opgericht bij Verordening (EU) nr. 439/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad135 met als doel de praktische samenwerking in asielzaken te 
verbeteren en lidstaten te helpen om te voldoen aan hun Europese en internationale 
verplichtingen om mensen in nood te beschermen. Sinds 2015 heeft het EASO in het kader van 
de migratiecrisis hulp geboden aan Griekenland, Italië, Cyprus en Malta. 

3.20.2. Het EASO beheert activiteiten in verband met de vluchtelingencrisis. Het heeft 
regionale kantoren in Italië en Griekenland en, sinds 2018, in Cyprus. Deze gedecentraliseerde 
opzet vormt nog een uitdaging voor de uitvoering van activiteiten overeenkomstig het 
toepasselijke rechtskader. 

3.20.3. Bij de uitvoering van zijn activiteiten is het EASO relatief afhankelijk van de 
samenwerking van de lidstaten, bijvoorbeeld wat betreft het aantal nationale deskundigen dat 
beschikbaar wordt gesteld in het kader van de asielinterventiepool (als bedoeld in artikel 15 
van de oprichtingsverordening van het EASO). Vanwege het beperkte aantal van dergelijke 
nationale deskundigen dat ter beschikking is gesteld, is het EASO verder afhankelijk van 
uitzendkrachten om operationele ondersteunende taken ter plaatse uit te voeren. 
Figuur 3.20.1 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot het Bureau136. 

                                                           
135 PB L 132 van 29.5.2010, blz. 11. 

136 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het EASO is te vinden op zijn 
website: www.easo.europa.eu. 

http://www.easo.europa.eu/
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Figuur 3.20.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Bureau 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Bureau voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het Bureau. 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.20.4. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Bureau. Hierbij komt nog 
informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding van 
het Bureau verstrekte informatie. 

3.20.5. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 
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De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.20.6. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken, die bestaan 
uit de financiële overzichten137 en de verslagen over de uitvoering van de 
begroting138 betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.20.7. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Bureau over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Bureau per 31 december 2020, van de resultaten van 
zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op die 
datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de door de 
rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op 
internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

                                                           
137 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

138 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.20.8. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.20.9. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Andere aangelegenheid 

3.20.10. Zonder iets af te doen aan het hierboven gegeven oordeel vestigt de ERK 
de aandacht op het feit dat een zaak die aanhangig is bij het Gerecht van de Europese 
Unie, zaak nr. T-621/20 (EMCS/EASO), van invloed is op aspecten van ons 
controleoordeel. In 2020 startte het EASO een openbare procedure voor de 
terbeschikkingstelling van uitzendkrachten ter ondersteuning van zijn hoofdkantoor en 
zijn activiteiten in Malta. Het totale geraamde bedrag bedroeg 27,7 miljoen EUR voor een 
periode van 48 maanden. In oktober 2020 heeft de afgewezen inschrijver bij het Gerecht 
van de Europese Unie officieel een zaak tegen het EASO aangespannen waarin deze de 
uitkomst van de aanbestedingsprocedure aanvecht. 

3.20.11. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de ERK. 



 214 

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) 

 

Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen 

3.20.12. We stelden vast dat de aanbestedingsprocedures voor de gehuurde gebouwen 
van het EASO in Rome, die in 2016 en 2017 werden uitgevoerd, onregelmatig waren. Op grond 
van het Financieel Reglement van de EU had het EASO marktonderzoek moeten uitvoeren 
alvorens gebouwen te huren; het liet dit na. Als gevolg daarvan zijn alle daaropvolgende 
betalingen in verband met deze overeenkomst onregelmatig. In 2020 bedroegen de daarmee 
samenhangende betalingen 266 523 EUR. 

3.20.13. In 2020 werden betalingen ten bedrage van 911 325 EUR gedaan in verband 
met aanbestedingsprocedures die de ERK in voorgaande jaren onregelmatig heeft verklaard 
(namelijk de aanbestedingen inzake gehuurde gebouwen op Lesbos, uitzendkrachten in Italië 
en externe deskundigen). Deze betalingen zijn onregelmatig. Nadere bijzonderheden over de 
betrokken aanbestedingsprocedures zijn opgenomen in de follow-uptabel. 

3.20.14. In 2020 had het EASO 16 vacante managementposten. Tien daarvan werden 
meer dan een jaar ingevuld door een waarnemer. Dit is in strijd met het Statuut, dat de duur 
van de tijdelijke aanstelling van leidinggevend personeel beperkt tot één jaar. Deze onzekere 
situatie op het niveau van leidinggevende functies kan afbreuk doen aan het leiderschap en de 
strategische continuïteit van het EASO. 

Opmerkingen over het begrotingsbeheer 

3.20.15. In 2020 was het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten laag, 
namelijk 81 %. De overdrachten van vastgelegde kredieten waren hoog voor titel III 
(operationele uitgaven), namelijk 33,8 % van de kredieten voor deze titel (25,6 miljoen EUR). 
Het percentage geannuleerde begrotingskredieten die van 2019 naar 2020 waren 
overgedragen was met 19 % ook hoog. Dit is in tegenspraak met het begrotingsbeginsel van 
jaarperiodiciteit. Om dit op te lossen, moet het EASO zijn begrotingsplanning en 
uitvoeringscycli verbeteren. 

Opmerkingen over de internebeheersingsmaatregelen 

3.20.16. In 2018 stelde de uitvoerend directeur ad interim van het EASO een 
governanceactieplan voor om het vertrouwen zowel intern als extern te herstellen, de 
governancestructuren van het EASO te versterken en de interne capaciteit opnieuw op te 
bouwen. Sindsdien heeft het EASO voortdurend inspanningen geleverd om zijn governance en 
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zijn internebeheersingssysteem te versterken, en inmiddels zijn de meeste in het plan 
opgenomen acties voltooid.  

In januari 2020 heeft het EASO het governanceactieplan beëindigd139. Op dat moment meldde 
het dat 51 acties waren afgerond en dat er 10 nog liepen. De acties die op de datum van de 
laatste actualisering nog liepen, zijn opgenomen in nieuwe, door het EASO vastgestelde 
monitoringinstrumenten: het driemaandelijkse monitoringverslag aan de raad van bestuur140 
en de jaarlijkse zelfbeoordeling inzake interne beheersing141.  

Uit onze controle bleek dat sommige van deze lopende acties nog steeds relevant zijn en 
grondig moeten worden aangepakt. Deze betreffen onder meer het aantal uitzendkrachten 
dat personeelsleden vervangt, het niveau van vacante managementposten en de actualisering 
van het beleid inzake belangenconflicten. 

3.20.17. In 2020 had het EASO geen bedrijfscontinuïteitsplan afgerond en vastgesteld. 
De omvang en complexiteit van de activiteiten van het EASO, alsmede recente gebeurtenissen, 
zoals de COVID-19-pandemie, benadrukken dat het van belang is over een geformaliseerd en 
geactualiseerd bedrijfscontinuïteitsplan te beschikken. Deze kwestie vormt een interne 
tekortkoming in de procedures van het EASO. Na onze controle keurde het Bureau zijn 
bedrijfscontinuïteitsplan goed op 31 mei 2021. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.20.18. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 

                                                           
139 Besluit nr. 53 van de raad van bestuur van 17 juni 2019, als gewijzigd bij Besluit nr. 60 van 

de raad van bestuur van 18 februari 2020 en geactualiseerd bij Besluit nr. 71 van de raad 
van bestuur van 18 maart 2021. 

140 In de driemaandelijke monitoringverslagen aan de raad van bestuur wordt de voortgang 
van het EASO beoordeeld in de richting van de verwezenlijking van vooraf vastgestelde 
doelstellingen op de volgende essentiële governancegebieden: werkprogramma, personele 
middelen, inzet van het personeel, interne beheersing, aanbestedingen, begroting en 
financiën. 

141 De jaarlijkse zelfbeoordeling inzake interne beheersing wordt overeenkomstig het nieuwe 
internecontrolekader uitgevoerd aan de hand van de methode van de Europese Commissie 
om tekortkomingen op het gebied van corporate governance en interne beheersing vast te 
stellen. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 
Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van 

de opmerkingen van de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / Nog af te handelen / N.v.t.) 

2017 Het EASO heeft de in zijn lijst van het aantal ambten opgenomen streefdoel voor 
personeelswerving niet gehaald. Loopt nog142 

2017 Er was geen internecontrolecapaciteit.  N.v.t.143 

2017 Contracten werden slecht gemonitord met het oog op de conformiteit met 
nationale voorschriften inzake uitzendkrachten.  

Wij merken op dat er een zaak aanhangig is bij het Hof van Justitie van 
de EU (HvJ-EU), zaak C-948/19 (Manpower Lit), over diverse vragen 
van het Litouwse hooggerechtshof inzake de toepassing op EU-
agentschappen van Richtlijn 2008/104/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende 
uitzendarbeid. Aangezien de uitspraak van het HvJ-EU ten aanzien van 
deze vragen gevolgen kan hebben voor het standpunt van de 
Rekenkamer met betrekking tot het inzetten van uitzendkrachten 
door het EASO, zal de ERK zich onthouden van opmerkingen over de 
regelmatigheid van de aanpak van deze kwestie door het EASO, met 

                                                           
142 De streefdoelen voor de personeelsformatie voor 2017, 2018 en 2019 zijn gehaald. Ondanks de vooruitgang die is geboekt bij de aanwerving van nieuwe 

personeelsleden, is het streefdoel voor de personeelsformatie voor 2020 niet gehaald. 

143 Op 18 maart 2021 kwam de raad van bestuur van het EASO tot een negatieve conclusie over de kosteneffectiviteit en de toegevoegde waarde van de 
oprichting van een internecontrolecapaciteit naast de internecontrolefunctie waarin reeds door de dienst Interne Audit (DIA) van de Europese Commissie 
wordt voorzien. 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 
Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van 

de opmerkingen van de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / Nog af te handelen / N.v.t.) 

inbegrip van een follow-up van de opmerkingen van voorgaande 
jaren, totdat het HvJ-EU definitief uitspraak heeft gedaan in deze 
zaak. 

2017 
In 2017 constateerden we dat de procedures van het EASO voor het monitoren 
van reiskosten gebreken vertoonden. Met name waren bewijsstukken vaak niet 
vereist. Het EASO verricht momenteel intern onderzoek naar deze kwestie. 

Loopt nog 

2017 Er waren significante gebreken op de volgende gebieden: de behoefteanalyse en 
wijzigingen van contracten. Loopt nog 

2017 

In haar controleverslagen over het begrotingsjaar 2017 concludeerde de ERK dat 
de aanbestedingsprocedures voor de gehuurde gebouwen van het EASO op 
Lesbos onregelmatig waren. Als gevolg daarvan zijn alle daaropvolgende 
betalingen op grond van deze overeenkomsten onregelmatig.  

Loopt nog 

2018 

Overeenkomsten met IT-bedrijven waren zodanig opgesteld dat er mogelijk 
sprake is van de terbeschikkingstelling (“mise à disposition”) van 
uitzendkrachten in plaats van de verlening van duidelijk omschreven IT-diensten 
of -producten. Dit zou in strijd zijn met het EU-Statuut en de sociale en 
arbeidsrechtelijke voorschriften van de EU. Het EASO moet ervoor zorgen dat 
overeenkomsten zodanig zijn opgesteld dat er geen verwarring mogelijk is 
tussen de inkoop van IT-diensten en het inhuren van uitzendkrachten. 

Loopt nog 
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Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) 

 

Jaar Opmerkingen van de ERK 
Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van 

de opmerkingen van de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / Nog af te handelen / N.v.t.) 

2018 

In het governance-actieplan van het EASO was een beoordeling opgenomen van 
de uitvoering van de internecontrolenormen van het EASO. In de beoordeling 
werd gewezen op aanzienlijke tekortkomingen en ondoelmatigheden ten 
aanzien van de meeste internecontrolenormen en beoordelingscriteria. 

N.v.t.  

(Zie paragraaf 3.20.16) 

2018 Het EASO moet doeltreffende financiële controles achteraf instellen. Loopt nog 

2018 Het EASO moet een doeltreffend beleid vaststellen voor het beheer van 
gehuurde gebouwen en daarmee samenhangende diensten. Afgerond 

2018 

In haar controleverslag over het begrotingsjaar 2018 concludeerde de ERK dat de 
aanbesteding inzake uitzendkrachten in Italië onregelmatig was. Als gevolg 
daarvan zijn alle daaropvolgende betalingen op grond van deze overeenkomst 
onregelmatig.  

Loopt nog 

2019 

In 2019 concludeerde de ERK dat het bij de gehanteerde procedures voor het 
selecteren en inhuren van externe deskundigen systematisch ontbrak aan een 
adequaat auditspoor (zoals bepaald in artikel 36, lid 3, van het Financieel 
Reglement). Als gevolg daarvan zijn alle daaropvolgende betalingen op grond 
van deze overeenkomsten onregelmatig. 

Loopt nog 
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Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) 

 

Antwoord van het Bureau 
3.20.12. Het EASO neemt nota van de opmerking. Het EASO heeft een actieplan opgesteld om 
gevolg te geven aan de opmerking en onderzoekt momenteel welke oplossingen voor het 
huren van kantoorruimte in Rome het meest geschikt zijn. Het actieplan zal aan de raad van 
bestuur van het EASO worden voorgelegd en nauwlettend door het management van het 
Agentschap worden gevolgd.  

3.20.13. Het EASO neemt nota van de opmerking. Het EASO beklemtoont dat de corrigerende 
maatregelen met betrekking tot de onregelmatige aanbestedingsprocedures voor 
uitzendkrachten in Italië en de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling zijn 
uitgevoerd en dat de uitvoering van corrigerende maatregelen voor de huur van gebouwen op 
Lesbos nog gaande is. 

3.20.14. Het EASO neemt nota van de opmerking. Het EASO verzekert de Rekenkamer ervan 
dat het wervingsplan voor 2021 voorziet in diverse managementfuncties. Bovendien heeft het 
management een uitgebreid wervingsplan opgesteld waaraan met prioriteit uitvoering wordt 
gegeven.  

3.20.15. Het EASO neemt nota van de opmerking en erkent het belang van het beginsel van 
jaarperiodiciteit. Desalniettemin moet worden benadrukt dat de beperkingen in verband met 
COVID-19 een impact hebben gehad op de uitvoering van de werkzaamheden van het 
Agentschap en dientengevolge op de begrotingsplanning en uitvoeringscyclus. 

3.20.16. Het EASO neemt nota van de opmerking.  

Uitzendkrachten ter vervanging van personeelsleden. Sinds 2018 is het aantal uitzendkrachten 
sterk gedaald ten opzichte van het totale aantal personeelsleden. In 2018 bestond het EASO-
personeel voor 23,9 % uit uitzendkrachten. Eind 2020 was dit aandeel nog 11,8 %. Het EASO is 
vastbesloten het aantal uitzendkrachten verder terug te dringen. 

Aantal onbezette managementposten. Het EASO-wervingsplan voor 2021 voorziet in diverse 
wervingsprocedures voor managers in 2021. Een aantal vacatures is al gepubliceerd.  

Beleid inzake belangenconflicten. Het EASO is zich er ten volle van bewust dat dit beleid moet 
worden geactualiseerd om rekening te houden met de recente vereisten van het rechtskader, 
zoals reeds vermeld in het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag. Momenteel loopt de 
laatste fase van overleg tussen de diensten voordat het herziene beleid aan de raad van 
bestuur wordt voorgelegd. 

3.20.17. n.v.t.
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Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) 

 

3.21. Europees Centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) 

Inleiding 

3.21.1. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (“ECDC” ofwel “het 
Centrum”), gevestigd te Stockholm, werd opgericht bij Verordening (EG) nr. 851/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad144. Hoofdtaak van het Centrum is informatie te verzamelen en 
te verspreiden betreffende de preventie en bestrijding van ziekten bij de mens en daarover 
wetenschappelijke adviezen te verstrekken. Het Centrum moet ook het Europese netwerk van 
op dit gebied werkzame organen coördineren. De uitbraak van de COVID-19-pandemie in 2020 
is de ernstigste gebeurtenis op het gebied van volksgezondheid waarop het ECDC, sinds zijn 
oprichting in 2004, moest reageren. Figuur 3.21.1 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking 
tot het Centrum145. 

Figuur 3.21.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Centrum 

 

* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 
beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Centrum voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het 
Centrum. 

                                                           
144 PB L 142 van 30.4.2004, blz. 1. 

145 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Centrum is te vinden op zijn 
website: www.ecdc.europa.eu. 
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Begroting (in miljoen EUR)*
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http://www.ecdc.europa.eu/
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Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) 

 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.21.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Centrum. Hierbij komt nog 
informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding van 
het Centrum verstrekte informatie. 

3.21.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.21.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, die 
bestaan uit de financiële overzichten146 en de verslagen over de uitvoering van de 
begroting147 betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

                                                           
146 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

147 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) 

 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.21.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Centrum over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Centrum per 31 december 2020, van de resultaten van 
zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op die 
datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de door de 
rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op 
internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.21.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.21.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.21.8. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) 

 

Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2018 
De structuur en documentatie van controles en aansluitingen op bestelbonnen, prestaties en 
facturen lieten te wensen over. Het Centrum moet deze aspecten van zijn controlesysteem 
versterken. 

Afgerond 
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Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) 

 

Antwoord van het Centrum 
Het Centrum heeft kennis genomen van het verslag van de Rekenkamer.  
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Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 

 

3.22. Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (EFSA) 

Inleiding 

3.22.1. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (“de Autoriteit” ofwel “EFSA”), 
gevestigd te Parma, werd opgericht bij Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees 
Parlement en de Raad148. De voornaamste taken van de Autoriteit zijn het verschaffen van de 
nodige wetenschappelijke gegevens voor de opstelling van wetgeving inzake voedsel en 
voedselveiligheid voor de Unie en het verzamelen en analyseren van gegevens met het oog op 
karakterisering en controle van de risico's en onafhankelijke informatievoorziening daarover. 
Figuur 3.22.1 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot de Autoriteit149. 

Figuur 3.22.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot de Autoriteit 

 

* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 
beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van de Autoriteit voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door de 
Autoriteit. 

                                                           
148 PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1. 

149 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van de Autoriteit is te vinden op 
haar website: www.efsa.europa.eu. 
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Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 

 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.22.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van de Autoriteit. Hierbij komt nog 
informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding van 
de Autoriteit verstrekte informatie. 

3.22.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.22.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, die bestaan uit de 
financiële overzichten150 en de verslagen over de uitvoering van de begroting151 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

                                                           
150 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

151 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 

 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.22.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van de Autoriteit over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van de Autoriteit per 31 december 2020, van de resultaten van 
haar verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op 
die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig haar financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.22.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.22.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

3.22.8. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de ERK. 
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Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 

 

Opmerking over de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen 

3.22.9. In 2020 werden zeven van de managementposten van de EFSA bekleed door een 
waarnemend manager. Zes van deze posten waren meer dan een jaar vacant. Drie daarvan 
bleven gedurende een onevenredige periode onbezet (9 jaar, 3 jaar en 2,6 jaar). De EFSA had 
eenmaal geprobeerd een van de posten te vervullen door middel van een nieuwe 
aanwervingsprocedure, maar deze leverde geen resultaat op.  

De tijdelijke bezetting van de posten voor dergelijke lange perioden is in strijd met het Statuut, 
waarin de duur van de aanstelling van waarnemende managers wordt beperkt tot één jaar. 
Bovendien kan deze onzekere situatie op het niveau van leidinggevende functies afbreuk doen 
aan het leiderschap en de strategische continuïteit van de EFSA. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.22.10. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 

 

Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2017 
Het is noodzakelijk om de onafhankelijkheid van de rekenplichtige te versterken door hem 
rechtstreeks verantwoording te laten afleggen aan de directeur van de Autoriteit (administratief) en 
de raad van bestuur (functioneel). 

Verantwoording jegens de 
directeur van de Autoriteit: 

Nog af te handelen 

Verantwoording jegens de 
raad van bestuur: Afgerond 

2019 

De EFSA startte een aanbestedingsprocedure voor dienstverlening door een arts. De technische 
specificaties werden uitsluitend in het Italiaans gepubliceerd. Dit leidde tot een ongerechtvaardigde 
belemmering voor open mededinging. Bovendien waren de taalvereisten voor het Engels lager dan 
die voor het Italiaans. Dit was ook het geval bij een aanwervingsprocedure voor een verpleegkundige. 
Gelet op het feit dat Engels de werktaal van de Autoriteit is, had voor de arts en de verpleegkundige 
Engels op minstens hetzelfde niveau moeten worden vereist als het Italiaans om ervoor te zorgen dat 
de aanbestede diensten konden worden benut zoals beoogd. Deze tekortkoming doet niets af aan de 
wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen. 

Afgerond 
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Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 

 

Antwoord van de Autoriteit 
3.22.4. De Autoriteit bevestigt de ontvangst van het goedkeurend auditverslag van de 
Europese Rekenkamer en is ingenomen met de verklaring zonder voorbehoud over de 
betrouwbaarheid van de rekeningen, en de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen. 

3.22.9 De werkzaamheden van EFSA worden in grote mate bepaald door de 
transparantieverordening (Verordening (EU) 2019/1381) en de prioriteiten van de Commissie, 
waarvan de Europese Green Deal en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen het belangrijkst 
zijn voor het werkterrein van EFSA. Wij streven er steeds naar het vertrouwen van de 
belanghebbenden en de burgers in EFSA verder te bevorderen en onze risicobeoordelingen 
betrouwbaarder te maken. De transparantieverordening maakt een wijziging van het 
werkmodel van EFSA noodzakelijk. Met het oog op de invoering van alle nieuwe maatregelen 
waarin de verordening voorziet, heeft EFSA het ART-programma opgezet, met onder meer een 
project voor organisatieontwerp, dat eind 2018 van start is gegaan. Naast de uitwerking van de 
EFSA-strategie voor de periode na 2020 werden de vacatures voor leidinggevende functies 
opgeschort, aangezien het de bedoeling was om de nieuwe organisatiestructuur gereed te 
hebben op de startdatum van de nieuwe EFSA-strategie, dat wil zeggen op 1 januari 2021. 

Italië werd in februari 2020 door SARS-CoV-2 getroffen. Daardoor moest de afronding van het 
ontwerp van de EFSA-strategie en van het project voor organisatieontwerp met een jaar 
worden uitgesteld. Het ontwerp van de nieuwe organisatie wordt in de loop van 2021 voltooid, 
de uitvoering ervan zal in 2022 plaatsvinden. De huidige duur van de tijdelijke bezetting van 
leidinggevende functies is te wijten aan een combinatie van gebeurtenissen, waarop EFSA niet 
in alle gevallen invloed heeft gehad. EFSA aanvaardt de bevinding van de Rekenkamer in de 
overtuiging dat de bedenkingen van de Rekenkamer door de invoering van het nieuwe 
organisatieontwerp volledig uit de weg zullen worden geruimd. 
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Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) 

 

3.23. Europees Instituut voor 
gendergelijkheid (EIGE) 

Inleiding 

3.23.1. Het Europees Instituut voor gendergelijkheid (“het Instituut” ofwel “EIGE”), 
gevestigd te Vilnius, werd opgericht bij Verordening (EG) nr. 1922/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad152. Het Instituut heeft tot taak het verzamelen, analyseren en 
verspreiden van informatie betreffende gendergelijkheid en het ontwikkelen, analyseren, 
evalueren en verspreiden van methodologische hulpmiddelen om de integratie van 
gendergelijkheid in het gehele beleid van de Unie en het daaruit voortvloeiende nationale 
beleid te ondersteunen. Figuur 3.23.1 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot het 
Instituut153. 

Figuur 3.23.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Instituut 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Instituut voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het 
Instituut. 

                                                           
152 PB L 403 van 30.12.2006, blz. 9. 

153 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Instituut is te vinden op zijn 
website: www.eige.europa.eu. 
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Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.23.2. De door de Rekenkamer gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Instituut. Hierbij komt nog 
informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding van 
het Instituut verstrekte informatie. 

3.23.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.23.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Europees Instituut voor gendergelijkheid, die bestaan uit de 
financiële overzichten154 en de verslagen over de uitvoering van de begroting155 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

                                                           
154 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

155 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.23.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Instituut over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Instituut per 31 december 2020, van de resultaten van 
zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op die 
datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de door de 
rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op 
internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.23.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.23.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Andere aangelegenheid 

3.23.8. Wij merken op dat een zaak die aanhangig is bij het Hof van Justitie van de 
EU (HvJ-EU), zaak nr. C-948/19 (Manpower Lit), gevolgen heeft voor aspecten van ons 
controleoordeel. In deze zaak komen verschillende vragen aan de orde van het Litouwse 
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hooggerechtshof over de toepassing op EU-agentschappen van Richtlijn 2008/104/EG van 
het Europees Parlement en de Raad156 betreffende uitzendarbeid. Het Litouwse 
gerechtshof vroeg met name of de richtlijn van toepassing is op EU-agentschappen in hun 
hoedanigheid als openbare organen die economische activiteiten uitoefenen. De 
rechtbank vroeg ook of EU-agentschappen de bepalingen van artikel 5, lid 1, van deze 
richtlijn betreffende de rechten van uitzendkrachten op essentiële arbeidsvoorwaarden, 
met name met betrekking tot bezoldiging, volledig moesten toepassen. Aangezien de 
uitspraak van het HvJ-EU ten aanzien van deze vragen gevolgen kan hebben voor het 
standpunt van de Rekenkamer met betrekking tot het inzetten van uitzendkrachten door 
het Instituut, zal de Rekenkamer zich onthouden van opmerkingen over de 
regelmatigheid van de aanpak van deze kwestie door het Instituut en geen follow-up 
geven aan de opmerkingen van voorgaande jaren, totdat het HvJ-EU definitief uitspraak 
heeft gedaan in deze zaak. 

3.23.9. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de ERK. 

Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen 

3.23.10. In haar controleverslagen over het begrotingsjaar 2019 concludeerde de ERK 
dat het bij de gehanteerde procedures voor het selecteren en inhuren van externe 
deskundigen systematisch ontbrak aan een adequaat auditspoor (zoals bepaald in artikel 36, 
lid 3, van het Financieel Reglement). Als gevolg daarvan zijn alle daaropvolgende betalingen in 
verband met deze overeenkomsten onregelmatig. In 2020 bedroegen de daarmee 
samenhangende betalingen 4 400 EUR. 

Opmerkingen over het begrotingsbeheer 

3.23.11. Op 17 december 2019 ondertekende het EIGE een wijziging van de 
overeenkomst met DG NEAR voor de toekenning van 378 950 EUR in het kader van het 
instrument voor pretoetredingssteun (IPA II) voor de uitvoering van de actie inzake 
capaciteitsvergroting van kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten van de EU om 
de impact van gendergelijkheidsbeleid te meten en te monitoren (2018-2021). Dit bedrag werd 
op 27 december 2019 ontvangen en op 21 februari 2020 werd hiervoor een creditnota 
opgesteld. Op grond van het Financieel Reglement157 had het Instituut deze informatie in zijn 
begroting moeten opnemen. Het EIGE heeft echter geen wijziging van de begroting 2020 
                                                           
156 PB L 327 van 5.12.2008, blz. 9. 

157 Zoals voorgeschreven in de artikelen 21 en 22 van het Financieel Reglement. 
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gepubliceerd om het ontvangen bedrag op te nemen, en het Instituut heeft het bedrag ook 
niet opgenomen in wijziging 1 van de begroting 2020, die op 31 maart 2021 werd 
gepubliceerd. We hebben al in het begrotingsjaar 2019 verslag uitgebracht over een 
soortgelijke kwestie. Dit wijst op een structureel probleem. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.23.12. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2018 

Het EIGE huurde uitzendkrachten in door middel van een kaderovereenkomst met één 
uitzendbureau. In de overeenkomst werd het uitzendbureau niet verplicht om te voldoen aan 
bepaalde wettelijke voorschriften (de arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten moeten dezelfde 
zijn als die voor werknemers die rechtstreeks in dienst zijn genomen door de inlenende 
onderneming) en er bestaat geen bewijs dat het Instituut zelf de arbeidsvoorwaarden voor haar 
eigen personeel met die voor uitzendkrachten heeft vergeleken. Het Instituut moet de 
arbeidsvoorwaarden van haar uitzendkrachten analyseren en waarborgen dat deze in 
overeenstemming zijn met de Europese en nationale arbeidswetgeving. 

Loopt nog 

(Zie paragraaf 3.23.8) 

2019 

In 2019 concludeerde de ERK dat het bij de gehanteerde procedures voor het selecteren en inhuren 
van externe deskundigen systematisch ontbrak aan een adequaat auditspoor (zoals bepaald in 
artikel 36, lid 3, van het Financieel Reglement). Als gevolg daarvan zijn alle daaropvolgende 
betalingen in verband met deze overeenkomsten onregelmatig.  

Loopt nog 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 

In de in maart 2019 gepubliceerde begroting 2019 waren echter niet de bestemmingsontvangsten 
ten bedrage van 550 000 EUR opgenomen in het kader van het instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA II) voor de uitvoering van de actie inzake capaciteitsvergroting van kandidaat-lidstaten en 
potentiële kandidaat-lidstaten van de EU om de impact van gendergelijkheidsbeleid te meten en te 
monitoren (2018-2021). 

Nog af te handelen 

2019 

Het EIGE heeft sinds september 2016 geen controles achteraf van verrichtingen en de 
begrotingsuitvoering verricht. Een speciaal programma voor controles achteraf op basis van 
specifieke risico's zou bijdragen tot de verbetering van de internebeheersingsomgeving van het 
Instituut. 

Loopt nog 
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Antwoord van het Instituut 
3.23.10. In 2020 is een nieuwe oproep tot het indienen van blijken van belangstelling 
georganiseerd. Het nieuwe instrument en de aanvraagformulieren zijn ingevoerd om de 
naleving van het transparantiebeginsel en het toezicht op de selectie van deskundigen te 
waarborgen. Er werden duidelijke geschiktheids-, selectie- en gunningscriteria vastgesteld met 
volledige inachtneming van de beginselen van non-discriminatie en gelijke behandeling. De 
selectie van deskundigen wordt naar behoren gedocumenteerd in een nota bij het dossier voor 
elke nieuwe procedure. 

3.23.11. EIGE neemt nota van de opmerking en zal de van DG NEAR ontvangen IPA II-bijdrage 
bekendmaken door vermelding in de begroting. 
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3.24. Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) 

Inleiding 

3.24.1. Het Europees Geneesmiddelenbureau (“het Bureau” ofwel “EMA”), dat in 
maart 2019 is verhuisd naar Amsterdam, werd opgericht bij Verordening (EEG) nr. 2309/93 van 
de Raad, die later werd vervangen door Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad158. Het Bureau maakt deel uit van een pan-Europees netwerk en 
coördineert de wetenschappelijke middelen die het van de nationale autoriteiten ter 
beschikking krijgt om te zorgen voor de beoordeling van en het toezicht op geneesmiddelen 
voor menselijk of diergeneeskundig gebruik. Figuur 3.24.1 bevat de belangrijkste cijfers met 
betrekking tot het Bureau159. 

Figuur 3.24.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Bureau 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Bureau voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het Bureau. 

                                                           
158 PB L 214 van 24.8.1993, blz. 1, en PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1. Krachtens laatstgenoemde 

verordening is de oorspronkelijke naam van het Bureau, Europees Agentschap voor de 
geneesmiddelenbeoordeling, veranderd in Europees Geneesmiddelenbureau. 

159 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Bureau is te vinden op zijn 
website: www.ema.europa.eu. 
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Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.24.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Bureau. Hierbij komt nog 
informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding van 
het Bureau verstrekte informatie. 

3.24.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.24.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Europees Geneesmiddelenbureau, die bestaan uit de 
financiële overzichten160 en de verslagen over de uitvoering van de begroting161 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

                                                           
160 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

161 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.24.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Bureau over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Bureau per 31 december 2020, van de resultaten van 
zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op die 
datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de door de 
rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op 
internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Toelichtende paragraaf 

3.24.6. Wij vestigen de aandacht op de toelichtingen 3.1.3, 4.8.1 en 4.8.2 bij de 
definitieve rekeningen van het EMA, waarin substantiële informatie wordt verstrekt over 
vastgoedgerelateerde verplichtingen. De huurovereenkomst voor de voormalige kantoren 
van het EMA in Londen loopt tot 2039 en bevat geen opzeggingsclausule, maar de 
kantoren kunnen worden onderverhuurd of overgedragen, mits de verhuurder daarmee 
instemt Het EMA bereikte in juli 2019 een akkoord met de verhuurder en onderverhuurt 
zijn voormalige kantoren sinds juli 2019 aan een onderhuurder, onder voorwaarden die in 
overeenstemming zijn met de voorwaarden van de hoofdhuurovereenkomst. De 
onderverhuurovereenkomst loopt tot het verstrijken van de huurovereenkomst van het 
EMA in juni 2039. Aangezien het EMA partij blijft bij de hoofdhuurovereenkomst, kan het 
Bureau aansprakelijk worden gesteld voor het volledige bedrag dat nog verschuldigd is uit 
hoofde van de contractuele verplichtingen van de hoofdhuurovereenkomst indien de 
onderhuurder zijn verplichtingen niet nakomt. De totale geraamde verschuldigde huur, de 
daarmee verband houdende dienstverleningskosten en de verhuurdersverzekering die 
het EMA moet betalen tot het einde van de looptijd van de huurovereenkomst bedragen 
377 miljoen EUR per 31 december 2020. We merken op dat het EMA en zijn raad van 
bestuur hadden benadrukt dat deze kwestie op politiek niveau met de Europese 
Commissie en het Europees Parlement moest worden opgelost. Ons oordeel heeft geen 
beperking wat deze kwestie betreft.  

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
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Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.24.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.24.8. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

3.24.9. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de ERK. 

Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen 

3.24.10. We controleerden aanwervingsprocedures bij het EMA en ontdekten een 
tekortkoming in het proces voor de benoeming van selectiecomités. In de voorschriften die 
van toepassing zijn op het EMA is bepaald dat de uitvoerend directeur het definitieve besluit 
moet nemen over de benoeming van selectiecomités. In de gecontroleerde gevallen werden 
de voorgestelde selectiecomités goedgekeurd door middel van een e-mail die door het hoofd 
van het bureau van de uitvoerend directeur zelf namens de uitvoerend directeur werd 
verstuurd, zonder formele goedkeuring door de uitvoerend directeur. Het hoofd van het 
bureau was echter niet bevoegd om deze taak uit te voeren. Deze aanpak is een terugkerende 
praktijk bij het EMA en kan het EMA blootstellen aan juridische en reputatierisico’s. 

3.24.11. In 2020 wijzigde het EMA enkele prijzen met betrekking tot een 
kaderovereenkomst voor catering- en restaurantdiensten. Deze overeenkomst staat echter 
alleen toe dat een dergelijke wijziging in 2021 wordt doorgevoerd. De prijsherziening van 2020 
was derhalve onregelmatig. Bijgevolg is het verschil van 78 913 EUR tussen de offerteprijzen en 
het bedrag dat het EMA in 2020 heeft betaald, gebaseerd op de herziene prijzen, eveneens 
onregelmatig. De herziening werd uitgevoerd zonder enige ondertekende wijziging van de 
kaderovereenkomst. Dit is in strijd met de bepalingen van de kaderovereenkomst en het 
Financieel Reglement van de EU. 
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Bovendien heeft het EMA voor een gecontroleerde betaling van 125 954 EUR in maart 2020 
niet geverifieerd of het door de contractant gefactureerde bedrag correct was. Het EMA was 
niet in staat om de in rekening gebrachte kosten aan te sluiten met de bepalingen en tarieven 
van de kaderovereenkomst. Dit is in strijd met het Financieel Reglement van de EU. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.24.12. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2016-2017-
2018 

Het Bureau heeft van het Parlement en de Raad opdracht gekregen om de verordeningen inzake 
geneesmiddelenbewaking (1027/2012) en klinische proeven (536/2014) ten uitvoer te leggen, 
waarvoor twee belangrijke pan-Europese IT-systemen ontwikkeld en ingevoerd moeten worden. Bij 
gebrek aan de nodige eigen interne middelen werkte het Bureau zodanig met adviseurs dat het in 
kritieke mate afhankelijk werd van externe deskundigheid. De projectontwikkeling en -uitvoering 
werd niet naar behoren gecontroleerd en de vertragingen en kosten van projecten liepen op. Het 
Bureau moet niet alleen sneller beperkende maatregelen treffen om de lopende IT-projecten te 
voltooien, maar ook om klaar te zijn voor belangrijke nieuwe projecten. 

Loopt nog 

2016 De oprichtingsverordening bepaalt dat de Europese Commissie slechts om de tien jaar een externe 
evaluatie van het Bureau en zijn activiteiten moet verrichten. 

Nog af te handelen 

(Hierover heeft het Bureau 
geen controle) 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2017 E-aanbesteding: eind 2017 had het Bureau voor bepaalde procedures e-aanbesteding ingevoerd, 
maar geen e-facturering en e-inschrijving. 

E-inschrijving: Afgerond 

E-facturering: Afgerond 

2019 

Het Bureau beschikt over consultants die in dienst zijn van dienstverleners die in hun respectieve 
lidstaten zijn gevestigd. In dergelijke gevallen is het EMA verantwoordelijk voor het verifiëren van de 
verklaringen van naleving van de sociaal- en arbeidsrechtelijke voorschriften op Europees en 
nationaal niveau die de contractanten afleggen (met inbegrip van wetgeving inzake de detachering 
van werknemers) zoals vereist in het Financieel Reglement dat van toepassing is op de algemene 
begroting van de Unie. Het EMA heeft dit niet gedaan. Het EMA moet op de hoogte zijn van de 
nationale wetgeving inzake gedetacheerde werknemers van de gastlidstaat en alle verplichtingen 
nakomen die bij deze wetgeving zijn opgelegd aan de ontvanger van diensten (d.w.z. het EMA) die 
worden verleend door gedetacheerde werknemers. 

Afgerond 

2019 

Bij de organisatie van een openbare aanbestedingsprocedure moeten de aanbestedende diensten 
overeenkomsten in percelen verdelen indien dat passend is, met inachtneming van de noodzaak van 
het faciliteren van een brede mededinging. De technische specificaties moeten de inschrijvers gelijke 
toegang tot de aanbestedingsprocedures waarborgen en mogen niet tot gevolg hebben dat 
ongerechtvaardigde belemmeringen voor open mededinging worden geschapen. 

Nog af te handelen 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 

Het EMA startte een aanbestedingsprocedure waarbij twee diensten die volledig losstaan van elkaar, 
werden gecombineerd in hetzelfde perceel. Dit heeft een aantal potentieel geïnteresseerde 
inschrijvers er mogelijk van weerhouden een offerte in te dienen voor een van de dienstenpakketten, 
waardoor de eerlijke mededinging werd belemmerd. Daarnaast heeft het Bureau de looptijd van de 
overeenkomst verlengd van vier naar zes jaar. Het Financieel Reglement staat de verlenging van 
overeenkomsten op deze manier alleen toe in uitzonderlijke en gemotiveerde gevallen. In dit geval 
was er onvoldoende grond voor een dergelijke verlenging. 

Nog af te handelen 

2019 

Het EMA heeft een kaderovereenkomst gesloten met drie ondernemingen voor de 
terbeschikkingstelling van uitzendkrachten. Voor het prijselement van het bestek moest een 
omrekeningsfactor voor een allesomvattend uurtarief worden opgenomen en toegepast op het 
bruto-uurloon van de uitzendkrachten in specifieke personeelscategorieën. Het Bureau heeft ons 
echter geen uitsplitsing verstrekt van de geraamde brutopersoneelskosten voor de uitzendkrachten 
in elke vereiste personeelscategorie. Als gevolg daarvan kon het EMA niet beoordelen of de toeslag 
of de brutowinst van de dienstverlener redelijk was in verhouding met soortgelijke overeenkomsten. 

Nog af te handelen 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 

Het EMA heeft zijn personeel een extra reisvergoeding toegekend voor hun verhuizing van Londen 
naar Amsterdam. Het bedrag werd berekend op basis van de prijs van een ticket in businessclass in 
plaats van het economyclass-tarief. Wij concluderen dat het EMA weinig oog had voor het beginsel 
van zuinigheid bij de berekening van het bedrag van de extra reisvergoeding. 

Loopt nog 
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Antwoord van het Bureau 
Het Europees Geneesmiddelenbureau (“het Bureau” ofwel “EMA”) verheugt zich over het 
positieve oordeel van de Rekenkamer ten aanzien van de betrouwbaarheid van de rekeningen 
over 2020 en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de 
rekeningen. 

3.24.6. De problematische situatie wat betreft het voormalige kantoorgebouw in Londen is het 
gevolg van de unilaterale beslissing van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te 
verlaten. Deze kwestie was in eerste instantie opgenomen in het onderhandelingsstandpunt 
van de EU, maar werd vervolgens geschrapt. Als gevolg daarvan en in lijn met de institutionele 
benadering van de EU is het EMA op zoek gegaan naar een alternatieve oplossing. Die is 
gevonden in het onderverhuren van het kantoorpand in overeenstemming met de door de 
Europese begrotingsautoriteit vastgestelde limieten. Het EMA en zijn raad van beheer maken 
zich zorgen over het feit dat het EMA zich momenteel ook moet bezighouden met het beheren 
van commercieel vastgoed in een derde land, in plaats van zich ten volle te kunnen 
concentreren op zijn taakopdracht die bestaat uit het beschermen en bevorderen van de 
volksgezondheid. Hierdoor moet het EMA personele en financiële middelen onttrekken aan 
middelen bestemd voor verantwoordelijkheden op het gebied van de volksgezondheid van EU-
burgers. Deze verschuiving van de aandacht van het EMA en bijgevolg van de EU-instellingen 
blijft de komende 18 jaar actueel, d.w.z. tot 2039. Ondanks onderhandse garantiemaatregelen 
is de onderverhuursituatie niet geheel zonder risico’s, die worden uitvergroot door de huidige 
COVID-19-crisis. Daarom moet deze kwestie op het juiste politieke niveau worden behandeld 
om een langetermijnoplossing te vinden voor het EMA.  

3.24.10. Het EMA neemt nota van de opmerking van de Rekenkamer. Om deze procedurele 
kwestie aan te pakken, worden de benoemingsbesluiten, de goedkeuring van functieprofielen 
en de antwoorden op de adviezen van het personeelscomité voortaan door de uitvoerend 
directeur zelf per e-mail verzonden. 

3.24.11 Het EMA neemt nota van de opmerking van de Rekenkamer. Het merkt ook op dat de 
financiële gevolgen zeer beperkt zijn. Het EMA is van mening dat het controles heeft verricht 
en facturen heeft goedgekeurd in overeenstemming met het beginsel van kosteneffectiviteit 
en -prestatie, zoals bepaald in artikel 45, lid 8, van het financieel reglement van het EMA.  
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3.25. Europees Waarnemingscentrum 
voor drugs en drugsverslaving 
(EMCDDA) 

Inleiding 

3.25.1. Het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (“het 
Centrum” ofwel “EMCDDA”), gevestigd te Lissabon, werd opgericht bij Verordening (EEG) 
nr. 302/93 van de Raad162. De voornaamste taak van het Centrum is het verzamelen, 
analyseren en verspreiden van informatie over het verschijnsel drugs en drugsverslaving met 
het oog op het uitwerken en in Europa publiceren van objectieve, betrouwbare en 
vergelijkbare gegevens. De informatie moet geschikt zijn om daarmee de vraag naar drugs, de 
wijze waarop die kan worden beperkt, alsmede met drugshandel verband houdende 
verschijnselen in het algemeen te analyseren. Figuur 3.25.1 bevat de belangrijkste cijfers met 
betrekking tot het Centrum163. 

Figuur 3.25.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Centrum 

 

* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 
beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Centrum voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het 
Centrum. 

                                                           
162 PB L 36 van 12.2.1993, blz. 1. Deze verordening en de wijzigingen daarop werden 

ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 1920/2006 van het Europees Parlement en de Raad 
(PB L 376 van 27.12.2006, blz. 1). 

163 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Centrum is te vinden op zijn 
website: www.emcdda.europa.eu. 

19

23

Begroting (in miljoen EUR)*

107

102

Personeelsbestand (per 31 december)**

2020
2019

http://www.emcdda.europa.eu/
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Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.25.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Centrum. Hierbij komt nog 
informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding van 
het Centrum verstrekte informatie. 

3.25.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.25.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en 
drugsverslaving, die bestaan uit de financiële overzichten164 en de verslagen over de 
uitvoering van de begroting165 betreffende het per 31 december 2020 afgesloten 
begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

                                                           
164 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

165 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.25.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Centrum over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Centrum per 31 december 2020, van de resultaten van 
zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op die 
datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de door de 
rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op 
internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.25.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.25.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.25.8. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 
Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van de 

opmerkingen van de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / Nog af te handelen / N.v.t.) 

2018 

Het EMCDDA huurde uitzendkrachten in door middel van een 
kaderovereenkomst zonder daarbij de vereisten van 
Richtlijn 2008/104/EG en van de Portugese arbeidswetgeving in 
acht te nemen. Het Centrum moet de arbeidsvoorwaarden van zijn 
uitzendkrachten analyseren en waarborgen dat deze in 
overeenstemming zijn met de Europese en nationale 
arbeidswetgeving. 

Wij merken op dat er een zaak aanhangig is bij het Hof van Justitie van de 
EU (HvJ-EU), zaak C-948/19 (Manpower Lit) over diverse vragen van het 
Litouwse hooggerechtshof inzake de toepassing op EU-agentschappen van 
Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
19 november 2008 betreffende uitzendarbeid. Aangezien de uitspraak van 
het HvJ-EU ten aanzien van deze vragen gevolgen kan hebben voor het 
standpunt van de Rekenkamer met betrekking tot het inzetten van 
uitzendkrachten door het Centrum, zal de ERK zich onthouden van 
opmerkingen over de regelmatigheid van de aanpak van deze kwestie door 
het Centrum, met inbegrip van een follow-up van de opmerkingen van 
voorgaande jaren, totdat het HvJ-EU definitief uitspraak heeft gedaan in 
deze zaak. 
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Antwoord van het Centrum 
Het EMCDDA heeft geen opmerkingen. 
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3.26. Agentschap van de Europese 
Unie voor het operationeel beheer van 
grootschalige IT-systemen op het 
gebied van vrijheid, veiligheid en recht 
(eu-LISA) 

Inleiding 

3.26.1. Het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van 
grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA ofwel “het 
Agentschap”), gevestigd te Tallinn, Straatsburg en St. Johann im Pongau, werd opgericht bij 
Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het Europees Parlement en de Raad166. Bij Verordening 
(EU) 2018/1726 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 werd 
Verordening (EU) nr. 1077/2011 ingetrokken en werd het mandaat van eu-LISA versterkt167. De 
kerntaak van dit Agentschap is het operationeel beheer van het Schengeninformatiesysteem 
van de tweede generatie (SIS II), het Visuminformatiesysteem (VIS) en het Europees systeem 
voor de vergelijking van vingerafdrukken (Eurodac). Het nieuwe mandaat van het Agentschap 
werd uitgebreid tot de ontwikkeling en het operationeel beheer van twee nieuwe IT-systemen. 
Het inreis-/uitreissysteem (EES) is een systeem waarmee de inreis- en uitreisgegevens van 
onderdanen van derde landen worden geregistreerd en met het Europees systeem voor 
reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) worden bezoekers uit landen waarvoor geen visum nodig 
is om het Schengengebied te betreden, bijgehouden. Figuur 3.26.1 bevat de belangrijkste 
cijfers met betrekking tot het Agentschap168. 

                                                           
166 PB L 286 van 1.11.2011, blz. 1. 

167 PB L 295 van 21.11.2018, blz. 99. 

168 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Agentschap is te vinden op 
zijn website: https://www.eulisa.europa.eu. 

https://www.eulisa.europa.eu/
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Figuur 3.26.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het 
Agentschap. 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.26.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Agentschap. Hierbij komt 
nog informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding 
van het Agentschap verstrekte informatie. 

3.26.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 
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De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.26.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel 
beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, 
die bestaan uit de financiële overzichten169 en de verslagen over de uitvoering van 
de begroting170 betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.26.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Agentschap over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 2020, van de resultaten 
van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het 
op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

                                                           
169 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

170 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.26.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Grondslag voor een oordeel met beperking ten aanzien van de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de rekeningen 

3.26.7. In 2020 ondertekende het eu-LISA een specifieke overeenkomst voor 
software die verschilt van de software die werd aangeboden door de contractant in zijn 
inschrijving voor de desbetreffende kaderovereenkomst; de totale waarde van de 
kaderovereenkomst is 302 550 000 EUR en er vond geen wijziging van de 
kaderovereenkomst plaats. Door een ander product aan te kopen dat niet in de 
prijsofferte was opgenomen en tegen een andere prijs dan het oorspronkelijk 
aangeboden product, werd afgeweken van de kaderovereenkomst. Hoewel in de 
betrokken specifieke overeenkomst wordt verwezen naar de kaderovereenkomst, heeft 
deze geen betrekking op de specifieke overeenkomst. De specifieke overeenkomst is 
derhalve niet in overeenstemming met de kaderovereenkomst, evenals de daarmee 
samenhangende betaling van 10 399 833,60 EUR. 

3.26.8. Het eu-LISA ondertekende een bestelbon voor onderhoudsdiensten voor de 
periode van 7 november 2020 tot december 2024 (vier jaar). Dit is in strijd met de 
bepalingen van de kaderovereenkomst, op grond waarvan de diensten één jaar van 
tevoren konden worden gefactureerd. Bijgevolg is het bedrag van 5 241,09 EUR dat aan 
de contractant is betaald voor diensten die na 7 november 2021 moeten worden verricht, 
onregelmatig. 

3.26.9. Het totaalbedrag van de betalingen in 2020 die niet-conform werden 
geacht, beliep 10 405 074,69 EUR. Dit komt overeen met 4,1 % van de totale in 2020 
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beschikbare betalingskredieten. Dit overschrijdt de voor deze controle vastgestelde 
materialiteitsdrempel. 

Oordeel met beperking ten aanzien van de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende betalingen bij de rekeningen 

3.26.10. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, behoudens de kwesties 
die zijn toegelicht in de paragraaf “Grondslag voor een oordeel met beperking ten aanzien 
van de wettigheid en regelmatigheid van de betalingen”, op alle materiële punten wettig 
en regelmatig. 

3.26.11. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de ERK. 

Opmerkingen over het begrotingsbeheer 

3.26.12. Het eu-LISA had een hoog bedrag aan automatische overdrachten van niet-
gesplitste kredieten voor titel II: 10,2 miljoen EUR (59,4 %) op een totaal van 17,2 miljoen EUR. 

Het eu-LISA heeft ook besloten gebruik te maken van niet-automatische overdrachten van 
vastleggingskredieten voor titel III. In februari 2021 heeft de raad van bestuur besloten 
56,3 miljoen EUR van de vastleggingskredieten van 2020 over te dragen naar het 
begrotingsjaar 2021. Dit waren voornamelijk vastleggingskredieten voor de Ecris-, Etias- en 
interoperabiliteitssystemen (23 % van de kredieten in de definitieve goedgekeurde begroting). 
Dit is aanzienlijk minder dan de 159 miljoen EUR aan overdrachten in 2019 (55 % van de 
kredieten in de definitieve goedgekeurde begroting), maar nog steeds een aanzienlijk bedrag 
in vergelijking met de totale begroting. 

Hoewel de activiteiten van het eu-LISA vanwege hun aard kunnen doorlopen in het volgende 
jaar, wijst het buitensporige bedrag aan overdrachten voor titel II en titel III op diverse 
structurele problemen die van invloed zijn op de naleving van de artikelen 9, 12 en 28 van het 
financieel reglement van het eu-LISA. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.26.13. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar  Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2017 

Het eu-LISA beheert momenteel drie afzonderlijke, niet-geïntegreerde grootschalige IT-systemen 
(SIS II, VIS en Eurodac) die alle drie gegevens verwerken op het EU-beleidsterrein vrijheid, veiligheid 
en recht. Een dergelijke aanpak kan het Agentschap beletten om schaalvoordelen en synergieën 
tussen de verschillende systemen te verwezenlijken. 

Loopt nog  

(hierover heeft het 
Agentschap geen controle) 

2018 Het Agentschap verhoogde de prijzen van de kaderovereenkomsten zonder deze te wijzigen en 
verlengde één specifieke overeenkomst nadat de kaderovereenkomst was verstreken.  Loopt nog 

2018 
De in het bestek voor de MWS-overeenkomst bepaalde beoordelingsformule week af van de formule 
die werd genoemd in het vraag-en-antwoorddocument voor inschrijvers. Het Agentschap moet de 
internebeheersingsmaatregelen in verband met aanbestedingen versterken. 

Afgerond 

2018/2019 
De uitvoeringsgraad van de begroting was lager dan gepland. Het Agentschap moet samen met de 
Europese Commissie de begrotingsplanning beter afstemmen op de timing van de bijbehorende 
juridische handelingen. 

Loopt nog 
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Jaar  Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 Het Agentschap heeft een bedrag van 284 000 EUR betaald voor diensten die werden geleverd in een 
periode die niet wordt bestreken door de onderliggende kaderovereenkomst. Loopt nog 

2019 Het Agentschap heeft sollicitaties niet altijd grondig genoeg beoordeeld, wat in één 
aanwervingsprocedure heeft geleid tot een ongelijke behandeling van kandidaten. Afgerond 
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Antwoord van het Agentschap 

3.26.7 Het Agentschap neemt nota van de opmerking en deelt de Rekenkamer mee dat er al 
maatregelen zijn genomen om de ontwikkeling van de IT-architectuur van het Agentschap beter 
af te stemmen op zijn contractuele kader.  

Het Agentschap benadrukt dat de niet-naleving de financiële belangen van het Agentschap of 
de Unie niet heeft geschaad, aangezien de uitgaven gerechtvaardigd waren. 

3.26.8. Het Agentschap neemt nota van de opmerking. Het Agentschap heeft reeds een 
procesevaluatie uitgevoerd om de desbetreffende interne controles te versterken en herhaling 
van dergelijke tekortkomingen te voorkomen. 

3.26.12. Het Agentschap stemt in met de opmerking wat betreft het deel over de niet-
gesplitste kredieten voor titel II. Het Agentschap merkt op dat de overdrachten in kwestie voor 
titel II hoofdzakelijk betrekking hadden op externe ondersteuning, fysieke beveiliging, IT, 
faciliteitenbeheer. Dergelijke uitgaven zijn van nature niet-discretionair en essentieel voor het 
functioneren van het Agentschap. 

De opneming van middelen in de begroting van het Agentschap voor nog niet door de 
medewetgevers vastgestelde wetgeving brengt aanzienlijke risico’s mee die afbreuk kunnen 
doen aan goed financieel beheer. Deze risico’s zijn systematisch aan de raad van bestuur 
gemeld. Het Agentschap heeft geen enkele invloed op het wetgevingsproces.
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3.27. Agentschap van de Europese 
Unie voor justitiële samenwerking in 
strafzaken (Eurojust)  

Inleiding 

3.27.1. Het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken 
(“het Agentschap” ofwel “Eurojust”), gevestigd te Den Haag, werd opgericht bij 
Besluit 2002/187/JBZ van de Raad171 om de strijd tegen ernstige vormen van georganiseerde 
misdaad te versterken. Het heeft tot doel de coördinatie te verbeteren van 
grensoverschrijdende onderzoeken en vervolgingen tussen de lidstaten van de Europese Unie, 
alsook tussen lidstaten en derde landen. Figuur 3.27.1 bevat de belangrijkste cijfers met 
betrekking tot Eurojust172. 

Figuur 3.27.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot Eurojust 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het 
Agentschap. 

                                                           
171 PB L 63 van 6.3.2002, blz. 1. 

172 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van Eurojust is te vinden op zijn 
website: www.eurojust.europa.eu. 

44

51

Begroting (in miljoen EUR)*
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242

Personeelsbestand (per 31 december)**

2020
2019

http://www.eurojust.europa.eu/
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Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.27.2. De door de Rekenkamer gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van Eurojust. Hierbij komt nog 
informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding van 
Eurojust verstrekte informatie. 

3.27.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.27.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële 
samenwerking in strafzaken, die bestaan uit de financiële overzichten173 en de 
verslagen over de uitvoering van de begroting174 betreffende het per 31 december 
2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

                                                           
173 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

174 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.27.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van Eurojust over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van Eurojust per 31 december 2020, van de resultaten van zijn 
verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op die 
datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de door de 
rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op 
internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.27.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.27.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

3.27.8. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de ERK. 
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Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen 

3.27.9. Wij constateerden een aantal tekortkomingen in de gecontroleerde openbare 
aanbestedingsprocedures van Eurojust. In één geval heeft Eurojust een kaderovereenkomst 
gesloten met één marktdeelnemer. Het gebruik van dit soort kaderovereenkomsten was 
echter niet gepast voor de aard van de benodigde diensten, namelijk de leasing van 
voertuigen. Aangezien de markt voor leasing van voertuigen onderhevig is aan frequente 
prijsschommelingen, had Eurojust gebruik moeten maken van een kaderovereenkomst met 
een hernieuwde oproep tot mededinging om ervoor te zorgen dat de benodigde diensten zo 
kosteneffectief mogelijk worden verworven.  

3.27.10. In een ander geval sloot Eurojust een specifieke overeenkomst waarvan de 
prijsstelling afweek van de prijslijsten die waren gevoegd bij de oorspronkelijke 
kaderovereenkomst voor digitaal forensisch onderzoek en respons op incidenten. Eurojust 
heeft de factuur goedgekeurd en de betaling aan de contractant verricht zonder de 
discrepantie in het uurtarief op te merken. Dit wijst op tekortkomingen in de 
internebeheersingsmaatregelen van Eurojust: het toont aan dat er geen controles zijn verricht 
om na te gaan of de specifieke overeenkomst en het gefactureerde bedrag overeenkwamen 
met de daadwerkelijke voorwaarden van de overeenkomst inzake het dienstverleningsniveau. 
Het te veel betaalde bedrag (3 600 EUR) is derhalve onregelmatig. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.27.11. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2018 
Het gebruik van een aanbestedingsprocedure via onderhandelingen was niet gerechtvaardigd. De 
kaderovereenkomst, alle bijbehorende specifieke overeenkomsten en alle in het kader van deze 
overeenkomsten gedane betalingen zijn onregelmatig. 

Afgerond 
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Antwoord van het Agentschap 
3.27.9. Eurojust neemt nota van de opmerking van de Rekenkamer. Voor toekomstige 
openbare aanbestedingsprocedures zal Eurojust de richtsnoeren van de Rekenkamer volgen en 
ervoor zorgen dat een robuustere ex-antedocumentatie wordt opgesteld, met inbegrip van de 
gedocumenteerde redenering voor de keuze van een bepaalde aanbestedingsprocedure en/of 
een bepaald type kaderovereenkomst. 

3.27.10. Eurojust neemt nota van de opmerking van de Rekenkamer. Voor toekomstige 
soortgelijke specifieke overeenkomsten streeft Eurojust op het moment van het verzoek om 
een offerte naar meer duidelijkheid om te zorgen voor samenhang tussen het specifieke 
contract en de daadwerkelijke voorwaarden van de overeenkomsten of de overeenkomst 
inzake dienstverleningsniveau.
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3.28. Agentschap van de Europese 
Unie voor samenwerking op het gebied 
van rechtshandhaving (Europol) 

Inleiding 

3.28.1. Het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving (“het Agentschap” ofwel “Europol”), gevestigd te Den Haag, werd opgericht 
bij Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016175 tot 
vervanging en intrekking van Besluit 2009/371/JBZ van de Raad176. Het Agentschap heeft tot 
doel het ondersteunen en versterken van het optreden van de politie-instanties en andere 
wetshandhavingsdiensten van de lidstaten, alsmede van hun wederzijdse samenwerking bij de 
voorkoming en bestrijding van zware criminaliteit waardoor twee of meer lidstaten worden 
getroffen, van terrorisme en van vormen van criminaliteit die een schending inhouden van een 
gemeenschappelijk belang dat tot het beleid van de Unie behoort. Figuur 3.28.1 bevat de 
belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap177. 

                                                           
175 PB L 135 van 24.5.2016, blz. 53. 

176 PB L 121 van 15.5.2009, blz. 37. 

177 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Agentschap is te vinden op 
zijn website: www.europol.europa.eu. 

http://www.europol.europa.eu/
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Figuur 3.28.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het 
Agentschap.  

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.28.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Agentschap. Hierbij komt 
nog informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding 
van het Agentschap verstrekte informatie. 

3.28.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

169

183

Begroting (in miljoen EUR)*

837

884

Personeelsbestand (per 31 december)**

2020
2019
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De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.28.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving, die bestaan uit de financiële overzichten178 en de 
verslagen over de uitvoering van de begroting179 betreffende het per 31 december 
2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.28.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Agentschap over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 2020, van de resultaten 
van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het 
op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

                                                           
178 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

179 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.28.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.28.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

3.28.8. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de ERK. 

Opmerkingen over het begrotingsbeheer 

3.28.9. Het Financieel Reglement bepaalt dat EU-organen betalingen binnen de 
voorgeschreven termijnen moeten verrichten. In 2020 heeft het Agentschap dit vaak 
nagelaten. We stelden vast dat het in 33 % van de gevallen te laat had betaald en als gevolg 
daarvan ook 12 000 EUR aan achterstandsrente heeft betaald. Wij stelden vergelijkbare 
vertragingen vast voor 2019, 2018 en 2017. Deze terugkerende tekortkoming stelt het 
Agentschap bloot aan reputatierisico. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.28.10. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2018 
Het Agentschap heeft op onregelmatige wijze de duur van een kaderovereenkomst voor 
dienstverlening in verband met dienstreizen verlengd nadat deze was verstreken en heeft nieuwe 
prijsaspecten geïntroduceerd. Het contractbeheer en de controles vooraf moeten worden verbeterd. 

Loopt nog 

2019 

Het Agentschap heeft de duur van één kaderovereenkomst voor dienstverlening in verband met 
dienstreizen verlengd door een wijziging te ondertekenen nadat de overeenkomst in 2018 was 
verstreken. Dit was onregelmatig. Ook ondertekende het Agentschap op 29 maart 2019 nog een 
wijziging van diezelfde overeenkomst. Hieruit blijkt dat het contractbeheer en de controles vooraf 
tekortkomingen vertonen. 

Loopt nog 

2019 
Het Agentschap had in 20 % van de gevallen te laat betaald. Vergelijkbare of zelfs langere 
vertragingen stelden wij vast voor 2018 en 2017. Deze terugkerende tekortkoming stelt het 
Agentschap bloot aan reputatierisico. 

Nog af te handelen 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 

Na een openbare aanbestedingsprocedure sloot het Agentschap een kaderovereenkomst voor de 
aankoop van meubilair, toebehoren en verwante diensten. De gehanteerde formulering in de 
documenten voor de aanbesteding waren niet voldoende specifiek; dit ondermijnde de mededinging 
in de aanbestedingsprocedure. Het Agentschap zou moeten waarborgen dat het bestek voldoende 
doordacht is om eerlijke en daadwerkelijke mededinging mogelijk te maken zodat 
aanbestedingsprocedures de best mogelijke prijs-kwaliteitsverhouding bieden. 

Loopt nog 

2019 Er was geen minimumdrempel vastgesteld voor het technische gunningscriterium dat het meest 
relevant was voor de kwaliteit (d.w.z. de kwaliteit van het voorgestelde nieuwe standaardmeubilair). Afgerond 

2019 

Het Agentschap heeft de nauwkeurigheid van de onderliggende prijzen en de berekening van 
toegepaste kortingen voor de niet-standaardonderdelen niet voldoende geverifieerd alvorens de 
bestelbon bij de contractant in te dienen. Het Agentschap dient dergelijke verificaties in haar 
controles vooraf op te nemen en uit te voeren alvorens de bestelbonnen te ondertekenen. 

Afgerond 
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Antwoord van het Agentschap 
3.28.9. In 2020 had Europol nog steeds te kampen met een personeelstekort, met name in de 
zogenaamde infrastructuurafdelingen, waaronder de financiële administratie. Deze situatie 
werd verergerd door de problemen als gevolg van de COVID-19-pandemie. 

Daarnaast heeft Europol begin 2020 een achterstand van onverwerkte facturen (voornamelijk 
met betrekking tot reisdiensten) van eind 2019 weggewerkt. Een bedrag van 5 205,45 EUR van 
de totale som van 12 000 EUR (afgerond) die in 2020 is betaald aan achterstandsrente, hield 
verband met de vereffening van de betalingsachterstand met betrekking tot reisdiensten begin 
2020. 

In 2020 beliepen de laat betaalde facturen in totaal 4,4 miljoen EUR (tegen 6,6 miljoen EUR in 
2019), wat neerkomt op 3 % van alle betalingen uit alle financieringsbronnen in 2020 (tegen 
4,6 % in 2019). 

Europol houdt de betalingsbedragen op maandelijkse basis nauwgezet bij en neemt 
verbeteringsmaatregelen waardoor voorrang wordt gegeven aan betalingen van hoge 
bedragen. 

Volgens Europol heeft zich derhalve in 2020 geen materieel financieel of reputatieschaderisico 
in verband met betalingsachterstanden voorgedaan, ook gezien het feit dat de betrokken 
overeenkomst over reisdiensten (die een verwerking van per reis uitgesplitste facturen 
vereiste) in maart 2020 is afgelopen. 
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3.29. Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten (FRA) 

Inleiding 

3.29.1. Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (“het Bureau” ofwel 
“FRA”), gevestigd te Wenen, werd opgericht bij Verordening (EG) nr. 168/2007180 van de Raad. 
Het Bureau heeft tot doel de betrokken instanties van de Unie en haar lidstaten bij de 
toepassing van het recht van de Unie betreffende de grondrechten bijstand en expertise te 
verlenen. Figuur 3.29.1 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot het Bureau181. 

Figuur 3.29.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Bureau 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Bureau voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het Bureau. 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.29.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Bureau. Hierbij komt nog 
informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding van 
het Bureau verstrekte informatie. 

                                                           
180 PB L 53 van 22.2.2007, blz. 1. 

181 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Bureau is te vinden op zijn 
website: www.fra.europa.eu. 

29

30

Begroting (in miljoen EUR)*

114

105

Personeelsbestand (per 31 december)**

2020
2019

http://www.fra.europa.eu/
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3.29.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.29.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, die 
bestaan uit de financiële overzichten182 en de verslagen over de uitvoering van de 
begroting183 betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.29.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Bureau over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Bureau per 31 december 2020, van de resultaten van 
zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op die 
datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de door de 

                                                           
182 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

183 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op 
internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.29.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.29.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

3.29.8. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de ERK. 

Opmerkingen over het begrotingsbeheer 

3.29.9. Het niveau van overgedragen vastgelegde kredieten voor titel III (operationele 
uitgaven) was hoog, namelijk 6,7 miljoen EUR, ofwel 83 % van de kredieten voor deze titel 
(2019: 3,8 miljoen EUR, ofwel 60 %). Dit houdt met name verband met de aard van de 
kernactiviteiten van het Bureau, waaronder de financiering van studies en andere 
bewustmakingsactiviteiten, die meerdere maanden kunnen bestrijken en na het betrokken 
jaar kunnen doorlopen. Een aanzienlijk deel (25 %) van de overdrachten naar 2021 onder 
titel III werd vastgelegd in december 2020 (2019: 28 %). Dit wijst op een structureel probleem. 
Om dit op te lossen, moet het Bureau zijn begrotingsplanning en uitvoeringscycli verbeteren. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.29.10. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2017 E-aanbesteding: eind 2017 had het Bureau voor bepaalde procedures e-facturering ingevoerd, maar 
geen e-aanbesteding en e-inschrijving. Afgerond 

2018 
Het niveau van overgedragen vastgelegde kredieten voor titel III (operationele uitgaven) was hoog, 
en slechts deels gerechtvaardigd. Het Bureau moet zijn begrotingsplanning en uitvoeringscycli 
verbeteren. 

Loopt nog 
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Antwoord van het Bureau 
3.29.9. Het Bureau is het met de Rekenkamer eens dat het niveau van overdrachten met name 
verband houdt met de aard van de kernactiviteiten van het Bureau, waaronder de financiering 
van studies en andere bewustmakingsactiviteiten, die meerdere maanden kunnen bestrijken 
en na het betrokken jaar kunnen doorlopen. Om zijn begrotingsplanning en uitvoeringscycli te 
verbeteren heeft het Bureau een monitoringinstrument ontwikkeld voor geplande 
overdrachten naar het volgende jaar. 

Het Bureau is van mening dat een goede uitvoering van de begroting ook valt af te meten aan 
het niveau van geannuleerde kredietoverdrachten. Het Bureau kent een zeer hoge mate van 
uitvoering van de begroting (hoger dan 99,5 %), wat een belangrijke indicator is van goed 
financieel beheer en eerbiediging van de begrotingsbeginselen.
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3.30. Europees Grens- en 
kustwachtagentschap (Frontex)  

Inleiding 

3.30.1. Het Europees Grens- en kustwachtagentschap (“het Agentschap” ofwel 
“Frontex”) wordt geregeld door Verordening (EU) 2019/1896 van het Europees Parlement en 
de Raad van 13 november 2019 tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1052/2013 en 
Verordening (EU) 2016/1624184. De nationale autoriteiten van de lidstaten die 
verantwoordelijk zijn voor grensbeheer en terugkeeroperaties vormen samen met het 
Agentschap de Europese grens- en kustwacht. Het hoofdkantoor van het Agentschap bevindt 
zich in Warschau. Zijn mandaat is het waarborgen van een Europees geïntegreerd grensbeheer 
bij de buitengrenzen en het Agentschap deelt deze verantwoordelijkheid met de nationale 
autoriteiten met het oog op een efficiënt beheer van het overschrijden van de buitengrenzen. 
Dit omvat de aanpak van uitdagingen op het gebied van migratie en mogelijke toekomstige 
dreigingen aan die grenzen, om op die manier bij te dragen aan de bestrijding van zware 
criminaliteit met een grensoverschrijdende dimensie en te zorgen voor een hoog niveau van 
interne veiligheid in de Unie waarbij de grondrechten volledig worden geëerbiedigd en 
tegelijkertijd het vrije verkeer van personen daarbinnen wordt gewaarborgd. Het Agentschap 
moet een permanent korps omvatten met een capaciteit van maximaal 10 000 operationele 
personeelsleden. Figuur 3.30.1 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot het 
Agentschap185. 

                                                           
184 PB L 295 van 14.11.2019, blz. 1. 

185 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Agentschap is te vinden op 
zijn website: www.frontex.europa.eu. 

http://www.frontex.europa.eu/
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Figuur 3.30.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het 
Agentschap. 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.30.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Agentschap. Hierbij komt 
nog informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding 
van het Agentschap verstrekte informatie. 

3.30.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 
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De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.30.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Europees Grens- en kustwachtagentschap, die bestaan uit de 
financiële overzichten186 en de verslagen over de uitvoering van de begroting187 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.30.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Agentschap over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 2020, van de resultaten 
van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het 
op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

                                                           
186 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

187 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.30.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.30.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

3.30.8. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de ERK. 

Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen 

3.30.9. Frontex baseert zich op ramingen van de samenwerkende landen voor de 
financiële planning van zijn terugkeeroperaties. Het is van cruciaal belang dat deze informatie 
volledig is en tijdig wordt verstrekt. In één geval nam een nationale autoriteit twee 
onaangekondigde terugkeeroperaties met een totale waarde van 355 000 EUR op in een 
subsidieovereenkomst bij de financiële afsluiting van de actie. Om het daaruit voortvloeiende 
plotselinge begrotingstekort te dekken, heeft Frontex een begrotingsvastlegging achteraf 
verricht. Dit is in strijd met het financieel reglement van het Agentschap188. 

                                                           
188 Artikel 10, lid 3, van het financieel reglement van Frontex inzake het beginsel van 

jaarperiodiciteit. 
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3.30.10. In oktober 2020 heeft de raad van bestuur van Frontex een intern onderzoek 
ingesteld naar aanleiding van meldingen van 13 gevallen van vermeende schendingen van de 
grondrechten. De conclusie van het onderzoek luidde dat er in acht gevallen geen sprake was 
van schendingen. Voor de overige vijf gevallen was de conclusie van het onderzoek dat er geen 
bewijs was voor schendingen van grondrechten maar dat dit wegens het ontbreken van 
alomvattende gegevens niet buiten redelijke twijfel kon worden vastgesteld.  

De Europese Ombudsman heeft op eigen initiatief ook twee onderzoeken ingesteld. Het eerste 
werd op 10 november 2020 geopend om de doeltreffendheid en transparantie van het 
klachtenmechanisme189 van Frontex te beoordelen voor personen die van mening zijn dat hun 
rechten zijn geschonden in het kader van grensoperaties van Frontex, alsook de rol en 
onafhankelijkheid van de “grondrechtenfunctionaris” van Frontex. Op 15 juni 2021 kwam de 
Ombudsman tot de conclusie dat er vertraging was opgetreden bij de doorvoering door 
Frontex van belangrijke wijzigingen die waren ingevoerd bij Verordening (EU) 2019/1896 
inzake de Europese grens- en kustwacht maar dat er gewerkt werd aan een oplossing en er 
daarom geen reden was om verdere stappen te zetten. Op basis van het onderzoek deed de 
Ombudsman Frontex echter negen suggesties voor verbetering. Het betreft onder meer 
voorstellen om potentiële slachtoffers van schendingen van grondrechten bewuster te maken 
van de verhaalsmogelijkheden en het voor hen makkelijker te maken om incidenten te 
melden, alsook suggesties om de behandeling en follow-up van klachten te verbeteren190. Het 
tweede onderzoek werd op 4 maart 2021 geopend om na te gaan hoe het Agentschap voldoet 
aan zijn verplichtingen op het gebied van de grondrechten en om ervoor te zorgen dat 
verantwoording wordt afgelegd met betrekking tot de nieuwe uitgebreide 
verantwoordelijkheden van het Agentschap191. 

Wij wijzen ook op twee andere lopende onderzoeken; op 11 januari heeft OLAF een onderzoek 
naar het Agentschap geopend naar aanleiding van beschuldigingen van intimidatie, wangedrag 

                                                           
189 Het klachtenmechanisme werd ingesteld bij Verordening (EU) 2016/1624 betreffende de 

Europese grens- en kustwacht. Het is een administratief mechanisme waarbij de 
grondrechtenfunctionaris belast is met de behandeling van door het Agentschap ontvangen 
klachten overeenkomstig het recht op behoorlijk bestuur. Het Agentschap rapporteert in 
zijn jaarverslag over het klachtenmechanisme en vermeldt het aantal klachten dat het heeft 
ontvangen, de soorten schendingen van de grondrechten, de betrokken operaties en, waar 
mogelijk, de follow-upmaatregelen die het Agentschap en de lidstaten hebben genomen. 

190 Besluit in zaak OI/5/2020/MHZ betreffende de werking van de procedure voor interne 
klachten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) wegens vermeende 
schendingen van grondrechten en de rol van de grondrechtenfunctionaris. 

191 Zaak OI/4/2021/MHZ geopend op 4 maart 2021.  
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en pushbacks van migranten192, en op 29 januari 2021 heeft het Europees Parlement besloten 
een werkgroep193 op te richten om mogelijke beschuldigingen van schendingen van de 
grondrechten bij Frontex te onderzoeken. Deze onderzoeken zijn van een andere aard en gaan 
veel verder dan onze financiële controle. Op 14 juli 2021 verklaarde de werkgroep van het 
Europees Parlement dat zij geen sluitend bewijs had gevonden van rechtstreekse pushbacks of 
collectieve uitzettingen door Frontex bij de ernstige incidenten die zij had onderzocht, maar 
dat zij tekortkomingen had vastgesteld in — onder meer — de mechanismen van Frontex voor 
het monitoren, rapporteren en beoordelen van situaties op het gebied van de grondrechten en 
deed zij aanbevelingen voor verbetering194. 

3.30.11. Bovendien is in artikel 110 van Verordening (EU) 2019/1896 van 13 november 
2019 bepaald dat Frontex uiterlijk op 5 december 2020 40 toezichthouders voor de 
grondrechten moet aanwerven. Op 31 december 2020 was nog geen enkele toezichthouder 
aangesteld. De voornaamste redenen die Frontex opgaf voor de opgelopen vertraging waren 
de volgende: 

o De functieomschrijving van het hoofd van het grondrechtenbureau moest worden 
herzien om rekening te houden met de nieuwe kenmerken van de post (een 
middenkaderfunctie). Bij Verordening (EU) 2019/1896 zijn de bevoegdheden en het 
takenpakket van het grondrechtenbureau aanzienlijk uitgebreid. Wat de toezichthouders 
voor de grondrechten betreft, belast de verordening het hoofd van het 
grondrechtenbureau met de bevoegdheden van het tot aanstelling bevoegde gezag, dat 
in deze functie onafhankelijk is van de leiding en alleen verantwoording aflegt aan de 
raad van bestuur. Hiervoor was een interne reorganisatie nodig. Daarnaast vond 
uitgebreid overleg met de Europese Commissie plaats. 

o Er was sprake van een algemene vertraging bij de aanwervingen als gevolg van de COVID-
19-crisis, met name in de periode van medio maart tot juni 2020. Hierdoor nam het 
proces meer tijd in beslag. 

                                                           
192 Bron: Ontwerpresolutie van het Europees Parlement met de opmerkingen die een 

integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering 
van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het 
begrotingsjaar 2019 (2020/2167(DEC)). 

193 Bron: Schriftelijke procedure van de commissie LIBE van 29 januari 2021. De werkgroep van 
het EP voor toezicht op Frontex bestaat uit veertien EP-leden, twee per fractie. 

194 Werkdocument: Report on the fact-finding investigation on Frontex concerning alleged 
fundamental rights violations, Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken, 14.7.2021. 
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o Op 25 november 2020 werd de samenstelling van het preselectiecomité voor de 
selectieprocedure voor de nieuwe grondrechtenfunctionaris bepaald. 

De vertraging bij de aanwerving van de toezichthouders voor de grondrechten vormt een 
ernstig risico voor de werking en de reputatie van het Agentschap, zoals blijkt uit de 
voorgaande paragrafen. 

Opmerkingen over de internebeheersingsmaatregelen 

3.30.12. Op grond van Verordening (EU) 2019/1896 zal een permanent korps van de 
Europese grens- en kustwacht worden opgericht. Dit heeft ertoe geleid dat met ingang van 
2019 in het hoofdkantoor van Frontex 100 AD-posten zijn omgezet in 100 AST-posten. Op 
1 september 2020 vroeg Frontex de Europese Commissie (DG HOME) toestemming om 
100 AST-posten op te waarderen tot hogere posten (rang AD 7 of hoger) voor het permanente 
korps en de nieuwe taken in het kader van het nieuwe mandaat. Vooruitlopend op het 
antwoord van de Commissie, stuurde Frontex op 9 september 2020 47 aanbiedingen voor een 
post op hoger niveau aan kandidaten. De dag erna deelde de Commissie mee dat Frontex 
wettelijk niet bevoegd was om de posten op te waarderen. Frontex moest de 47 aanbiedingen 
onmiddellijk intrekken. Hierdoor werd Frontex blootgesteld aan een onnodig risico op 
reputatieschade en rechtsvorderingen. 

3.30.13. Om de transparantie en doeltreffendheid van het internebeheersingssysteem 
van Frontex te waarborgen, moeten personeelsleden die een rol spelen in de financiële 
workflows alle uitzonderingen opnemen in een centraal register. In één geval had Frontex de 
bepalingen inzake het betalingsschema voor een overeenkomst voor bewakingsdiensten 
vanuit de lucht gewijzigd. De wijziging werd goedgekeurd in een uitzonderingsnota, maar deze 
was ten tijde van onze controle niet in het centraal register opgenomen. 

Opmerkingen over het begrotingsbeheer 

3.30.14. De oorspronkelijke begroting van Frontex beliep 460 miljoen EUR. Dit bedrag 
bestond uit een bijdrage van de EU en de bijdragen195 van vier geassocieerde Schengenlanden 

                                                           
195 Voor de bijdragen van geassocieerde Schengenlanden gelden twee regelingen tussen de 

Europese Gemeenschap en de geassocieerde Schengenlanden. Het gaat om respectievelijk 
de Regeling tussen enerzijds de Europese Gemeenschap en anderzijds de Zwitserse 
Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein inzake de wijze waarop deze staten worden 
betrokken bij het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking 
aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (PB L 243 van 16.9.2010, 
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(IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland). In de loop van het jaar kan Frontex 
aanvullende financiering ontvangen voor specifieke programma’s en/of acties, alsook andere 
ontvangsten uit het administratieve beheer. 

De bijdrage van de EU werd aanvankelijk op 428 miljoen EUR vastgesteld. In 
begrotingsonderdeel 18 02 03 van de algemene EU-begroting werd dit bedrag als volgt 
gefinancierd: 412 miljoen EUR zou uit de kredieten van de algemene EU-begroting 2020 komen 
en er zou 16 miljoen EUR worden vrijgemaakt uit het begrotingsresultaat van Frontex van 
2018. 

De bijdrage van de geassocieerde Schengenlanden werd aanvankelijk op 32 miljoen EUR 
vastgesteld. In de overeenkomsten met de geassocieerde Schengenlanden is bepaald dat de 
bijdragen worden berekend als een percentage van het bbp (voor Zwitserland en 
Liechtenstein) of het bni (voor IJsland en Noorwegen) van elk geassocieerd Schengenland in 
verhouding tot het bbp/bni van alle deelnemende landen. Bij de opstelling van de 
oorspronkelijke begroting in 2020 heeft Frontex bepaald dat het totale percentage van de 
bijdragen van de geassocieerde Schengenlanden als aandeel van zijn begroting 7,43 % zou 
bedragen. 

De oorspronkelijke begroting van Frontex beliep 460 miljoen EUR. We constateerden dat de 
bijdragen van de geassocieerde Schengenlanden slechts 6,91 % daarvan uitmaakten. Dit wijst 
erop dat de bijdragen van de geassocieerde Schengenlanden te laag worden opgegeven196. De 
bijdrage van de EU wordt daarentegen niet te hoog opgegeven, aangezien dat bedrag zou zijn 
begroot ongeacht de deelname van de geassocieerde Schengenlanden. 

 Dit is een extra aanwijzing dat de Europese Commissie horizontale richtsnoeren moet 
verschaffen aan EU-organen over de wijze waarop bijdragen van derde landen consequent 
moeten worden berekend197. 

                                                           
blz. 4) en de Regeling tussen de Europese Gemeenschap enerzijds en de Republiek IJsland 
en het Koninkrijk Noorwegen anderzijds inzake de wijze waarop deze twee staten worden 
betrokken bij het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking 
aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (PB L 188 van 20.7.2007, 
blz. 19). 

196 Zie toelichting 4.0.3 op blz. 28 en bijlage 5.0.1 op blz. 32 van de definitieve rekeningen van 
Frontex voor het begrotingsjaar 2020. 

197 De kwestie van de uiteenlopende interpretatie van het rechtskader met betrekking tot 
bijdragen van derde landen komt ook aan de orde in Analyse nr. 03/2021 van de ERK. In 
deze analyse wordt geconcludeerd dat er geen uniforme automatische formule is voor de 
vaststelling van de bijdragen aan de begrotingen van de EU en de agentschappen en dat er 
ook geen gestandaardiseerde methoden bestaan voor de aanpassing ervan. 
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3.30.15. De COVID-19-pandemie heeft de operaties en begrotingsuitvoering van 
Frontex in 2020 beïnvloed. Frontex heeft zijn oorspronkelijke begroting met 95 miljoen EUR 
verlaagd door middel van twee gewijzigde begrotingen. Het uitvoeringspercentage van 
betalingen in de definitieve begroting bedroeg 55,9 %, wat lager is dan in 2019 (69,2 %). Het 
percentage van de naar het begrotingsjaar 2021 overgedragen kredieten bedroeg 44,1 %, 
tegenover 30,8 % naar 2020 overgedragen kredieten in 2019. Dit weerspiegelt een algemene 
vertraging van de activiteiten (zoals terugkeeroperaties) in 2020. In dit kader werd een 
voorlopige vastlegging in de begroting van 18,1 miljoen EUR voor de voorbereiding van inzet in 
het veld in 2021 overgedragen zonder dat het Agentschap een juridische verbintenis was 
aangegaan binnen de in artikel 75 van het financieel reglement van het Agentschap bepaalde 
termijn. 

3.30.16. Frontex heeft ook zijn presentatie van de begrotingsuitvoering in de 
definitieve jaarrekening 2020 gewijzigd ten opzichte van die van het voorgaande jaar. Bij de 
berekening van zijn prestatie-indicatoren beschouwt Frontex nu de twee hierboven 
beschreven verlagingen van de begroting niet als gewijzigde begrotingen, maar als 
handelingen tot uitvoering van de begroting. Frontex heeft deze wijziging doorgevoerd 
ondanks het feit dat deze in strijd is met twee besluiten van de raad van bestuur. Bovendien 
zijn de gewijzigde begrotingen in kwestie afgestemd op drie begrotingsoverschrijvingen, 
waarmee het EU-begrotingsonderdeel 18 02 03 dienovereenkomstig is verlaagd. Een van de 
overschrijvingen, die in november 2020 is uitgevoerd, werd goedgekeurd door de 
begrotingsautoriteit en de andere twee overschrijvingen werden respectievelijk in november 
en december 2020 goedgekeurd door de Commissie. 

3.30.17. Bij gewijzigde EU-begroting nr. 1 van het begrotingsjaar 2020 is de EU-
financiering voor Frontex met 10 miljoen EUR verhoogd. Dit werd in april 2020 goedgekeurd 
door de begrotingsautoriteit. Deze verhoging van de EU-financiering is echter niet zichtbaar in 
de begrotingsboekhouding van Frontex. Hierdoor neemt de transparantie af: het maakt het 
moeilijker om te zien hoeveel EU-financiering aan Frontex ter beschikking is gesteld in 2020 en 
hoe dat bedrag in de loop van de tijd is veranderd. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.30.18. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2015 Er bestaat een nog niet aangepakt risico op dubbele financiering uit het door de Europese Commissie 
beheerde Fonds voor interne veiligheid en uit financiering van Frontex. Loopt nog 

2015 

Landen die deelnemen aan grensoperaties declareren de gemaakte kosten op basis van de 
kostendeclaratieformulieren. In haar Speciaal verslag nr. 12/2016 beval de ERK de agentschappen 
aan om waar passend vereenvoudigde kostenopties te gebruiken om dergelijke ondoelmatigheden te 
vermijden. 

Afgerond — voor de inzet van 
personele middelen 

Loopt nog — voor de inzet 
van zware technische 

apparatuur 

2016 
Het niveau van de overdrachten was hoog. Samenwerkende landen dienen nauwkeuriger 
kostenramingen te verstrekken en kosten tijdiger te rapporteren. Het Agentschap zou ook kunnen 
overwegen om gesplitste begrotingskredieten in te voeren. 

Loopt nog 

2017 Hoewel het Agentschap reeds in 2014 verhuisd is naar zijn huidige kantoorruimte, bestaat er nog 
steeds geen uitgebreid bedrijfscontinuïteitsplan dat werd goedgekeurd door de raad van bestuur. Loopt nog 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2018/2019 Het Agentschap betaalde vergoedingen aan samenwerkende landen zonder de noodzakelijke 
bewijsstukken. Afgerond 

2018 De verificaties vooraf waren ondoeltreffend. Het Agentschap moet werken aan een vereenvoudigde 
en transparante financieringsregeling die ook de kosten in verband met apparatuur omvat.  

Afgerond voor verificaties 
vooraf 

Loopt nog voor de 
vereenvoudiging van de 

kosten in verband met zware 
technische apparatuur  

2018 Het Agentschap moet beleid inzake gevoelige posten vaststellen en ten uitvoer leggen. Loopt nog 

2018 De begrotingsoverdrachten naar 2019 en de geannuleerde overdrachten in 2018 waren hoog. Het 
Agentschap moet streven naar preciezere kosten- en begrotingsramingen. Loopt nog 

2019 Bij één subsidie werd het verzoek om terugbetaling ingediend buiten de in de subsidieovereenkomst 
vastgestelde periode.  N.v.t. 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2018/2019 
Het Agentschap heeft de vereiste bezettingsgraad zoals vastgelegd in de personeelsformatie niet 
bereikt. Het Agentschap moet de richtsnoeren voor de leden van selectiecomités verbeteren en de 
financiële rechten van de kandidaten met betrekking tot salarisbetalingen nauwkeuriger verifiëren. 

Loopt nog 

2019 

Voor één betaling voor herstelwerkzaamheden heeft het Agentschap de contractuele regelingen in 
een zeer laat stadium van het project gewijzigd om te voorkomen dat begrotingskredieten moesten 
worden vrijgemaakt en geannuleerd. Door deze wijziging weerspiegelt het gebruik van middelen niet 
de realiteit van de activiteit en kunnen er gevolgen zijn voor het vermogen om de uitvoering van de 
begroting en de activiteiten van het Agentschap te monitoren. 

N.v.t. 
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Antwoord van het Agentschap 
Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen 

3.30.9. De ramingen van de lidstaten kunnen niet nauwkeurig zijn als gevolg van het zeer 
onvoorspelbare karakter van terugkeeroperaties/activiteiten. Om het risico te verkleinen dat 
onbestede middelen verloren gaan, bijvoorbeeld in het geval van C8-annuleringen, is het 
volgende systeem ingevoerd: 
• Het Agentschap doet in eerste instantie een voorzichtige begrotingsraming, namelijk 
niet hoger dan minimaal vereist is op basis van de informatie die de lidstaten verstrekken. 

• De lidstaten dienen maandelijks monitoringtabellen in, waarin zij de bijgewerkte reële 
kosten aangeven die zij hebben gemaakt. 

• Op basis van de monitoringtabellen past het Agentschap de oorspronkelijk 
toegewezen begroting aan door die te verhogen of verlagen. 

Dit systeem brengt, in het geval van onnauwkeurige of laat ingediende monitoringtabellen, 
een zeker risico van niet-naleving met zich mee, maar het is gebleken dat middelen hierdoor 
veel beter kunnen worden beheerd en dat er veel minder kritieke annuleringen van middelen 
plaatsvinden. 

Nakoming van de toezichtverplichting die voortvloeit uit subsidieverleningen, vormt een 
essentieel onderdeel van de kostenraming door de lidstaten. Frontex blijft werken aan het 
verbeteren van toezichtmechanismen en het verkrijgen van nauwkeuriger ramingen om te 
blijven voldoen aan de begrotingsregels. 

3.30.10. Het Agentschap zet zich volledig in voor grondrechtenkwesties en werkt op dit gebied 
nauw samen met de Europese Ombudsman, alsook met OLAF en het Europees Parlement, 
door de gevraagde informatie en documentatie over de beweerde schendingen van 
grondrechten te verstrekken. 

3.30.11. Frontex is het volledig eens met de bevindingen en de risicobeoordeling van de 
Rekenkamer. De opdracht om voor december 2020 40 grondrechtenwaarnemers in dienst te 
nemen, was onhaalbaar als gevolg van de COVID-19-pandemie en de door de Rekenkamer 
aangegeven externe factoren. Het management van Frontex had geen enkele mogelijkheid om 
deze vertraging bij de werving van waarnemers op te beperken als gevolg van een expliciet 
gebrek aan aanstellingsbevoegdheid (de verordening betreffende de Europese grens- en 
kustwacht kent alle bevoegdheden van het tot aanstelling bevoegde gezag toe aan de 
grondrechtenfunctionaris, die volledig onafhankelijk is van de raad van bestuur van Frontex). 

De uitvoerend directeur heeft echter op 25 november 2019 en op 10 juni 2020 twee 
overeenkomsten gesloten met het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, 
namelijk: 
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- allereerst om de ad interim grondrechtenfunctionaris van Frontex te ondersteunen bij het 
voorbereiden van de werving van de 40 grondrechtenwaarnemers en bij het opstellen van het 
juridische en operationele kader voor hun inzet in het veld; 

- en ten tweede om de grondrechtenfunctionaris een oplossing ter overbrugging beschikbaar 
te stellen die eruit bestaat dat waarnemers worden geleverd door het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten, die worden betaald uit de Frontex-begroting en door de 
functionaris zelfstandig worden ingeschakeld. 

De afdeling Administratie van Frontex heeft de raad van bestuur sterk ondersteund door in 
heel 2020 regelmatig over dit onderwerp te rapporteren en de uitvoerend directeur heeft 
verzekerd dat de werving van grondrechtenwaarnemers (na publicatie van de vacatures) 
maximale steun krijgt van Personeelszaken, zodat de procedures zo snel mogelijk kunnen 
worden afgerond. 

Opmerkingen over de internebeheersingsmaatregelen 

3.30.12. Frontex was tijdens de opstelling van de nieuwe verordening betreffende de Europese 
grens- en kustwacht niet betrokken bij de onderhandelingen over personeelsbehoeften. Sinds 
november 2019 heeft Frontex schriftelijk protest aangetekend bij de Commissie en geprobeerd 
opheldering te krijgen over de discrepantie in / daling van het aantal AD-posten op zijn 
hoofdkantoor (waarvan er veel daadwerkelijk bezet waren of waarvoor de wervingsprocedure 
in gang was gezet) die zich in de personeelsformatie voor 2020 voordeed nadat de nieuwe 
verordening betreffende de Europese grens- en kustwacht was vastgesteld. De Commissie 
bood in haar antwoord van mei 2020 enige speelruimte, wat Frontex opvatte als een teken dat 
zij zich bewust was van de behoefte. De aanbiedingen voor AD7-posten werden door Frontex 
aangehouden tot het laatste moment waarop nieuw te benoemen personen de baan konden 
accepteren en de verplichte cursus konden volgen die medio oktober 2020 van start zou gaan. 
Frontex was zich volledig bewust van het risico van reputatieschade, maar moest dit afwegen 
tegen de hoogste politieke prioriteit om snel een solide basis te leggen voor het pas opgerichte 
permanente korps. Het risico van rechtsvorderingen werd ingeperkt door snel te 
communiceren met de kandidaten en ervoor te zorgen dat eind 2020 voldoende AD-vacatures 
open zouden staan. 

3.30.13. Als gevolg van een menselijke fout was het aantal vlieguren verkeerd berekend (toen 
de factuur werd ingeboekt, stelde de contractant voor om het aantal uren voor de verwerking 
van de betaling om te zetten van 100 naar 50 gevlogen uren). Deze omissie werd echter 
opgemerkt en de vooruitbetaalde vlieguren werden verrekend met de definitieve betaling, dus 
Frontex heeft niet één vlieguur te veel betaald. De gebeurtenis is correct vastgelegd in de log 
van problemen/geleerde lessen van de eenheid Gebundelde Middelen en de ordonnateur en 
zijn leidinggevende hebben direct een uitzonderingsnota opgesteld en ondertekend in 
overeenstemming met het toepasselijke kader. Als gevolg van een nalatigheid aan het begin 
van de invoering van de telewerkmodus naar aanleiding van de pandemie is de ondertekende 
nota echter niet doorgestuurd naar de Inspectie- en Controledienst ter registratie in het 
centrale register. Het ontbreken van de juiste registratie is rechtgezet door de ondertekening 
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van een niet-nalevingsnota. Om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen, is de registratie 
van uitzonderingen sinds april 2020 geautomatiseerd en vindt deze plaats in het 
documentbeheersysteem. 

Opmerkingen over het begrotingsbeheer 

3.30.14. Het Agentschap is verheugd over de opmerking van de Rekenkamer dat de Commissie 
de EU-organen horizontale richtsnoeren moet verschaffen over de wijze waarop bijdragen van 
derde landen consequent moeten worden berekend. Het Agentschap blijft openstaan voor 
aanpassing van de berekeningsmethode zodra de desbetreffende richtsnoeren zijn ontvangen. 

De methode die het Agentschap gebruikt voor SGL-bijdragen is sinds 2016 onveranderd. 

De huidige methode is goedgekeurd door de raad van bestuur en komt overeen met het 
standpunt van de Commissie. 

Met behulp van de huidige methode worden, conform de overeenkomsten met SGL-landen, hun 
bijdragen berekend op basis van het bni/bbp van het individuele land in verhouding tot het 
totale bni/bbp van alle bijdragende landen. Wanneer de verhouding is vastgesteld, wordt deze 
toegepast op de bijdrage die het Agentschap in een bepaald jaar ontvangt van de EU (EU-
subsidie). 

Het percentage van SGL-bijdragen is in 2020 gelijk gebleven van de ontwerp-begroting tot aan 
de oorspronkelijke begroting: 7,43 % ofwel 31795 000 EUR. Het bijdragepercentage verandert 
alleen naar 6,49 % als we de SGL-bijdrage berekenen over de totale begroting (waarin hun 
bijdrage al is inbegrepen) in plaats van over de subsidie van de Commissie, zoals blijkt uit de 
tabel hierna: 

 Subsidie van de 
Commissie 

Totaal begroting 

Geldmiddelen 428 160 029,00 459 955 029,00 

SGL % 7,43 % 6,9 % 

SGL EUR 31 795 000,00 31 795 000,00 

 

3.30.15. De begrotingsuitvoering en het betalingspercentage zijn ernstig beïnvloed door COVID 
19 en de gevolgen daarvan. Grensbeheeractiviteiten en de repatriëring van illegale migranten 
werden sterk beïnvloed door de sluiting van de buitengrenzen van de EU, wereldwijde 
reisbeperkingen en de opschorting van luchtvaartverbindingen. Er zij echter op gewezen dat 
het Agentschap nog steeds 99 % van de beschikbare middelen heeft kunnen vastleggen. 
Doordat de pandemie niet alleen heeft geleid tot vertraging van activiteiten, maar veelal ook 
tot uitstel ervan, moesten de betalingsverplichtingen die voor eerder in het jaar gepland 
stonden, naar een later stadium worden verschoven, wat van invloed was op het 
betalingspercentage. 
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Het was de bedoeling dat het permanente korps van het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap overeenkomstig de oprichtingsverordening met ingang van 1 januari 
2021 zou worden ingezet. 

Als gevolg van de technische beperkingen van een nieuw inzetondersteuningssysteem (OPERA 
Evo), dat het niet mogelijk maakte om in december 2020 inzetbesluiten (juridische 
documenten voor de inzet van het permanente korps) voor het operationele jaar 2021 te 
nemen, konden zo'n 500 individuele missies met een looptijd van eind december 2020 tot 
augustus 2021 niet worden goedgekeurd. De voorlopige vastlegging kwam eind 2020 tot stand 
en omvatte de inzet van het permanente korps tot aan het derde kwartaal van 2021. Iedere 
maand wordt een bedrag van naar schatting 3 miljoen EUR gebruikt om de inzet van 
permanent korps cat 1 en 2 te financieren, wat de overdracht van 18 miljoen EUR verklaart. 

Het Agentschap werkt aan een oplossing om te voorkomen dat deze situatie zich herhaalt. 

3.30.16. De presentatie van de rekeningen is niet strijdig met de besluiten van de raad van 
bestuur inzake de gewijzigde begrotingen. Zij worden behandeld als transacties in het kader 
van de begrotingsuitvoering, aangezien hun goedkeuring niet ‘’dezelfde procedure’’ heeft 
gevolgd als toegelicht in het rechtskader (artikel 34 van besluit 19/2019 van de raad van 
bestuur en artikel 115, leden 9, 11 en 12, van Verordening (EU) 2019/1896). Een 
begrotingsverlaging betekent geannuleerde kredieten en de raad van bestuur heeft geen 
verdere goedkeuring nodig om dergelijke besluiten te nemen. 

Bovendien bevatten de tabellen in bijlage 5.0 van de jaarrekening, ‘’Lopende begroting’’, 
informatie over de goedgekeurde begroting, de door besluiten van de raad van bestuur 
ingetrokken begroting en de beschikbare kredieten of de kredieten die beschikbaar zijn 
gekomen na die twee besluiten van de raad van bestuur. 

3.30.17. Op 17 april 2020 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over het 
standpunt van de Raad over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2020 van de Europese 
Unie voor het begrotingsjaar 2020, op basis waarvan het Agentschap een extra bedrag van 10 
miljoen EUR zou hebben moeten ontvangen om terugkeeroperaties vanuit Griekenland te 
ondersteunen. Dat bedrag is nooit bijgeschreven op de rekeningen van het Agentschap. 

Als gevolg van de COVID-19-uitbraak zijn veel terugkeeroperaties opgeschort. Halverwege 
2020 stelde het Agentschap vast dat zij geen aanvullende steun voor de financiering van die 
operaties nodig heeft. Er werd daarom via het besluit van de raad van bestuur (hetzelfde als 
voor de overige begrotingswijzigingen) besloten het toegekende bedrag van 10 miljoen EUR 
vrij te geven aan de algemene begroting van de EU.
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3.31. Europese Stichting voor opleiding 
(ETF) 

Inleiding 

3.31.1. De Europese Stichting voor opleiding (“de Stichting” ofwel “ETF”), gevestigd te 
Turijn, werd opgericht bij Verordening (EEG) nr. 1360/90 van de Raad198 (herschikte 
Verordening (EG) nr. 1339/2008 van het Europees Parlement en de Raad199). Zij heeft tot doel 
de hervorming van de beroepsopleiding in de partnerlanden van de Europese Unie te 
ondersteunen. In dit kader helpt zij de Europese Commissie bij de uitvoering van diverse 
programma's voor beroepsopleiding. Figuur 3.31.1 bevat de belangrijkste cijfers met 
betrekking tot de Stichting200. 

Figuur 3.31.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot de Stichting 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van de Stichting voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door de Stichting. 

                                                           
198 PB L 131 van 23.5.1990, blz. 1. 

199 PB L 354 van 31.12.2008, blz. 82. 

200 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van de Stichting is te vinden op haar 
website: www.etf.europa.eu. 

21

21

Begroting (in miljoen EUR)*

127

124

Personeelsbestand (per 31 december)**

2020
2019

http://www.etf.europa.eu/
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Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.31.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van de Stichting. Hierbij komt nog 
informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding van 
de Stichting verstrekte informatie. 

3.31.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.31.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van de Europese Stichting voor opleiding, die bestaan uit de 
financiële overzichten201 en de verslagen over de uitvoering van de begroting202 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

                                                           
201 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

202 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.31.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van de Stichting over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van de Stichting per 31 december 2020, van de resultaten van 
haar verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op 
die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig haar financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.31.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.31.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

3.31.8. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de ERK. 



 300 

Europese Stichting voor opleiding (ETF) 

 

Opmerkingen over de internebeheersingsmaatregelen 

3.31.9. De ETF voldeed niet aan beginsel 12 inzake interne controles van haar eigen 
internecontrolekader, op grond waarvan de ETF afwijkingen van de regels en procedures moet 
opnemen in haar register van uitzonderingen. Bij onze controle stelden we enkele afwijkingen 
van vastgestelde procedures vast die hadden moeten worden geregistreerd (bijv. het gebruik 
van elektronische handtekeningen voor enkele documenten waarvoor schriftelijke 
handtekeningen nodig waren). Het register van uitzonderingen was echter niet bijgewerkt. Dit 
doet afbreuk aan de transparantie en doeltreffendheid van de internebeheersingssystemen 
van de ETF. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.31.10. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 



 301 

Europese Stichting voor opleiding (ETF) 

 

Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2018 
Bij een aanbestedingsprocedure voor diensten van een uitzendbureau paste de ETF gunningscriteria 
toe die hoofdzakelijk uit niet-concurrerende prijselementen bestonden. De Stichting moet 
gunningscriteria gebruiken die zijn gericht op concurrerende prijselementen. 

Nog af te handelen 
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Antwoord van de Stichting 
3.31.9. De Stichting neemt akte van het verslag van de Rekenkamer.
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Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) 

 

3.32. Voorzieningsagentschap van 
Euratom (ESA) 

Inleiding 

3.32.1. Het Voorzieningsagentschap van Euratom (“het Agentschap” ofwel “ESA”), 
gevestigd te Luxemburg, werd opgericht in 1958203. Besluit 2008/114/EG, Euratom van de 
Raad204 verving de eerdere statuten van het Agentschap. Het Agentschap heeft als 
voornaamste taak, gebruikers in de EU een regelmatige voorziening te verzekeren van nucleair 
materiaal en met name kernbrandstof door middel van een gemeenschappelijk 
voorzieningsbeleid volgens het beginsel van gelijke toegang tot hulpbronnen. Figuur 3.32.1 
bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap205. 

Figuur 3.32.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve jaarrekening van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het Agentschap. 

                                                           
203 PB 27 van 6.12.1958, blz. 534/58. 

204 PB L 41 van 15.2.2008, blz. 15. 

205 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Agentschap is te vinden op 
zijn website: http://ec.europa.eu/euratom/index.html. 

0,3

0,4

Begroting (in miljoen EUR)*

17
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Personeelsbestand (per 31 december)**

2020
2019

http://ec.europa.eu/euratom/index.html
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Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.32.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Agentschap. Hierbij komt 
nog informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding 
van het Agentschap verstrekte informatie. 

3.32.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.32.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Voorzieningsagentschap van Euratom, die bestaan uit de 
financiële overzichten206 en de verslagen over de uitvoering van de begroting207 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

                                                           
206 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

207 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 



 306 

Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) 

 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.32.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Agentschap over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 2020, van de resultaten 
van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het 
op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.32.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.32.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

3.32.8. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de ERK. 
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Opmerkingen over het begrotingsbeheer 

3.32.9. Het niveau van overgedragen vastgelegde kredieten voor titel II (administratieve 
uitgaven) was hoog, namelijk 177 405 EUR, ofwel 80 % van de kredieten van het ESA voor de 
titel als geheel. De overdrachten waren gedeeltelijk te wijten aan de gevolgen van de COVID-
19-pandemie. Bijna de helft (46 %) van het van 2020 naar 2021 overgedragen bedrag was 
bedoeld voor in 2021 te leveren IT-diensten. Hierdoor ontstaan risico's voor de uitvoering van 
de betalingskredieten van 2021, aangezien het percentage annuleringen de voorgaande jaren 
hoog was. 

Het ESA had zijn begroting 2021 moeten gebruiken voor deze diensten. Om het 
jaarperiodiciteitsbeginsel in acht te nemen, moet het ESA zijn begrotingsplanning en 
uitvoeringscycli verder verbeteren. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.32.10. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2018 
Het percentage geannuleerde begrotingskredieten dat van 2017 naar 2018 werd overgedragen is 
hoog (21 %), waaruit blijkt dat er in het voorgaande jaar ongerechtvaardigde vastleggingen waren 
geweest. 

Afgerond 
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Antwoord van het Agentschap 
3.32.9. Het Noemi-project betreft een investering (355 000 EUR in de periode 2019-2021) in 
een IT-toepassing die het Agentschap in staat zal stellen gevoelige gegevens over nucleaire 
contracten veilig te bewaren en te verwerken. Het project beantwoordt aan de herhaalde 
verzoeken van de kwijtingsautoriteit om de digitalisering voort te zetten teneinde de 
bureaucratie te verminderen. 

De vastlegging van december 2020 zorgde voor de nodige continuïteit van het team om het 
goedgekeurde projectplan uit te voeren. 

Het Agentschap erkent de met de uitvoering samenhangende risico’s en zal tot en met de 
oplevering proactief op het project toezien. 
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Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO) 

 

3.33. Communautair Bureau voor 
plantenrassen (CPVO) 

Inleiding 

3.33.1. Het Communautair Bureau voor plantenrassen (“het Bureau” ofwel “CPVO”), 
gevestigd te Angers, werd opgericht bij Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad208. De 
belangrijkste taken van het Bureau zijn het registreren en onderzoeken van de aanvragen tot 
verlening van kwekersrechten in de Unie, alsmede het door de bevoegde bureaus in de 
lidstaten laten uitvoeren van de nodige technische onderzoeken. Figuur 3.33.1 bevat de 
belangrijkste cijfers met betrekking tot het Bureau209. 

Figuur 3.33.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Bureau 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Bureau voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het Bureau. 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.33.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Bureau. Hierbij komt nog 
informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding van 
het Bureau verstrekte informatie. 

                                                           
208 PB L 227 van 1.9.1994, blz. 1. 

209 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Bureau is te vinden op zijn 
website: www.cpvo.europa.eu. 

19

20

Begroting (in miljoen EUR)*

51

48

Personeelsbestand (per 31 december)**

2020
2019

http://www.cpvo.europa.eu/
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Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO) 

 

3.33.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.33.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Communautair Bureau voor plantenrassen, die bestaan uit de 
financiële overzichten210 en de verslagen over de uitvoering van de begroting211 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.33.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Bureau over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Bureau per 31 december 2020, van de resultaten van 
zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op die 
datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de door de 

                                                           
210 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

211 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO) 

 

rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op 
internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.33.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.33.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.33.8. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2014 Hoewel het Bureau in 1995 operationeel werd, is er nog steeds geen zetelovereenkomst gesloten 
met de gastlidstaat. 

Loopt nog 

(Hierover heeft het Bureau 
geen controle) 

2015 Het niveau van onbetaalde rechten was te hoog. Afgerond 

2016 De oprichtingsverordening van het Bureau schrijft geen periodieke externe evaluaties van de 
prestaties voor. 

Nog af te handelen 

(Hierover heeft het Bureau 
geen controle) 

2017 In 2017 was de documentatie van aanbestedings- en subsidietoekenningsprocedures ontoereikend. Afgerond 
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Antwoord van het Bureau 
Het Bureau heeft nota genomen van het rapport van de Rekenkamer. 
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Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) 

 

3.34. Bureau voor intellectuele 
eigendom van de Europese Unie 
(EUIPO) 

Inleiding 

3.34.1. Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (“het Bureau”, 
ofwel “EUIPO”), tot 23 maart 2016 bekend als het Harmonisatiebureau voor de interne markt 
(“BHIM”), werd in 1993 opgericht. Zijn oorspronkelijke oprichtingsverordening werd voor het 
laatst herzien bij Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad212. Het 
Bureau is verantwoordelijk voor het beheer van de Uniemerken en ingeschreven 
Gemeenschapsmodellen, Europese en internationale samenwerking op het gebied van 
intellectuele-eigendomsrechten, alsmede het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken 
op intellectuele-eigendomsrechten. Figuur 3.34.1 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking 
tot het Bureau213. 

Figuur 3.34.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Bureau 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Bureau voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het Bureau. 

                                                           
212 PB L 154 van 16.6.2017, blz. 1. 

213 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Bureau is te vinden op zijn 
website: www.euipo.europa.eu. 

477

465

Begroting (in miljoen EUR)*

1 092

1 093

Personeelsbestand (per 31 december)**

2020
2019

http://www.euipo.europa.eu/
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Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.34.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Bureau. Hierbij komt nog 
informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding van 
het Bureau verstrekte informatie. 

3.34.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.34.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, 
die bestaan uit de financiële overzichten214 en de verslagen over de uitvoering van 
de begroting215 betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

                                                           
214 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

215 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.34.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Bureau over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Bureau per 31 december 2020, van de resultaten van 
zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op die 
datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de door de 
rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op 
internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.34.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.34.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

3.34.8. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de ERK. 
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Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen  

3.34.9. In ons controleverslag betreffende het begrotingsjaar 2018 concludeerden wij 
dat de aanbestedingsprocedure voor schoonmaakdiensten onregelmatig was. Als gevolg 
daarvan zijn alle daaropvolgende betalingen die op basis van deze kaderovereenkomst zijn 
verricht onregelmatig. In 2020 bedroegen de daarmee samenhangende betalingen 
1 411 329,42 EUR. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.34.10. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2018 

Het Bureau sloot een overeenkomst voor schoonmaakdiensten met een inschrijver die een 
abnormaal lage offerte indiende. De aanbestedingsprocedure en de onderliggende betalingen zijn 
onregelmatig. Het Bureau zou situaties betreffende mogelijk abnormale offertes grondig moeten 
analyseren om naleving van het Financieel Reglement en eerlijke mededinging te waarborgen. 

Loopt nog 

(Zie paragraaf 3.34.9) 

2018 
Het kantoor gebruikte een overeenkomst voor adviesdiensten, wat in de praktijk neerkwam op het 
inhuren van personeel in plaats van het verrichten van diensten. Dit is echter geen dienst die door 
een adviesbureau kan worden aangeboden. 

Afgerond 

2018 

Het jaarlijks werkprogramma en het jaarlijks activiteitenverslag bevatten geen informatie over het 
aantal voltijdequivalenten van personeel dat ter beschikking wordt gesteld door dienstverleners en 
dat taken verricht die niet tot de kernactiviteiten behoren, maar wel in de kernactiviteiten van het 
Bureau zijn opgenomen. Dergelijke informatie zou de transparantie verder vergroten. 

N.v.t.  
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 

Het Bureau publiceerde een kennisgeving van vacature om een reservelijst op te stellen van 
projectspecialisten voor zijn afdeling klantenservice. In de kennisgeving van vacature werden twee 
verschillende kandidaatprofielen geschetst die afzonderlijk zouden worden geëvalueerd. Tijdens de 
selectieprocedure werden alle kandidaten echter beoordeeld aan de hand van alle selectiecriteria, 
wat in het voordeel werkte voor de kandidaten die aan beide profielen voldeden.  
Bovendien had het selectiecomité tijdens dezelfde procedure een kandidaat die een uitnodiging voor 
een sollicitatiegesprek had afgewezen, vervangen door een kandidaat die de vooraf vastgestelde 
minimumscores niet had behaald. Hoewel 17 andere kandidaten ten minste hetzelfde aantal punten 
hadden behaald als de uitgenodigde kandidaat, gaf het selectiecomité geen met documenten 
gestaafde rechtvaardiging voor het uitnodigen van deze kandidaat, die al bij het Bureau werkzaam 
was.  
De selectieprocedure was derhalve onregelmatig, omdat deze tekortkomingen de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling van kandidaten ondermijnden. 

Loopt nog 



 322 

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) 

 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 

Bij de drie gecontroleerde selectieprocedures ondertekenden de leden van de selectiecomités een 
algemene vertrouwelijkheidsverklaring voor deelname aan een selectieprocedure met inbegrip van 
een verklaring inzake belangenconflicten. Deze verklaring werd ondertekend voordat de lijst van 
kandidaten bekend was.  
Op grond van de bepalingen in het Statuut moeten alle leden van het selectiecomité, zodra de 
kandidaten bekend zijn, een verklaring ondertekenen waarin zij aangeven of zij professionele of 
persoonlijke banden met de kandidaten hebben.  
Bij de gecontroleerde aanwervingsprocedures hadden de leden van het selectiecomité hun 
professionele banden met de kandidaten niet gemeld. Deze tekortkomingen ondermijnen de 
beginselen van transparantie en gelijke behandeling. 

Afgerond 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 

Het Bureau verleent een toeslag voor wachtdienst aan personeel dat vanuit huis werkt op het gebied 
van infrastructuur.  
Volgens het bedrijfscontinuïteitsplan van het Bureau kunnen personeelsleden recht hebben op de 
toeslag voor wachtdiensten indien de noodzaak van regelmatige wachtdiensten is bevestigd.  
Uit de controle bleek dat het bedrijfscontinuïteitsplan in de voorgaande vier jaar nooit was 
geactiveerd.  
Omdat de activering van het bedrijfscontinuïteitsplan zeer uitzonderlijk is, zijn wij van mening dat er 
geen bevestigde noodzaak is om toeslagen voor wachtdiensten uit te betalen aan het hoger 
management van het Bureau. Dit is in overeenstemming met de praktijk in de EU-instellingen. De 
huidige omvang van het wachtdienstteam in het Bureau is buitensporig en strookt niet met het 
beginsel van goed financieel beheer.  
Bovendien moet het Bureau de controles die het verricht in verband met wachtdiensten verbeteren 
om onregelmatige betalingen te voorkomen. 

Loopt nog 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 

In maart 2014 deelde het EUIPO het Begrotingscomité mee dat het onderhandelingen was begonnen 
over de aanschaf van een stuk grond dat zijn toekomstige behoeften aan ruimte zou dekken. In 
november 2018 keurde het Begrotingscomité de aankoop van het stuk grond tegen de prijs van 
4 700 000 EUR goed. Het EUIPO heeft geen verdere bewijzen verstrekt om aan te tonen dat het nodig 
was om zijn kantoor voor een lange termijn uit te breiden. Het EUIPO raamt dat het aantal 
personeelsleden tegen 2025 met ongeveer 300 zal toenemen. Met de huidige capaciteit aan ruimte 
en de bestaande mogelijkheden voor uitbreiding op grond die het EUIPO al in bezit had voordat het 
nieuwe stuk grond was aangekocht, is het mogelijk 439 extra personeelsleden onder te brengen.  
Wij hebben geen bewijzen aangetroffen dat er een reële behoefte voor het EUIPO bestond om de 
grond te verwerven. Wij zijn dan ook van mening dat de aankoop van de grond geen productief 
gebruik van het begrotingsoverschot van het EUIPO inhield en in strijd was met het beginsel van goed 
financieel beheer. 

N.v.t. 

2019 

We wijzen erop dat de ERK in haar Advies nr. 1/2019 inzake het financieel reglement van het Bureau 
heeft geconcludeerd dat de begrotingsoverschotten van het Bureau niet productief werden ingezet 
op het niveau van het Bureau of dat van de Europese Unie, en dat het Bureau samen met de 
Europese Commissie bijvoorbeeld moet onderzoeken of het mogelijk is de begrotingsoverschotten te 
gebruiken ter ondersteuning van financieringsinstrumenten die de groei en activiteiten op het gebied 
van onderzoek en innovatie (O&I) van Europese ondernemingen ondersteunen.  

Loopt nog 
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Antwoord van het Bureau 
3.34.9. Deze paragraaf betreft een opmerking die is gemaakt in het kader van het jaarlijkse 
controleverslag van 2018. Zoals vermeld in het in dat verslag opgenomen antwoord was het 
Bureau van mening dat de ordonnateur de hem door het Financieel Reglement verleende 
discretionaire bevoegdheid juist had toegepast in de aanbestedingsprocedure in kwestie. De 
opmerking heeft overigens betrekking op diensten die buitengewoon zijn en waarop zelden 
een beroep wordt gedaan. Het Bureau had alle stappen gevolgd waarin het Financieel 
Reglement voorziet bij de behandeling van ogenschijnlijk abnormaal lage offertes. Daarom was 
het Bureau het niet eens met de uitspraak van de Rekenkamer dat het aanbieden van een 
dienst (die uitzonderlijk is en waarvan zelden gebruikgemaakt wordt) tegen een verlaagde prijs 
een oneerlijke praktijk vormt en een oneerlijk concurrentievoordeel oplevert ten aanzien van 
concurrenten. Voorts moet worden opgemerkt dat het begrip abnormaal lage offerte er in de 
eerste plaats op is gericht te waarborgen dat de dienstverlener gedurende de gehele looptijd 
van de overeenkomst de noodzakelijke diensten kan verrichten, hetgeen hier het geval is. 
Kortom, het Bureau had geen redenen vastgesteld om de overeenkomst vroegtijdig op te 
zeggen en daarom is deze nog steeds van kracht. In 2021 zal een nieuwe 
aanbestedingsprocedure worden uitgeschreven, aangezien de huidige overeenkomst ten einde 
loopt. Het Bureau heeft voornoemde redenering destijds uitvoerig toegelicht aan de 
kwijtingsautoriteit, op grond waarvan in 2018 kwijting verleend is aan de uitvoerend directeur.
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3.35. Gemeenschappelijke 
Afwikkelingsraad (GAR) 

Inleiding 

3.35.1. De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (“GAR” ofwel “de Afwikkelingsraad”), 
gevestigd te Brussel, werd opgericht bij Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad inzake het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (“GAM-
verordening”)216. De GAR heeft tot taak te zorgen voor een ordelijke afwikkeling van 
kredietinstellingen die falen of dreigen te falen en bepaalde beleggingsondernemingen (hierna 
“kredietinstellingen”), waarbij de gevolgen voor de reële economie en de overheidsfinanciën 
van de deelnemende lidstaten van de bankenunie zoveel mogelijk worden beperkt. 

3.35.2. De GAR is belast met het beheer van het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds, 
dat bij de GAM-verordening werd opgericht en tot doel heeft het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme te ondersteunen. Het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds wordt in 
de periode 2016-2023 geleidelijk opgebouwd en moet uiterlijk op 31 december 2023 het 
streefdoel bereiken van ten minste 1 % van het bedrag van gedekte deposito’s van alle 
kredietinstellingen binnen de Europese bankenunie. 

3.35.3. De GAR heeft een eigen begroting, die geen deel uitmaakt van de EU-begroting. 
Bijdragen worden geïnd van kredietinstellingen die gevestigd zijn in lidstaten die deelnemen 
aan de bankenunie. Figuur 3.35.1 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot de GAR217. 

                                                           
216 PB L 225 van 30.7.2014, blz. 1. 

217 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van de Afwikkelingsraad is te vinden 
op zijn website srb.europa.eu: 

http://www.srb.europa.eu/
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Figuur 3.35.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot de GAR 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Jaarrekening van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad voor het begrotingsjaar 2019 en 
definitieve jaarrekening van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad voor het begrotingsjaar 2020; 
personeelscijfers verstrekt door de Afwikkelingsraad. 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.35.4. De door de Rekenkamer gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van de Afwikkelingsraad. Hierbij 
komt nog informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de 
leiding van de Afwikkelingsraad verstrekte informatie. 

3.35.5. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

29 443

37 988
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29 308

122
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De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.35.6. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van de Afwikkelingsraad, die bestaan uit de financiële overzichten218 
en de verslagen over de uitvoering van de begroting219 betreffende het per 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.35.7. Naar ons oordeel geven de rekeningen van de GAR over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van de GAR per 31 december 2020, van de resultaten van zijn 
verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op die 
datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de door de 
rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op 
internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Toelichtende paragraaf  

3.35.8. Wij vestigen de aandacht op toelichting 8.L bij de definitieve rekeningen van 
de Afwikkelingsraad, waarin de administratiefberoeps- of gerechtelijke procedures met 

                                                           
218 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

219 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 



 329 

Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) 

 

betrekking tot de vooraf te betalen bijdragen tussen sommige kredietinstellingen en 
nationale afwikkelingsautoriteiten en de GAR worden beschreven, alsook andere 
gerechtelijke procedures die tegen de GAR zijn aangespannen bij het Gerecht en het Hof 
van Justitie van de Europese Unie. Deze vielen niet onder onze controle. De mogelijke 
impact hiervan op de financiële overzichten van de GAR over het per 31 december 2020 
afgesloten begrotingsjaar (met name op voorwaardelijke verplichtingen, voorzieningen en 
verplichtingen) is onderworpen aan een specifieke jaarcontrole, zoals bepaald in 
artikel 92, lid 4, van de GAM-verordening. 

3.35.9. Wij vestigen de aandacht op toelichting 8.R van de financiële overzichten 
van de definitieve rekeningen van de GAR, waarin de impact van de huidige COVID-19-
crisis op de beleggingsportefeuille wordt beschreven. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.35.10. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Toelichtende paragraaf  

3.35.11. Wij vestigen de aandacht op toelichting 8.L bij de definitieve rekeningen 
van de Afwikkelingsraad, waarin de administratiefberoeps- of gerechtelijke procedures 
met betrekking tot de vooraf te betalen bijdragen tussen sommige kredietinstellingen en 
nationale afwikkelingsautoriteiten en de GAR worden beschreven, alsook andere 
gerechtelijke procedures die tegen de GAR zijn aangespannen bij het Gerecht en het Hof 
van Justitie van de Europese Unie. Deze vielen niet onder onze controle. De mogelijke 
impact op de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen is onderworpen aan een specifieke jaarcontrole, zoals bepaald in artikel 92, 
lid 4, van de GAM-verordening. 

Andere aangelegenheid  

3.35.12. Zonder iets af te doen aan onze eerdergenoemde oordelen willen we 
benadrukken dat de vooraf te betalen bijdragen worden berekend op basis van de 
informatie die door kredietinstellingen aan de GAR wordt verstrekt. Onze controle van de 
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ontvangsten van de GAR was gebaseerd op deze informatie, maar wij hebben de 
betrouwbaarheid daarvan niet geverifieerd. De GAM-verordening voorziet niet in een 
alomvattend en consistent controlekader ter waarborging van de betrouwbaarheid van 
de informatie. De GAR verricht echter wel analytische en consistentiecontroles van de 
informatie en voert enkele controles achteraf uit op het niveau van de kredietinstellingen. 
De GAR kan geen gedetailleerde informatie verstrekken over de berekeningen van de 
bijdragen voor elke kredietinstelling waarvoor een risicobeoordeling is verricht omdat 
deze onderling samenhangen en vertrouwelijke informatie over andere 
kredietinstellingen bevatten. Dit is van invloed op de transparantie van deze 
berekeningen. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.35.13. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

3.35.14. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de ERK. 

Opmerkingen over de internebeheersingsmaatregelen 

3.35.15. In 2018 sloot de GAR een overeenkomst inzake beleggingsbeheer met een 
nationale centrale bank van het Eurosysteem (NCB) voor de uitbesteding van de operationele 
aspecten van het beleggingsproces van het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (GAF). In 
datzelfde jaar sloot de GAR ook een bewaarnemingsovereenkomst met de NCB voor het 
veiligstellen van activa, kasmiddelenbeheer en afstemmings- en toezichtstaken met betrekking 
tot de beheerde activa. Beide overeenkomsten verlenen de GAR het recht om toegang te 
krijgen tot gegevens en bezoeken ter plaatse af te leggen. De GAR heeft echter niet 
beoordeeld of de dienstverlener over adequate en doeltreffende organisatorische en 
administratieve regelingen beschikte ter beperking van een mogelijk belangenconflict als 
gevolg van het feit dat deze zowel de rol van beleggingsbeheerder als van bewaarnemer 
vervult. Dit verzuim om een dergelijke beoordeling uit te voeren is in strijd met de vereisten 
van het internecontrolekader220 van de GAR en die van artikel 16 van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2016/451 van de Commissie van 16 december 2016221 inzake uitbesteding. 

                                                           
220 Besluit van 17 maart 2021 tot vaststelling van het internecontrolekader van de GAR: 

relevante beginselen nrs. 7, 13 en 16.  

221 PB L 79 van 30.3.2016, blz. 2. 
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3.35.16. Het risicobeheerproces van de GAR heeft een beperkte capaciteit voor 
onafhankelijke monitoring van de beleggingsportefeuille van het GAF. De eerste beperking 
ervan is dat de monitoring niet geautomatiseerd is. De tweede beperking is dat de monitoring 
berust op verslagen en analyses van de NCB en het frontoffice van de GAR. Als er bij de 
monitoring wel gebruik zou worden gemaakt van geautomatiseerde instrumenten en 
onafhankelijke bronnen, zou deze beter voldoen aan de vereisten van artikel 28, lid 4, van het 
financieel reglement van de GAR inzake efficiënte elementen van interne controle en aan 
beginsel 7 van het internecontrolekader inzake risicobeoordeling, dat vereist dat de GAR 
risico’s voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen in de organisatie in kaart brengt en 
risico’s analyseert als basis voor het bepalen van de wijze waarop de risico’s moeten worden 
beheerd. De GAR ontwikkelt momenteel een IT-instrument222 om de risicobeheerder beter in 
staat te stellen aanvullende risicomaatstaven te berekenen en taken op geautomatiseerde 
wijze uit te voeren. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.35.17. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 

                                                           
222 Beleggingsanalyse en -databank van de GAR. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren  

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 
Wij stelden vast dat de beknopte notulen van de in 2018 en 2019 gehouden vergaderingen van de 
Afwikkelingsraad in plenaire zitting niet zijn ondertekend, wat in strijd is met artikel 8 van het 
reglement van orde van de GAR. 

Afgerond 



 333 

Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) 

 

Antwoord van de Afwikkelingsraad 
3.35.12. De jaarlijkse vooraf te betalen bijdragen aan het Fonds worden berekend op basis van 
informatie die kredietinstellingen en sommige beleggingsondernemingen aan de 
Afwikkelingsraad verstrekken. Hoewel de GAM-verordening niet voorziet in een alomvattend 
en consistent controlekader ter waarborging van de betrouwbaarheid van de informatie, doet 
het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds zoveel mogelijk om dit euvel te verhelpen. De 
verstrekte gegevens worden vergeleken met de gegevens die de instellingen het voorafgaande 
jaar hebben ingediend, alsook met de gegevens in de databank van de ECB. In het 
gegevensverzamelingsportaal zijn valideringsregels ingevoerd en aanvullende zekerheid wordt 
verkregen doordat belangrijke kredietinstellingen worden verzocht een verslag over 
“overeengekomen procedures” dan wel een “sign-off”-formulier in te dienen. Indien 
afwijkingen worden vastgesteld, worden deze aan de nationale afwikkelingsautoriteiten 
gesignaleerd met een verzoek om toelichting. Op die manier heeft de Afwikkelingsraad de 
kwaliteit van de gegevens in de voorbije periodes kunnen verbeteren. De Afwikkelingsraad kan 
bovendien geen gedetailleerde informatie over het risicogerelateerde deel van de 
berekeningen van de vooraf te betalen bijdragen per kredietinstelling verstrekken aangezien 
de berekeningen onderling verbonden zijn en dus vertrouwelijke informatie over andere 
kredietinstellingen zouden onthullen. Het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds heeft de 
nationale afwikkelingsautoriteiten evenwel de berekeningsmethode en nadere gegevens over 
de ijking meegedeeld en zo blijk gegeven van transparantie en samenwerking. Naast de 
verschillende reeds door de Afwikkelingsraad ingevoerde maatregelen voor verificatie vooraf 
worden controles achteraf uitgevoerd in de vorm van controles van stukken om aanvullend 
bewijs te verzamelen over de betrouwbaarheid van de gegevens. 

3.35.15. De Afwikkelingsraad erkent het belang van goed toezicht, waaronder een eventueel 
bezoek ter plaatse. De Afwikkelingsraad wil benadrukken dat de specifieke aard van de 
dienstverlener het risico op belangenconflicten beperkt en de onderbouwing vormt voor het 
besluit van de Afwikkelingsraad om deze diensten uit te besteden aan dezelfde publieke 
entiteit. In de overeenkomst voor beleggingsbeheer en de bewaarnemingsovereenkomst zijn 
ook maatregelen tegen belangenconflicten opgenomen. Daarnaast worden dagelijks verslagen 
met onafhankelijke waarderingen en nalevingscontroles verstrekt door de 
beleggingsbeheerder en de bewaarnemer. Er is een tweede beleggingsbeheerder geselecteerd 
die voor de Afwikkelingsraad extern toezicht houdt op het door de bewaarnemer uitgevoerde 
afstemmingsproces. Niettemin is de Afwikkelingsraad het ermee eens dat het uitvoeren van 
een bezoek ter plaatse, zoals toegestaan volgens het ondertekende contract, nuttig zou zijn 
om te beoordelen in hoeverre het resterende risico op belangenconflicten daadwerkelijk 
aanwezig is. Zodra de gezondsheidssituatie dit toelaat zal een bezoek ter plaatse worden 
gepland. De Afwisselingsraad benadrukt dat een dergelijk bezoek ter plaatse al gepland was in 
2020, maar is uitgesteld vanwege de COVID-19-pandemie. 

3.35.16. De eerste beperking wordt erkend en wordt verminderd door de ontwikkeling van 
een IT-instrument ( de ontwikkeling van een interne databank en van daarmee verband 
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houdende geautomatiseerde verslagen, met name voor risicobeheer). Met betrekking tot de 
tweede beperking wil de Afwisselingsraad benadrukken dat het feit dat gegevens worden 
verstrekt door de beleggingsbeheerder en de bewaarnemer in de huidige opzet een normale 
bedrijfspraktijk vormt en een onafhankelijke beoordeling van de risico’s niet in de weg staat, 
met name aangezien de Afwisselingsraad ook toegang heeft tot Bloomberg- en Markit-
gegevens. De risicobeoordeling wordt uitgevoerd door een voltijds onafhankelijke 
risicobeheerder en er zijn passende back-upregelingen van kracht. Daarnaast zal het 
inschakelen van de tweede beleggingsbeheerder de voor de risicobeheerder beschikbare 
gegevens verder verrijken. In aanvulling daarop wordt momenteel een nieuwe 
organisatorische structuur opgezet voor de risicobeheerfunctie, waarmee de rol van de 
risicobeheerder binnen het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds belangrijker wordt.
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3.36. Vertaalbureau voor de organen 
van de Europese Unie (CdT)  

Inleiding 

3.36.1. Het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (“het Bureau” ofwel 
“CdT”), gevestigd te Luxemburg, werd opgericht bij Verordening (EG) nr. 2965/94 van de 
Raad223. Het Bureau heeft tot taak, voor de instellingen en organen van de Europese Unie de 
vertalingen te verzorgen die nodig zijn voor hun activiteiten. Figuur 3.36.1 bevat de 
belangrijkste cijfers met betrekking tot het Bureau224. 

Figuur 3.36.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Bureau 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Bureau voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het Bureau. 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.36.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Bureau. Hierbij komt nog 
informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding van 
het Bureau verstrekte informatie. 

                                                           
223 PB L 314 van 7.12.1994, blz. 1. 

224 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Bureau is te vinden op zijn 
website: www.cdt.europa.eu. 
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http://www.cdt.europa.eu/
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3.36.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.36.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, die 
bestaan uit de financiële overzichten225 en de verslagen over de uitvoering van de 
begroting226 betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.36.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Bureau over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Bureau per 31 december 2020, van de resultaten van 
zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op die 
datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de door de 

                                                           
225 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

226 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op 
internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.36.6. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.36.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.36.8. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2016 
Eind 2016 bedroegen de door het Bureau aangehouden kasmiddelen en kortetermijndeposito’s 
34,2 miljoen EUR (eind 2015: 38,3 miljoen EUR) en bedroegen de reserves 31,1 miljoen EUR (eind 
2015: 34 miljoen EUR). 

Afgerond 

2017 Er moet helderheid verschaft worden over het toekomstige mandaat en het bedrijfsmodel van het 
Bureau. Afgerond 

2019 Het Bureau verschafte in zijn definitieve jaarrekening geen passende informatie over de impact van 
COVID-19-maatregelen op de huidige en geplande activiteiten van het Bureau. Afgerond 

2019 

Het Bureau had overeenkomsten met IT-bedrijven gesloten voor de verlening van IT-diensten. Deze 
contracten waren zodanig geformuleerd dat uitzendkrachten simpelweg ter beschikking van het 
Bureau werden gesteld om niet nader omschreven taken uit te voeren, in plaats van duidelijk 
omschreven IT-diensten of -producten te leveren.  

N.v.t. 
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Antwoord van het Bureau 
Het Vertaalbureau neemt akte van het verslag van de Rekenkamer. 
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3.37. Uitvoerend Agentschap 
onderwijs, audiovisuele media en 
cultuur (EACEA) 

Inleiding 

3.37.1. Het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (“het 
Agentschap” ofwel “EACEA”), gevestigd te Brussel, werd opgericht bij 
Uitvoeringsbesluit 2013/776/EU van de Commissie tot intrekking van Besluit 2009/336/EG227. 

3.37.2. Het nieuwe Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/173 van de Commissie betreffende de 
uitvoerende agentschappen228 vervangt Uitvoeringsbesluit 2013/776/EU tot oprichting van het 
EACEA. Dit besluit is van toepassing van 1 april 2021 tot en met 31 december 2028. De 
thematische focus van het EACEA blijft liggen op educatieve en creatieve activiteiten en op 
projecten die dicht bij de EU-burgers staan. Figuur 3.37.1 bevat de belangrijkste cijfers met 
betrekking tot het Agentschap229. 

Figuur 3.37.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het 
Agentschap. 

                                                           
227 PB L 343 van 19.12.2013, blz. 46. 

228 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/173 van de Commissie van 12 februari 2021 (PB L 50 van 
15.2.2021, blz. 9). 

229 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Agentschap is te vinden op 
zijn website: www.eacea.europa.eu. 
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Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.37.3. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Agentschap. Hierbij komt 
nog informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding 
van het Agentschap verstrekte informatie. 

3.37.4. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.37.5. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en 
cultuur, die bestaan uit de financiële overzichten230 en de verslagen over de 
uitvoering van de begroting231 betreffende het per 31 december 2020 afgesloten 
begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

                                                           
230 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

231 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.37.6. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Agentschap over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 2020, van de resultaten 
van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het 
op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.37.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.37.8. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.37.9. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 
In de definitieve jaarrekening voor het begrotingsjaar 2019 heeft het Agentschap geen passende 
informatie verstrekt over de impact van COVID-19-maatregelen op de activiteiten van het 
Agentschap. 

N.v.t. 



 345 

Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) 

 

Antwoord van het Agentschap 
Het Agentschap neemt akte van het verslag van de Rekenkamer. 
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3.38. Uitvoerend Agentschap voor 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(Easme) 

Inleiding 

3.38.1. Het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (“het 
Agentschap” ofwel “Easme”) is gevestigd te Brussel. Het Agentschap werd opgericht voor de 
periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2024 bij Uitvoeringsbesluit 2013/771/EU 
van de Commissie232. Het werkt nauw samen met zeven directoraten-generaal van de 
Europese Commissie om EU-maatregelen met betrekking tot kmo’s te coördineren op het 
gebied van onderzoek en innovatie, concurrentievermogen, milieu en klimaatactie en 
maritieme zaken en visserij. 

3.38.2. Op grond van het nieuwe Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/173 van de Commissie233, 
dat van toepassing is van 1 april 2021 tot en met 31 december 2028, is het Europees 
Uitvoerend Agentschap Innovatieraad en het mkb (“Eismea”) opgericht als opvolger van het 
Easme. De portefeuille van het Eismea zal het een duidelijke focus op innovatie en de interne 
markt geven. Het Agentschap zal belast zijn met het tot stand brengen van sterke synergieën 
om het herstel van de Europese economie te ondersteunen door alle activiteiten van de 
Europese Innovatieraad (EIC) en de programma’s voor kleine en middelgrote ondernemingen 
in één agentschap samen te brengen. Figuur 3.38.1 bevat de belangrijkste cijfers met 
betrekking tot het Agentschap234. 

                                                           
232 PB L 341 van 18.12.2013, blz. 73. 

233 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/173 van de Commissie van 12 februari 2021 (PB L 50 van 
15.2.2021, blz. 9). 

234 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Agentschap is te vinden op 
zijn website: www.ec.europa.eu/easme/. 

http://www.ec.europa.eu/easme/
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Figuur 3.38.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het 
Agentschap. 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.38.3. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Agentschap. Hierbij komt 
nog informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding 
van het Agentschap verstrekte informatie. 

3.38.4. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 
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De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.38.5. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, die bestaan uit de financiële overzichten235 en de verslagen over de 
uitvoering van de begroting236 betreffende het per 31 december 2020 afgesloten 
begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.38.6. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Agentschap over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 2020, van de resultaten 
van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het 
op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

                                                           
235 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

236 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.38.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.38.8. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

3.38.9. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de ERK. 

Opmerkingen over de internebeheersingsmaatregelen 

3.38.10. In 2018 ondertekende de Europese Commissie namens meer dan zestig EU-
organen (waaronder het Easme) een kaderovereenkomst voor de aanschaf van 
softwarelicenties en IT-diensten. De contractant, die optreedt als tussenpersoon, heeft het 
recht om een procentuele toeslag aan te rekenen op de prijzen van zijn leveranciers. In 2020 
betaalde het Easme voor een softwarelicentie en -onderhoud uit hoofde van deze 
kaderovereenkomst zonder interne controles uit te voeren om na te gaan of de contractant de 
juiste prijzen had gebruikt en de juiste toeslagen had aangerekend. Dit wijst op zwakke interne 
controles vooraf. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.38.11. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 

Het Easme is een juridische verbintenis aangegaan zonder dat daarvoor een overeenkomstige 
vastlegging in de begroting was gedaan. De betaling ter waarde van 10 435 EUR die in 2019 is verricht 
in het kader van deze overeenkomst is derhalve onregelmatig. Dit geval van niet-naleving werd niet 
opgenomen in het register van uitzonderingen en het Easme heeft hier geen follow-up aan gegeven. 
Nog eens vier van dergelijke gevallen deden zich voor onder vergelijkbare omstandigheden. Voor 
deze andere fouten zijn wel beschrijvingen opgenomen in het register van uitzonderingen. Dit geeft 
aanleiding tot specifieke bezorgdheid over het risico op onregelmatigheden in het beheer van de 
vastleggingen van het Easme. 

Loopt nog 

2019 

Het Agentschap heeft een aanwervingsprocedure georganiseerd waarbij een van de leden van het 
selectiecomité niet formeel werd benoemd en geen verklaring van vertrouwelijkheid of afwezigheid 
van belangenconflicten heeft ondertekend, ook al was dit vereist krachtens het Statuut. Hierdoor 
werd het Agentschap blootgesteld aan het risico dat potentiële belangenconflicten mogelijk 
onopgemerkt bleven. 

Loopt nog 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2019 

Het Easme had een hoog niveau van overdrachten. Dit wijst erop dat het Agentschap een 
begrotingsuitvoeringspercentage van zo dicht mogelijk bij 100 % tracht te rapporteren. Dit kan er ook 
op wijzen dat het Agentschap vooruitloopt op vastleggingen die in feite verband houden met 
activiteiten voor het volgende jaar. Het hoge percentage annuleringen van begrotingskredieten in de 
voorgaande jaren wijst er ook op dat de begrotingsbehoeften voor 2019 werden overschat. Dit is in 
tegenspraak met het begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit. Het Agentschap moet zijn 
begrotingsplanning en uitvoeringscycli verder verbeteren. 

Afgerond 
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Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme) 

 

Antwoord van het Agentschap 
3.38.10. Het Agentschap stemt in met de bevinding. De door de contractant verstrekte 
prijsopgave omvatte geen uitsplitsing tussen de oorspronkelijke ISV-prijs en de marge 
van de contractant. Een verificatie vooraf van de juistheid van de aangerekende prijs 
en de marge werd niet gedocumenteerd. Als corrigerende maatregel neemt het 
Agentschap in de procedure voor afgifte van de bestelbon het volgende punt op: 
Controle van de juistheid van de prijs van het product (de oorspronkelijke ISV-prijs en de 
marge). 
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Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA) 

 

3.39. Uitvoerend Agentschap Europese 
Onderzoeksraad (ERCEA) 

Inleiding 

3.39.1. Het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (“het Agentschap” ofwel 
“ERCEA”), gevestigd te Brussel, werd opgericht bij Besluit 2008/37/EG van de Commissie237. 
Het Agentschap werd opgericht voor een periode die begon op 1 januari 2008 en eindigde op 
31 december 2017 met als doel het beheer van het specifieke programma “Ideeën” in het 
kader van het zevende kaderprogramma voor onderzoek. Krachtens Besluit 2013/743/EU van 
de Raad238 werd het mandaat van het Agentschap verlengd. 

3.39.2. Het nieuwe Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/173 van de Commissie betreffende de 
uitvoerende agentschappen239 vervangt Uitvoeringsbesluit 2013/779/EU tot oprichting van het 
ERCEA. Dit besluit is van toepassing van 1 april 2021 tot en met 31 december 2028. De 
thematische focus van het ERCEA blijft liggen op de uitvoering van acties van de Europese 
Onderzoeksraad in het kader van Horizon Europa. Figuur 3.39.1 bevat de belangrijkste cijfers 
met betrekking tot het Agentschap240. 

                                                           
237 PB L 9 van 12.1.2008, blz. 15. 

238 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 965. 

239 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/173 van de Commissie van 12 februari 2021 (PB L 50 van 
15.2.2021, blz. 9). 

240 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Agentschap is te vinden op 
zijn website: www.ercea.europa.eu. 

http://www.ercea.europa.eu/
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Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA) 

 

Figuur 3.39.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren.  

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder.  

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het 
Agentschap. 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.39.3. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Agentschap. Hierbij komt 
nog informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding 
van het Agentschap verstrekte informatie. 

3.39.4. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

54

55

Begroting (in miljoen EUR)*
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515
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Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA) 

 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.39.5. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad, die 
bestaan uit de financiële overzichten241 en de verslagen over de uitvoering van de 
begroting242 betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 
Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.39.6. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Agentschap over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 2020, van de resultaten 
van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het 
op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

                                                           
241 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

242 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA) 

 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 
Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.39.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.39.8. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

3.39.9. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de ERK. 

Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen 

3.39.10. In juli 2019 startte het Agentschap een aanbestedingsprocedure voor de 
levering van audiovisuele diensten. Het evaluatiecomité heeft het kwaliteitscriterium voor een 
casestudy niet naar behoren beoordeeld, aangezien de geselecteerde inschrijver niet had 
voldaan aan het vereiste voor de opnamelocaties in drie landen en zijn offerte het 
minimumkwaliteitsniveau niet had mogen halen. Het beginsel van gelijke behandeling van alle 
inschrijvingen werd niet in acht genomen en de procedure is derhalve onregelmatig. De 
daarmee verband houdende betalingen ten bedrage van 36 400 EUR die in 2020 zijn verricht, 
zijn ook onregelmatig. 

Na een verzoek om verduidelijking van een contractant heeft het ERCEA de inschrijvingen 
opnieuw beoordeeld, de kaderovereenkomst met de geselecteerde inschrijver beëindigd en de 
inschrijvingen opnieuw gerangschikt. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.39.11. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA) 

 

Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2018 

Het Agentschap maakt gebruik van overeenkomsten op tijd- en middelenbasis met IT-bedrijven voor 
de verlening van IT-diensten door consultants in de kantoren van het Agentschap. Op basis van de 
voor de uitvoering van dergelijke overeenkomsten geldende specifieke en algemene criteria van de 
Belgische wetgeving mag het Agentschap niet bepalen welke taken aan de werknemers van de 
dienstverleners worden toegewezen. We hebben vastgesteld dat de instructies aan de IT-consultants 
zouden kunnen leiden tot verwarring over de vraag wie de aan de werknemers van de 
dienstverleners toegewezen taken bepaalt. Het Agentschap moet ervoor zorgen dat alle wettelijke 
bepalingen op Europees en nationaal niveau worden nageleefd wanneer het IT-consultants inzet. 

Afgerond 

2018 

Naast het hierboven beschreven gebruik van IT-consultants maakte het Agentschap in 2018 ook 
gebruik van 36 uitzendkrachten in het kader van kaderovereenkomsten met één uitzendbureau. In de 
desbetreffende bestelbonnen wordt echter niet de reden voor het inzetten van uitzendkrachten 
vermeld, zoals vereist in de Belgische arbeidswetgeving. Afhankelijk van de reden moet aan 
verschillende goedkeurings- en rapportageverplichtingen worden voldaan. Het Agentschap moet 
bestelbonnen gebruiken waarin alle door de wet vereiste informatie is opgenomen. 

Afgerond 
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Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA) 

 

Antwoord van het Agentschap 
3.39.10. Het ERCEA is het ermee eens dat de procedure onregelmatig was in die zin dat zij niet 
in overeenstemming was met de artikelen 167, lid 3, en 170, lid 1, van het Financieel 
Reglement doordat het gunningscriterium niet naar behoren werd toegepast. Het ERCEA heeft 
echter, toen het de fout ontdekte, alle passende zorgvuldigheid betracht om het beginsel van 
gelijke behandeling te herstellen. De betalingen werden verricht overeenkomstig de juridische 
verbintenissen, aangezien het ERCEA had besloten door te gaan met de uitvoering van de 
specifieke overeenkomsten om de tijdige uitvoering van de communicatiestrategie van de ERC 
niet in gevaar te brengen. 
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Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) 

 

3.40. Uitvoerend Agentschap innovatie 
en netwerken (INEA) 

Inleiding 

3.40.1. Het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (“het Agentschap” ofwel 
“INEA”), gevestigd te Brussel, werd opgericht bij Besluit 2013/801/EU van de Commissie243 als 
vervanger en opvolger van het Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees 
vervoersnetwerk. Het Agentschap werd voor een periode die begon op 1 januari 2014 en 
eindigt op 31 december 2024 opgericht voor het beheer van de acties van de EU op het gebied 
van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, het programma Horizon 2020 voor 
de financiering van onderzoek en innovatie, het trans-Europees vervoersnetwerk en het Marco 
Polo-programma.  

3.40.2. Overeenkomstig het nieuwe Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/173 van de 
Commissie244, dat van toepassing is van 1 april 2021 tot en met 31 december 2028, is het 
Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu (“Cinea”) opgericht als 
opvolger van INEA. De portefeuille van Cinea zal het een duidelijke focus geven als agentschap 
voor klimaat en milieu. Het zal verantwoordelijk zijn voor het LIFE-programma, het 
Innovatiefonds, infrastructuuractiviteiten in het kader van CEF-Vervoer en CEF-Energie, 
cluster 5 van Horizon Europa met betrekking tot klimaat, energie en mobiliteit, de leenfaciliteit 
voor de overheidssector in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie en 
het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur. Figuur 3.40.1 bevat de 
belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap245. 

                                                           
243 PB L 352 van 24.12.2013, blz. 65. 

244 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/173 van de Commissie van 12 februari 2021 (PB L 50 van 
15.2.2021, blz. 9). 

245 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Agentschap is te vinden op 
zijn website: www.ec.europa.eu/inea. 

http://www.ec.europa.eu/inea
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Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) 

 

Figuur 3.40.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het 
Agentschap. 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.40.3. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Agentschap. Hierbij komt 
nog informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding 
van het Agentschap verstrekte informatie. 

3.40.4. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

30
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Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) 

 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.40.5. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken, die bestaan 
uit de financiële overzichten246 en de verslagen over de uitvoering van de 
begroting247 betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.40.6. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Agentschap over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 2020, van de resultaten 
van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het 
op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

                                                           
246 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

247 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) 

 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.40.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.40.8. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 
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Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) 

 

Antwoord van het Agentschap 
Het Agentschap neemt akte van het verslag van de Rekenkamer. 
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Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA) 

 

3.41. Uitvoerend Agentschap 
onderzoek (REA) 

Inleiding 

3.41.1. Het Uitvoerend Agentschap onderzoek (“het Agentschap” ofwel “REA”), 
gevestigd te Brussel, werd opgericht bij Besluit 2008/46/EG van de Commissie248. Het 
Agentschap werd ingesteld voor een beperkte periode die begon op 1 januari 2008 en eindigde 
op 31 december 2017, met het oog op het beheer van specifieke acties van de Unie op het 
gebied van onderzoek. Op 15 juni 2009 verleende de Europese Commissie het Agentschap 
officieel zijn administratieve en operationele autonomie. Op 13 december 2013 verlengde de 
Europese Commissie bij Uitvoeringsbesluit 2013/778/EU249 de looptijd van het REA tot 2024 en 
delegeerde zij tevens delen van Horizon 2020, het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie, aan het Agentschap. 

3.41.2. Het nieuwe Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/173 van de Commissie betreffende de 
uitvoerende agentschappen250 vervangt Uitvoeringsbesluit 2013/778/EU tot oprichting van het 
REA. Dit besluit is van toepassing van 1 april 2021 tot en met 31 december 2028. De 
thematische focus van het REA blijft liggen op onderzoeksactiviteiten, met toevoeging van het 
programma voor afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten. Figuur 3.41.1 bevat 
de belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap251. 

                                                           
248 PB L 11 van 15.1.2008, blz. 9. 

249 PB L 346 van 20.12.2013, blz. 54. 

250 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/173 van de Commissie van 12 februari 2021 (PB L 50 van 
15.2.2021, blz. 9). 

251 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Agentschap is te vinden op 
zijn website: www.ec.europa.eu/rea. 

http://www.ec.europa.eu/rea/
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Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA) 

 

Figuur 3.41.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het 
Agentschap. 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.41.3. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Agentschap. Hierbij komt 
nog informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding 
van het Agentschap verstrekte informatie. 

3.41.4. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 
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Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA) 

 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.41.5. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Uitvoerend Agentschap onderzoek, die bestaan uit de 
financiële overzichten252 en de verslagen over de uitvoering van de begroting253 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.41.6. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Agentschap over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 2020, van de resultaten 
van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het 
op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

                                                           
252 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

253 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA) 

 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.41.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.41.8. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.41.9. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA) 

 

Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren  

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2017 E-aanbesteding: eind 2017 had het Agentschap voor bepaalde procedures e-facturering ingevoerd, 
maar het heeft nog geen gelegenheid gehad om e-aanbesteding en e-inschrijving toe te passen. Loopt nog 
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Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA) 

 

Antwoord van het Agentschap 
Het Agentschap neemt akte van het verslag van de Rekenkamer. 
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3.42. Uitvoerend Agentschap voor 
consumenten, gezondheid, landbouw 
en voeding (Chafea) 

Inleiding 

3.42.1. In de periode tussen de oprichting op 1 januari 2005 en de sluiting op 31 maart 
2021 was het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding 
(“het Agentschap” ofwel “Chafea”) gevestigd in Luxemburg. Op grond van Uitvoeringsbesluit 
(EU) 2021/173 van de Commissie betreffende de uitvoerende agentschappen254 werden de 
taken van het Chafea op 1 april 2021 overgenomen door in Brussel gevestigde uitvoerende 
agentschappen en door een nieuw opgericht Europees Uitvoerend Agentschap voor 
gezondheid en digitaal beleid (“Hadea”). Figuur 3.42.1 bevat de belangrijkste cijfers met 
betrekking tot het Agentschap255. 

Figuur 3.42.1 — Belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap 

 
* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar 

beschikbaar waren. 

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 en definitieve 
jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2020; personeelscijfers verstrekt door het 
Agentschap. 

                                                           
254 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/173 van de Commissie van 12 februari 2021 (PB L 50 van 

15.2.2021, blz. 9). 

255 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Agentschap is te vinden op 
zijn website: http://ec.europa.eu/chafea/. 

13

13

Begroting (in miljoen EUR)*

75

75

Personeelsbestand (per 31 december)**

2020
2019

http://ec.europa.eu/chafea/
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Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.42.2. De door de ERK gehanteerde controleaanpak omvat analytische 
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de 
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Agentschap. Hierbij komt 
nog informatie uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van de door de leiding 
van het Agentschap verstrekte informatie. 

3.42.3. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor het 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen, en 
de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 376 maakt integrerend deel uit van 
het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — verslag van 
de onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.42.4. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, 
landbouw en voeding, die bestaan uit de financiële overzichten256 en de verslagen 
over de uitvoering van de begroting257 betreffende het per 31 december 2020 
afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, 

zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

                                                           
256 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

257 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 



 372 

Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (Chafea) 

 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 
Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.42.5. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Agentschap over het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld 
van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 2020, van de resultaten 
van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het 
op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de 
door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Andere aangelegenheid 

3.42.6. Chafea is nu gesloten en zijn taken werden herverdeeld over andere 
agentschappen. Aangezien deze agentschappen andere geconsolideerde EU-entiteiten 
zijn, heeft de herverdeling echter geen impact op de bedragen van de activa en passiva in 
de jaarrekening 2020. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 
Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen 

3.42.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen 

3.42.8. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.42.9. De bijlage bevat een overzicht van de maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de ERK van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding 
van de opmerkingen van 

de ERK 
(Afgerond / Loopt nog / 

Nog af te handelen / 
N.v.t.) 

2017 
Het Agentschap publiceert kennisgevingen van vacatures voor tijdelijke functionarissen op zijn eigen 
website en op sociale media, maar niet op de website van het Europees Bureau voor personeelsselectie 
(EPSO). 

N.v.t.258 

2019 

Naar aanleiding van Mededeling C(2020)2880/1 van 29 april 2020 aan de Commissie betreffende de 
delegatie van uitvoeringstaken aan uitvoerende agentschappen voor de EU-programma’s voor de 
periode 2021-2027 zullen de taken van het Chafea worden overgedragen aan andere geconsolideerde 
EU-agentschappen. Ten tijde van de controle van 2019 kon geen betrouwbare schatting worden 
gemaakt van de voorwaardelijke verplichtingen die voortvloeien uit deze overdracht. 

Loopt nog 

2019 
Het percentage geannuleerde begrotingskredieten dat van 2018 naar 2019 was overgedragen was hoog 
(20 %), waaruit blijkt dat er in het voorgaande jaar ongerechtvaardigde vastleggingen waren geweest. 
Het Agentschap zou alleen begrotingskredieten over moeten dragen wanneer dit gerechtvaardigd is. 

N.v.t. 

                                                           
258 Het Agentschap bestaat met ingang van 1 april 2021 niet meer. 
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Antwoord van het Agentschap 
Het Agentschap neemt akte van het verslag van de Rekenkamer. 
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