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Samenvatting 
01 De Europese Rekenkamer (ERK) is de extern controleur van de financiën van de 
EU. Als zodanig treden wij op als onafhankelijk hoedster van de financiële belangen 
van alle burgers van de Unie, met name door te helpen het financieel beheer van de 
EU te verbeteren1.  

02 Dit document bevat een samenvatting van onze controleresultaten voor het 
begrotingsjaar 2017 met betrekking tot de 41 EU-agentschappen en andere organen 
van de Unie (agentschappen) die onder ons mandaat vallen. Een alomvattend 
overzicht over de agentschappen die zijn opgericht door de Europese Unie en de 
gedetailleerde resultaten van onze jaarlijkse controles van de agentschappen zijn te 
vinden in ons nieuwe Jaarverslag over de EU-agentschappen betreffende het 
begrotingsjaar 20172.  

03 Over het geheel genomen bevestigde onze controle van de agentschappen voor 
het op 31 december 2017 afgesloten begrotingsjaar de positieve resultaten die in 
voorgaande jaren 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 EASO, waarvoor we een afkeurend oordeel hebben 
afgegeven.  

                                                      
1 Meer informatie over ons werk is te vinden in onze activiteitenverslagen, onze jaarverslagen over de 

uitvoering van de EU-begroting, onze speciale verslagen, onze overzichten (“landscape reviews”) en 
onze adviezen over nieuwe of geactualiseerde EU-wetgeving of over andere besluiten met gevolgen 
voor het financieel beheer (www.eca.europa.eu). 

2 Dit Jaarverslag over de EU-agentschappen komt in de plaats van de vroegere specifieke jaarverslagen 
voor de agentschappen. 
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04 Toch is er nog ruimte voor verbetering, zoals we hebben aangegeven in de 
toelichtende paragrafen en paragrafen met andere aangelegenheden en via de 
opmerkingen die niets afdoen aan de controleoordelen. 

Het controleteam 

 

Vierde rij (van links naar rechts): Peter Eklund (controleur), Ausra Maziukaite (assistent), Satu Levela 
(controleur), Tomas Mackevicius (attaché), Eddy Struyvelt (taakleider) 

Derde rij (van links naar rechts): Mindaugas Pakstys (kabinetschef), Sevdalina Todorova (controleur), 
Niamh Carey (secretaris), Christine Becker (controleur), Helder Vasco Travado (controleur), Flavia Di 

Marco (controleur), Arunas Juozulynas (taakleider) 

Tweede rij (van links naar rechts): Ornella Menetto (assistent), Nora Veres (assistent), Rimantas Sadzius 
(ERK-lid), Svetoslava Tashkova (controleur) 

Voorste rij (van links naar rechts): Rebecca Aquilina (stagiaire), Julio Cesar Santin Santos (controleur), 
Hans Christian Monz (taakleider), Friedemann Zippel (hoofdmanager), Andreja Pavlakovic Milosavljevic 

(taakleider), Andrea Ferraris (taakleider) 

Niet op de foto: Bob De Blick (controleur), Roberto Sanz Moratal (controleur). 



7 

 

Wat we controleerden 
05 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. De zichtbaarheid van deze agentschappen in de lidstaten is 
bijzonder groot en ze hebben een aanzienlijke invloed op de beleids- en besluitvorming 
en programma-uitvoering op gebieden die van essentieel belang zijn voor het dagelijks 
leven van de Europese burgers, zoals gezondheid, veiligheid, vrijheid en justitie. In 
deze samenvatting wordt naar specifieke agentschappen verwezen door de 
afkortingen of volledige benamingen te gebruiken die zijn opgenomen in de lijst van 
acroniemen aan het einde van dit document. 

06 Afhankelijk van hun opzet en taken, zijn er drie soorten EU-agentschappen: 
gedecentraliseerde agentschappen, uitvoerende agentschappen van de Commissie en 
andere organen. De voornaamste kenmerken van elk soort agentschap worden 
hieronder beschreven. Het aantal agentschappen is in de loop der jaren toegenomen 
en in 2017 waren het er 41, zoals weergegeven in figuur 1. 
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Figuur 1 — Toename van het aantal agentschappen 

 

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

Bron: ERK. 

07 Uitvoerende agentschappen van de Commissie zijn gehuisvest in de kantoren van 
de Commissie in Brussel en Luxemburg. Gedecentraliseerde agentschappen en andere 
agentschappen zijn gevestigd in de hele EU in 23 verschillende lidstaten, zoals 
weergegeven in de lijst met acroniemen en in figuur 2. 
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Figuur 2 — Vestigingsplaatsen van de agentschappen in de lidstaten 

 

* Als gevolg van de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten, heeft de Raad tijdens de 
vergadering van de Raad Algemene Zaken (artikel 50) op 20 november 2017 besloten om EMA en EBA in 
2019 te verplaatsen naar respectievelijk Amsterdam en Parijs. 

Bron: ERK. 

Gedecentraliseerde agentschappen zijn gericht op specifieke 
beleidsbehoeften 
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3 Cedefop, Eurofound, EEA, ETF, EMA, EMCDDA, CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA, FRA, EASA, EFSA, EMSA, 

Eurojust, ECDC, Enisa, ERA, Frontex, GSA, Cepol, EFCA, ECHA, EIGE, ACER, het bureau van Berec, 
Europol, EASO, EBA, Eiopa, ESMA, eu-LISA. 
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instellingen als de nationale regeringen. Ze werden opgericht voor onbepaalde tijd bij 
verordening van de Raad of van het Europees Parlement en de Raad. 

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

09 De zes uitvoerende agentschappen4 van de Commissie zijn belast met 
uitvoerende en operationele taken met betrekking tot een of meer EU-programma's 
en zijn opgericht voor een bepaalde tijdsduur.  

Andere organen hebben specifieke mandaten 

10 De drie andere organen zijn het EIT, Euratom en de 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. Euratom in Luxemburg werd voor onbepaalde tijd 
opgericht ter ondersteuning van de doelstellingen van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. 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 falende 
banken, waarbij de gevolgen 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 

11 De totale begroting voor 2017 van alle agentschappen (met uitzondering van de 
GAR) bedroeg 3,5 miljard EUR (2016: 3,4 miljard EUR), ofwel ongeveer 2,7 % van de 
algemene begroting 2017 van de EU (2016: 2,4 %), zoals weergegeven in figuur 3. 
Bovendien bedroeg de begroting van de GAR in 2017 6,6 miljard EUR (2016: 
11,8 miljard EUR). Deze bestaat uit bijdragen van kredietinstellingen aan het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds. 

12 De begrotingen van de gedecentraliseerde agentschappen en andere organen 
omvatten personeels-, administratieve en operationele uitgaven, terwijl de 

                                                      
4 INEA, REA, EACEA, Ercea, Chafea, Easme. 
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uitvoerende agentschappen programma’s uitvoeren die worden gefinancierd uit de 
begroting van de Commissie, en hun eigen begrotingen (ongeveer 241 miljoen EUR in 
totaal) enkel personeels- en administratieve uitgaven omvatten. De operationele 
uitgaven van de Commissie die door de zes uitvoerende agentschappen worden 
verricht, bedroegen in 2017 ongeveer 6,8 miljard EUR, meer dan tweemaal de totale 
begroting van alle andere agentschappen samen, met uitzondering van de GAR. 

Figuur 3 — Financieringsbronnen van de agentschappen voor 2017 

 

Bron: Algemene EU-begroting 2017 en begrotingen van de agentschappen 2017, gecompileerd door de 
ERK. 

13 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 alsmede 
rechtstreekse bijdragen van deelnemende landen. In totaal werd in het kader van de 
algemene EU-begroting voor ongeveer 2,5 miljard EUR aan financiering verstrekt, 
waarvan ongeveer 1 miljard EUR bestond uit vergoedingen en heffingen alsmede 
rechtstreekse bijdragen van deelnemende landen. Figuur 4 geeft een rangschikking 
weer van de agentschappen naar omvang van de ontvangen bijdragen uit de EU-
begroting.  
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Figuur 4 — Rangschikking van agentschappen naar omvang van de door 
de EU-begroting geleverde bijdrage 

 

Bron: Agentschappen, gecompileerd door de ERK. 
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14 De 2,5 miljard EUR aan bijdragen van de algemene EU-begroting worden 
gefinancierd in het kader van verschillende MFK-rubrieken5, zoals geïllustreerd in 
figuur 5. In 2017 waren de agentschappen met de grootste toename in hun 
begrotingen GSA en EIT, die in het kader van MFK-rubriek 1a worden gefinancierd 
(Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid) en Frontex, EMA en EASO, die 
in het kader van MFK-rubriek 3 worden gefinancierd (Veiligheid en burgerschap). 

Figuur 5 — Financiering van de agentschappen per MFK-rubriek van de 
algemene EU-begroting 

 

GAR, CdT, EUIPO en CPVO zijn niet in de tabel opgenomen. 

Bron: Meerjarig financieel kader van de EU die de periode 2014-2020 dekt en de begrotingen 2017 van 
de agentschappen, gecompileerd door de ERK. 

                                                      
5 Meerjarig financieel kader van de EU voor de periode 2014-2020. 
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15 Wat het personeel betreft, hadden de agentschappen eind 2017 
11 000 personeelsleden in dienst6 (2016: 10 300), ongeveer een zesde van het 
totaalaantal personeelsleden dat bij de EU-instellingen en -agentschappen in dienst is. 
Een uitsplitsing van het totaalaantal personeelsleden per agentschap wordt 
weergegeven in figuur 6. 

Figuur 6 — Aantal personeelsleden per agentschap eind 2017 

 

Bron: Agentschappen, gecompileerd door de ERK. 

                                                      
6 Het personeelsbestand bestaat uit ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten, 

en gedetacheerde nationale deskundigen. 

Aantal personeelsleden

In 2017
hadden de agentschappen 

17%
van het totaalaantal personeelsleden 

dat bij de EU-instellingen 
en -agentschappen in dienst is, in dienst.

Gedecentraliseerde agentschappen

Uitvoerende agentschappen

Andere organen

EUIPO
Europol

EASA
EMA
REA

ECHA
Frontex
ERCEA

EFSA
EACEA
Easme
ECDC

GAR
EMSA
INEA

Eurojust
ESMA
EASO

CdT
EEA
EBA
GSA
ERA

eu-LISA
Eiopa

ETF
Cedefop

EMCDDA
FRA

Eurofound
ACER
EFCA
Enisa

EU-OSHA
Chafea

EIT
Cepol
CPVO
EIGE

Berec
Euratom



15 

 

Onze bevindingen 

Goedkeurende oordelen over de betrouwbaarheid van de 
rekeningen van alle agentschappen 

16 Wij publiceerden (goedkeurende) controleoordelen zonder beperking over de 
rekeningen van alle 41 agentschappen. Naar ons oordeel geven deze rekeningen op 
alle materiële punten een getrouw beeld van de financiële situatie van de 
agentschappen per 31 december 2017 en van de resultaten van hun verrichtingen en 
kasstromen in het op die datum afgesloten jaar, overeenkomstig de bepalingen van de 
toepasselijke financiële reglementen en de door de rekenplichtige van de Commissie 
vastgestelde boekhoudregels7.  

Toelichtende paragrafen zijn van fundamenteel belang voor 
een goed begrip van de rekeningen 

17 Wat EASO betreft, hebben we gewezen op het feit dat de kritieke 
personeelssituatie bij het Bureau exponentieel is verslechterd. Het Bureau heeft 
momenteel niet de administratieve capaciteit om het grote aantal vacatures in te 
vullen. Al met al houdt de personeelssituatie een aanzienlijk risico in voor de 
voortzetting van de activiteiten van het Bureau op de huidige schaal. 

18 In het geval van de GAR benadrukten wij dat de bijdragen aan het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds worden berekend op basis van de informatie die 
door de kredietinstellingen via de desbetreffende nationale afwikkelingsautoriteiten 
aan de GAR wordt verstrekt. De verordening inzake het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme voorziet echter niet in een alomvattend en consistent 
controlekader ter waarborging van de betrouwbaarheid van de informatie. Verder 
merken wij op dat de methodologie om de in het rechtskader vastgelegde bijdragen te 
berekenen uiterst complex is, wat een risico voor de nauwkeurigheid inhoudt. Om 
redenen van vertrouwelijkheid kan de GAR geen gegevens van de kredietinstellingen 
verstrekken die werden gebruikt voor de berekening van bijdragen aan het fonds, wat 
de transparantie beperkt. 

                                                      
7 Deze zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 
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19 Wat ECHA betreft, heeft de Rekenkamer benadrukt dat het Agentschap 
gedeeltelijk zichzelf financiert en een vergoeding ontvangt van elk bedrijf dat een 
registratieaanvraag voor chemische stoffen indient, zoals bepaald in de REACH-
verordening8. Het Agentschap berekent en factureert de vergoedingen op basis van de 
informatie die de bedrijven bij de aanvraag verstrekken. Het Agentschap stelde bij 
verificaties achteraf vast dat aanzienlijke vergoedingscorrecties nodig waren en eind 
2017 was het totale bedrag aan correcties nog niet bekend. 

20 Wat het GSA betreft, merkten we op dat het resultaat van een openbare 
aanbestedingsprocedure voor een van de hoofdcontracten van het agentschap (een 
kaderovereenkomst ter waarde van 1,5 miljard EUR) werd betwist door een van de 
inschrijvers.  

21 Wat betreft de twee agentschappen die in Londen gevestigd zijn (EMA en EBA), 
hebben we de aandacht gevestigd op het feit dat zij het VK in 2019 zullen verlaten en 
dat hun rekeningen en de bijbehorende toelichting zijn opgesteld met gebruikmaking 
van de informatie die beschikbaar was op de datum van ondertekening. We hebben 
ook gewezen op de implicaties van de huidige leaseovereenkomsten in Londen en een 
mogelijke daling van de ontvangsten na het vertrek van het VK uit de EU. 

22 Wat Chafea betreft, rapporteerden we significante tekortkomingen in de 
boekhoudomgeving. 

Goedkeurende oordelen over de wettigheid en regelmatigheid 
van de ontvangsten die ten grondslag liggen aan de rekeningen 
van de agentschappen 

23 Wij publiceerden (goedkeurende) controleoordelen zonder beperking voor alle 
agentschappen over de wettigheid en regelmatigheid van de ontvangsten die ten 
grondslag liggen aan de jaarrekeningen voor het op 31 december 2017 afgesloten 
begrotingsjaar. Naar ons oordeel waren de ontvangsten in alle materiële opzichten 
wettig en regelmatig. 

                                                      
8 Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 

inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van 
chemische stoffen (REACH) (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1). 
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 Goedkeurende oordelen over de wettigheid en regelmatigheid 
van de betalingen die ten grondslag liggen aan de rekeningen 
van de agentschappen, behalve voor EASO 

24 Wij publiceerden (goedkeurende) controleoordelen zonder beperking voor 
40 agentschappen over de wettigheid en regelmatigheid van de ontvangsten die ten 
grondslag liggen aan de jaarrekeningen voor het op 31 december 2017 afgesloten 
begrotingsjaar. Naar ons oordeel waren de betalingen in alle materiële opzichten 
wettig en regelmatig. 

25 Wat betreft EASO, gaven we een afkeurend oordeel omwille van materiële en 
systematische niet-conformiteit van betalingen met het financieel reglement van het 
Bureau alsmede andere toepasselijke voorschriften en bepalingen, die voornamelijk 
verband houden met openbare aanbestedings- en aanwervingsprocedures die ten 
grondslag liggen aan betalingen. Het systematische karakter van gevallen van niet-
conformiteit wijst op een ontoereikend internebeheersingssysteem. De 
gecombineerde fout van niet-conforme betalingen beloopt ten minste 7,7 miljoen EUR 
ofwel 10,3 % van de totale in 2017 verrichte betalingen van het Bureau. 

Andere toelichtende paragrafen beschrijven kwesties van 
specifiek belang 

26 Wat betreft het EIT, stelden we aan de orde dat de oorspronkelijke 
vergoedingspercentages van subsidies voor kennisinnovatiegemeenschappen (KIG's) 
werden verhoogd aan het eind van de subsidiabiliteitsperiode, wat de KIG's niet 
aanmoedigt minder afhankelijk te worden van EIT-steun, zoals was bedoeld. 
Bovendien waren enkele nieuwe activiteiten met terugwerkende kracht aan de 
jaarlijkse ondernemingsplannen van twee KIG's toegevoegd. Voor een van de KIG's 
betekende dit een substantiële verandering van het oorspronkelijke gunningsbesluit. 
Substantiële veranderingen kunnen de gelijke behandeling van KIG's beïnvloeden en 
zijn niet in overeenstemming met het Financieel Reglement. 

27 In het geval van Frontex hebben we sinds 2014 consequent gerapporteerd dat er 
vaak onvoldoende bewijs was van uitgaven die door samenwerkende landen zijn 
gedeclareerd. Dit werd ook bevestigd door de controleresultaten van dit jaar. 

28 Wat EBA, Eiopa en ESMA betreft, hebben we onder de aandacht gebracht dat 
hun begrotingen gedeeltelijk met middelen van de Europese Unie worden gefinancierd 
en gedeeltelijk door rechtstreekse bijdragen van toezichthoudende autoriteiten van de 
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EU-lidstaten en/of entiteiten die onder toezicht staan. Het is mogelijk dat de 
ontvangsten van de autoriteiten in de toekomst zullen dalen als gevolg van de 
beslissing van het VK om de EU te verlaten. 

29 Wat het GSA betreft, hebben we gerapporteerd dat het Agentschap zowel het 
Galileo-centrum voor beveiligingscontrole (GSMC) als de Galileo-grondstations op Brits 
grondgebied beheert, die mogelijk moeten worden verplaatst. 

30 Wat het CdT betreft, wezen we op het feit dat verschillende agentschappen 
steeds meer gebruik maakten van interne en andere alternatieve vertaaloplossingen, 
wat betekent dat de capaciteit van het CdT niet ten volle werd benut. Bovendien 
wordt er op Europees niveau dubbel werk gedaan wat betreft de ontwikkeling van 
vertaalsystemen en exploitatiekosten. 

31 In december 2016 vroeg het bureau van Berec om vertalingen van het CdT voor 
vier oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling voor 
personeelsreservelijsten, hoewel alle de door de begrotingsautoriteit toegekende 
posten op de lijst van ambten ingevuld waren. Naar ons oordeel was er geen 
rechtvaardiging voor het verzoek om vertaling in december 2016. De daarmee 
samenhangende betaling in maart 2017 was goed voor 2,5 % van de begroting van 
2017 van het bureau van Berec. 
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Figuur 7 — Jaarlijkse controleoordelen over de rekeningen en 
verrichtingen van de agentschappen tussen 2014 en 2017 

 

Bron: ERK. 
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34 In 2017 was er ten aanzien van de IT-instrumenten goede vooruitgang geboekt 
op het gebied van personeelsbeheer nadat twintig agentschappen overeenkomsten 
met de Commissie hadden ondertekend over het gebruik van haar SYSPER II-
instrument, dat zal zorgen voor een meer uniform IT-landschap. Er wordt verwacht dat 
de meerderheid van de agentschappen het instrument van de Commissie zal gebruiken 
vanaf 1 januari 2019. 

Figuur 8 — Invoering van het gemeenschappelijke HR-instrument 
SYSPER II door de agentschappen 

 

Bron: ERK, op basis van informatie van agentschappen. 

35 E-aanbesteding wordt ingevoerd door de agentschappen. Alle agentschappen 
publiceren hun aanbestedingen elektronisch via TED (Tenders Electronic Daily), het 
Europees publicatieblad voor openbare aanbestedingen. De Commissie voerde ook 
instrumenten in voor elektronische facturering (e-facturering) (2010), voor 
elektronische publicatie van documenten met betrekking tot aankondigingen van 
opdrachten in het Publicatieblad van de EU (e-aanbesteding) (2011), en voor het 
elektronisch indienen van inschrijvingen (e-inschrijving) (2015). Eind 2017 hadden de 
meeste agentschappen voor bepaalde procedures e-facturering en e-aanbesteding 
ingevoerd, maar niet e-inschrijving. 
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Figuur 9 — Invoering van instrumenten voor e-aanbesteding door de 
agentschappen 

 

Bron: ERK, op basis van informatie van agentschappen. 

Verbetering van de IT-adviesdiensten en het projectmanagement bij 
EMA en eu-LISA 

36 In de loop van de controle van vorig jaar verrichtten wij een analyse van het 
beheer van adviesdiensten door het EMA. In 2017 voerde het Agentschap 
verscheidene maatregelen in om de situatie te verbeteren. Het zal echter tijd kosten 
om de kritieke mate waarin het Agentschap afhankelijk is van consultancybedrijven te 
verminderen en de impact van de genomen maatregelen zal pas in de loop der jaren 
zichtbaar worden. 

37 Vanwege de aard van de activiteiten van eu-LISA maakt het Agentschap gebruik 
van adviesdiensten, voornamelijk in verband met IT-projecten. Voor de ontwikkeling 
en uitvoering van IT-projecten past het Agentschap een uitbestedingsmodel toe 
waarbij 90 % van de bijbehorende werkzaamheden door drie contractanten wordt 
uitgevoerd. Hoewel de IT-projecten eigendom zijn en onder controle staan van het 
Agentschap, creëert een model waarbij de activiteiten voor verdere of nieuwe 
ontwikkeling van zulke gevoelige IT-systemen in die mate worden uitbesteed, een 
aanzienlijk risico op een overmatig gebruik en een te grote afhankelijkheid van 
contractanten. 

Systematische niet-naleving van aanwervings- en 
aanbestedingsvoorschriften bij EASO 

38 In het geval van EASO hebben we gewezen op grote risico’s verbonden aan de 
aard van de activiteiten van het Bureau en uitdagingen als gevolg van de migratiecrisis. 
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Die risico’s namen niet af door een degelijke governancestructuur en doeltreffende 
internebeheersingsmaatregelen, wat leidde tot tal van gevallen van materiële niet-
conformiteit met het wettelijke kader, met name met betrekking tot aanwervings- en 
aanbestedingsprocedures. De vastgestelde gevallen van niet-conformiteit zijn van 
invloed op de beginselen van mededinging, transparantie, gelijke behandeling en non-
discriminatie. 

Er blijven tekortkomingen bestaan in het beheer van aanbestedingen 

39 De onderliggende doelstelling van openbare aanbestedingen is het zorgen voor 
concurrentie tussen de marktdeelnemers en het doen van de economisch voordeligste 
aankoop op transparante, objectieve en consistente wijze en op basis van het 
toepasselijke rechtskader. Voor 14 agentschappen (het bureau van Berec, Cepol, 
Chafea, eu-LISA, EASO, EBA, EEA, EFSA, EIGE, EUIPO, ERA, EASA, FRA en SRB) stelden 
we tekortkomingen vast in openbare aanbestedingen die de kostenefficiëntie in gevaar 
brengen, vooral met betrekking tot diensten. 

De meeste agentschappen analyseerden de gevolgen van de Brexit 

40 Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Raad in kennis 
gesteld van zijn besluit om zich terug te trekken uit de Europese Unie (Brexit). In 
tegenstelling tot de meeste andere agentschappen hebben vijf agentschappen (ACER, 
het bureau van Berec, Cepol, Enisa, EU-OSHA) geen uitgebreide analyse gemaakt van 
de impact die de Brexit waarschijnlijk op hun organisatie, activiteiten en boekhouding 
zal hebben. 

Kennisgevingen van vacatures kunnen worden gepubliceerd op de 
website van EPSO 

41 De meeste agentschappen (ACER, Cedefop, Cepol, Chafea, EASA, EBA, ECHA, 
EEA, EIGE, Eiopa, EIT, EMA, EMCDDA, EMSA, Enisa, ESMA, eu-LISA, Eurojust, Europol, 
Frontex, GSA, SRB) publiceren kennisgevingen van vacatures op hun eigen website en 
sociale media, maar vaak niet op de website van het Europees Bureau voor 
personeelsselectie (EPSO). Een publicatie op de website van EPSO zou voor meer 
transparantie en publiciteit zorgen. De voornaamste reden die de agentschappen 
hiervoor geven, is dat EPSO de publicatie van kennisgevingen van vacatures alleen 
aanvaardt indien dit gebeurt in alle officiële EU-talen, waaraan hoge vertaalkosten zijn 
verbonden. 
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Minder opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de 
betalingen 

42 Het aantal opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de betalingen 
daalde tot acht (2016: elf), wat de aanhoudende inspanningen van de agentschappen 
illustreert om het wettelijk kader in acht te nemen, en met name de bepalingen die 
zijn vastgelegd in het Financieel Reglement en het Statuut. Terwijl in vijf opmerkingen 
opnieuw tekortkomingen inzake aanbestedingsprocedures aan de orde werden gesteld 
(EASO, EASA, EIGE, Frontex), hadden drie opmerkingen betrekking op 
aanwervingsprocedures (EASO, Cedefop, Frontex). 

Het begrotingsbeheer vertoont verbeteringen  

43 Krachtens het Financieel Reglement kunnen begrotingskredieten die voor een 
bepaald jaar zijn toegewezen onder bepaalde voorwaarden worden overgedragen naar 
het volgende jaar. Hoewel het Financieel Reglement geen plafonds vaststelt voor zulke 
overdrachten, kunnen buitensporige bedragen wijzen op vertragingen in de uitvoering 
van werkprogramma’s of aanbestedingsplannen en ook in strijd zijn met het 
begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit. In 2017 hebben we slechts 3 gevallen (2016: 
28) van hoge overdrachten van agentschappen vastgesteld. Deze daling in 2017 was 
het gevolg van een betere en transparantere uitleg en rechtvaardiging van 
overdrachten door de agentschappen, maar ook door een verandering in onze 
rapportagemethode. Vanaf 2017 rapporteren we enkel over overdrachten die we als 
onvoldoende gerechtvaardigd beschouwen. 

44 Bovendien rapporteerden we voor twee agentschappen (Frontex, EUIPO) 
annuleringen van overgedragen begrotingskredieten van voorgaande jaren. Deze 
wezen op een overschatting van begrotingsbehoeften, met name bij overheden van 
lidstaten en andere samenwerkende landen. 

Boekhoudomgevingen zouden verder verbeterd kunnen worden 

45 In de loop van de controles die dit jaar plaatsvonden, hebben we ook de 
boekhoudomgevingen van de agentschappen beoordeeld, die een belangrijk element 
vormen voor de voorbereiding van betrouwbare rekeningen. Overeenkomstig het 
Financieel Reglement heeft elk agentschap zijn eigen rekenplichtige, wat heeft geleid 
tot een situatie waarin in totaal 37 rekenplichtigen belast zijn met 2 % van de Europese 
begroting. Om de doeltreffendheid te verhogen, heeft de rekenplichtige van de 
Commissie de agentschappen in 2012 uitgenodigd om hun boekhoudkundige functies 
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aan hem te delegeren op contractbasis. Eind 2017 namen slechts vier agentschappen 
deel aan deze regeling. 

46 De hiërarchische positie van een rekenplichtige binnen een agentschap kan zijn 
onafhankelijkheid beïnvloeden. Rekenplichtigen moeten met name onafhankelijk zijn 
van degenen van wie ze (sub-)delegaties hebben ontvangen om vastleggingen en 
betalingen goed te keuren. Wij achten het noodzakelijk om de onafhankelijkheid van 
de rekenplichtige te versterken door hem rechtstreeks verantwoording te laten 
afleggen aan de directeur van het agentschap (administratief) en de raad van bestuur 
(functioneel). Deze opmerking werd opgenomen voor 13 agentschappen (CdT, EACEA, 
EASA, Easme, EEA, EFSA, Eiopa, EMA, EMCDDA, ERA, EU-OSHA, Eurofound, FRA). 

47 Het Financieel Reglement schrijft voor dat rekenplichtigen de betrouwbare 
werking van de boekhoudsystemen van de agentschappen bevestigen (validering). 
Hoewel de boekhoudsystemen van de meeste agentschappen over bijgewerkte 
valideringen beschikken, stelden we vast dat grote wijzigingen die zijn aangebracht in 
de boekhoudsystemen van zeven andere agentschappen (ACER, het bureau van Berec, 
Cepol, Easme, EIT, EMA, GSA) een tijdige hervalidering vereisen. 

Figuur 10 — Onafhankelijkheid van de rekenplichtigen van de 
agentschappen en nog niet uitgevoerde hervalidering van het 
boekhoudsysteem 

 

Bron: ERK, op basis van informatie van agentschappen. 
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We stelden tekortkomingen op het gebied van interne controle vast bij 
bepaalde agentschappen 

48 Voor drie agentschappen (ACER, EIT, Frontex) werden bepaalde tekortkomingen 
in de uitvoering van de internecontrolenorm met betrekking tot hun 
bedrijfscontinuïteitsplan vastgesteld. Deze tekortkomingen kunnen een aanzienlijk 
risico voor bijvoorbeeld de bedrijfscontinuïteit vormen in het geval van grote rampen, 
omdat gegevens onherstelbaar verloren kunnen gaan. 

We melden vermoedelijke fraude aan OLAF 

49 In 2017 hebben we drie gevallen van vermoedelijke fraude vastgesteld in de 
ongeveer 1000 verrichtingen en 150 aanbestedingsprocedures die we hebben 
gecontroleerd voor onze betrouwbaarheidsverklaringen over de agentschappen, en 
hebben we deze gemeld aan OLAF. De gevallen van vermoedelijke fraude hadden 
betrekking op onregelmatigheden bij de aanbesteding. Het is aan OLAF om deze zaken 
te onderzoeken en er follow-up aan te geven, in voorkomend geval in samenwerking 
met de nationale gerechtelijke autoriteiten. 

We verstrekken informatie over de dienst Interne Audit (DIA) van de 
Commissie en externe evaluatieverslagen 

50 Wij hebben ook ter informatie verwezen naar controleverslagen die waren 
opgesteld door de DIA en externe evaluatieverslagen die in opdracht van de 
Commissie waren opgesteld. In 2017 waren er 26 DIA-verslagen en 9 gevallen waarin 
een externe beoordeling van een agentschap werd verricht. Wij hebben de 
gerelateerde controle- of evaluatieprocedures niet geverifieerd. 

Agentschappen geven follow-up aan controlebevindingen van 
voorgaande jaren 

51 In voorkomend geval hebben wij gezorgd voor een statusverslag over de follow-
upmaatregelen die de agentschappen naar aanleiding van de opmerkingen uit 
voorgaande jaren hebben getroffen. Uit Figuur 11 blijkt dat voor de 170 opmerkingen 
die eind 2016 nog openstonden, corrigerende maatregelen in de meeste gevallen 
waren afgerond of nog liepen. Voor drie van de dertien openstaande opmerkingen 
waren er corrigerende maatregelen nodig, maar daarover had het agentschap geen 
controle. 
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Figuur 11 — Inspanningen van de agentschappen om follow-up te geven 
aan opmerkingen van voorgaande jaren 

 

Bron: ERK. 
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Controleresultaten van andere 
verslagen met betrekking tot 
agentschappen die de Rekenkamer in 
2017 heeft uitgebracht 

Snelle evaluatie door de ERK van de tenuitvoerlegging van de 
personeelsinkrimping van 5 % 

52 In 2017 publiceerde de Rekenkamer een snelle evaluatie9 van de wijze waarop de 
instellingen en agentschappen van de Europese Unie uitvoering gaven aan hun 
toezegging om hun personeelsbestand gedurende de periode 2013-2017 met 5 % in te 
krimpen (voor agentschappen: 2014-2018). Voor de agentschappen concludeerden we 
dat de inkrimping van 5 % had plaatsgevonden, zij het met enige vertraging. Terwijl 
gedecentraliseerde agentschappen met traditionele taken erin slaagden hun personeel 
in te krimpen met 8,9 %, was er een stijging van 19,9 %, respectievelijk 42,9 % voor de 
nieuwe taken en verantwoordelijkheden van bepaalde gedecentraliseerde en 
uitvoerende agentschappen. Figuur 12 geeft weer wat de gevolgen zijn van de 
procentuele verandering voor de posten in de personeelsformaties van alle 
instellingen, organen en agentschappen. 

                                                      
9 Snelle evaluatie van de tenuitvoerlegging van de personeelsinkrimping van 5 %; gepubliceerd op 

21 december 2017. 
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Figuur 12 — Analyse van de variaties in het aantal posten in de 
personeelsformaties tussen 2012 en 2017 (uitgedrukt als percentage) 

 

Bron: ERK. 

Speciaal verslag van de ERK over de GAR  

53 De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) is gevestigd te Brussel en werd in 
augustus 2014 opgericht in het kader van de beleidsreactie op de financiële crisis. Hij 
heeft tot taak banken die onder zijn bevoegdheid vallen af te wikkelen, indien ze falen. 
In januari 2017 vielen 139 banken (2018: 127), waaronder 130 bankgroepen, onder de 
bevoegdheid van de GAR10. 

54 Met de speciale controle11 werd onderzocht of de GAR is toegerust om de 
afwikkeling van banken doeltreffend uit te voeren en werd de kwaliteit geanalyseerd 

                                                      
10 Op 1 januari 2018 was dit aantal gedaald tot 127 banken en 119 bankgroepen. 

11 Speciaal verslag nr. 23/2017: 'De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad: de werkzaamheden aan een 
uitdagende opdracht voor de bankenunie zijn gestart, maar er is nog een lange weg te gaan’; 
gepubliceerd op 19 december 2017. 
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van de afwikkelingsplanning van de GAR voor afzonderlijke banken, alsmede de vraag 
of de GAR adequaat is opgezet om te kunnen voldoen aan zijn wettelijk kader voor 
afwikkelingsplanning en of de GAR beschikt over adequate personele middelen om zijn 
opdrachten te kunnen uitvoeren. 

55 We stelden tekortkomingen vast op al deze gebieden, hoewel de oprichting van 
de GAR als een volledig nieuwe structuur een grote uitdaging was en alle 
tekortkomingen in deze context moeten worden gezien. We hebben een aantal 
aanbevelingen gedaan met betrekking tot de opstelling van afwikkelingsplannen en de 
afronding van de regels en richtsnoeren en de verbetering van personeelsaantallen en 
HR-procedures. 

Specifiek jaarverslag van de ERK over gerelateerde 
verplichtingen die voortvloeien uit de verrichting van taken 
door de GAR 

56 De verordening inzake het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme bepaalt12 
dat de Rekenkamer een verslag opstelt over eventuele gerelateerde verplichtingen die 
voortvloeien uit de verrichting door de GAR, de Raad en de Commissie van hun taken 
uit hoofde van de verordening. Op 31 december 2016 bedroegen de gerelateerde 
verplichtingen van de GAR 842 miljoen EUR uit vooraf te betalen bijdragen; dit bedrag 
was op 30 september 2017 gestegen tot 1 420 miljoen EUR. In 2016 werden er geen 
bankafwikkelingen in gang gezet door de GAR en bijgevolg hoefde er geen 
gerelateerde verplichting openbaar te worden gemaakt in verband met 
afwikkelingsbesluiten voor het begrotingsjaar 2016. Toen ons verslag van 2016 over 
gerelateerde verplichtingen die voortvloeien uit de verrichting van taken door de GAR 
werd gepubliceerd, waren er echter 90 rechtszaken tegen de GAR bij het Gerecht van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) aangespannen en 46 beroepen tot 
het einde van oktober 2017 bij het beroepspanel van de GAR ingediend als gevolg van 
het afwikkelingsbesluit dat in juni 2017 werd genomen met betrekking tot Banco 
Popular Español S.A. De Commissie en de Raad waren in kennis gesteld van 
26 rechtszaken die bij het Gerecht van het HvJ-EU waren aangespannen in verband 
met datzelfde afwikkelingsbesluit. De gerelateerde verplichtingen in verband daarmee 
zullen in onze controle en ons verslag over het begrotingsjaar 2017 worden besproken. 

                                                      
12 Artikel 92, lid 4, van de verordening inzake het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. 
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Overige speciale verslagen van de ERK die ook verwijzen naar 
een of meerdere agentschappen  

57 In de loop van 2017 publiceerden we, behalve controleverslagen die specifiek 
betrekking hadden op de agentschappen, een aantal speciale controleverslagen over 
de uitvoering van het EU-beleid die verwezen naar een aantal agentschappen (zie 
figuur 13). 

Figuur 13 — Overige speciale verslagen van de ERK die naar 
agentschappen verwijzen 

 

Bron: ERK.  
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aanzienlijke investeringen nodig

1/2017
Meer inspanningen nodig om het 
Natura 2000-netwerk zo te 
ontwikkelen dat het volledige 
potentieel ervan wordt gerealiseerd

34/2017
De bestrijding van voedselverspilling: 
een kans voor de EU om de 
hulpbronnenefficiëntie van de 
voedselvoorzieningsketen te 
verbeteren

Speciaal verslag nr. 8/2017:
EU-v isserijcontroles: meer 
inspanningen nodig

Speciaal verslag nr. 23/2017:
De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad: de 
werkzaamheden aan een uitdagende opdracht voor de 
bankenunie zijn gestart, maar er is nog een lange weg te 
gaan

Specifiek jaarverslag:
Verslag krachtens artikel 92, lid 4, van Verordening (EU) 
nr. 806/2014 over eventuele gerelateerde verplichtingen 
(voor de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, de 
Raad, de Commissie of andere betrokkenen) die 
voortv loeien uit de verrichting door de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, de Raad en de 
Commissie van hun taken uit hoofde van deze 
verordening voor het begrotingsjaar 2016

Speciaal verslag nr. 9/2017:
EU-steun voor de strijd tegen 
mensenhandel in Zuid- en Zuidoost-
Azië

Speciaal verslag nr. 6/2017:
De EU-reactie op de 
v luchtelingencrisis: de 
“hotspotbenadering”

2017 
Speciale verslagen 

en evaluaties van de 
ERK waarin wordt 

verwezen naar 
agentschappen

EEA

EFCA
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Lijst van gebruikte acroniemen van de 
agentschappen en andere organen van 
de EU 

Acroniem Volledige naam Locatie  
ACER Agentschap voor de 

samenwerking tussen 
energieregulators 

Ljubljana, Slovenië 

CdT Vertaalbureau voor de organen 
van de Europese Unie 

Luxemburg, Luxemburg 

Cedefop Europees Centrum voor de 
ontwikkeling van de 
beroepsopleiding 

Thessaloniki, 
Griekenland 

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

Boedapest, Hongarije 

Chafea Uitvoerend Agentschap voor 
consumenten, gezondheid, 
landbouw en voeding 

Luxemburg, Luxemburg 

CPVO Communautair Bureau voor 
plantenrassen 

Angers, Frankrijk 

EACEA Uitvoerend Agentschap 
onderwijs, audiovisuele media en 
cultuur 

Brussel, België 

EASA Europees Agentschap voor de 
veiligheid van de luchtvaart 

Keulen, Duitsland 

Easme Uitvoerend Agentschap voor 
kleine en middelgrote 
ondernemingen 

Brussel, België 

EASO Europees Ondersteuningsbureau 
voor asielzaken 

Valletta, Malta 

EBA Europese Bankautoriteit Londen, VK 
ECDC Europees Centrum voor 

ziektepreventie en -bestrijding 
Stockholm, Zweden 

ECHA Europees Agentschap voor 
chemische stoffen 

Helsinki, Finland 

EEA Europees Milieuagentschap Kopenhagen, 
Denemarken 

EFCA Europees Bureau voor 
visserijcontrole 

Vigo, Spanje 
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EFSA Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid 

Parma, Italië 

EIGE Europees Instituut voor 
gendergelijkheid 

Vilnius, Litouwen 

Eiopa Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en 
bedrijfspensioenen 

Frankfurt, Duitsland 

EIT Europees Instituut voor innovatie 
en technologie 

Boedapest, Hongarije 

EMA Europees Geneesmiddelenbureau Londen, VK 
EMCDDA Europees Waarnemingscentrum 

voor drugs en drugsverslaving  
Lissabon, Portugal 

EMSA Europees Agentschap voor 
maritieme veiligheid 

Lissabon, Portugal 

Enisa Agentschap van de Europese Unie 
voor netwerk- en 
informatiebeveiliging 

Heraklion, Griekenland 

ERA Spoorwegbureau van de Europese 
Unie 

Valenciennes, Frankrijk 

ERCEA Uitvoerend Agentschap Europese 
Onderzoeksraad 

Brussel, België 

ESMA Europese Autoriteit voor effecten 
en markten 

Parijs, Frankrijk 

ETF Europese Stichting voor Opleiding Turijn, Italië 
EUIPO Bureau voor intellectuele 

eigendom van de Europese Unie 
Alicante, Spanje 

eu-LISA Europees Agentschap voor het 
operationeel beheer van 
grootschalige IT-systemen op het 
gebied van vrijheid, veiligheid en 
recht 

Tallinn, Estland 

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

Bilbao, Spanje 

Euratom  Voorzieningsagentschap van 
Euratom 

Luxemburg, Luxemburg 

Eurofound Europese Stichting tot verbetering 
van de levens- en 
arbeidsomstandigheden 

Dublin, Ierland 

Eurojust De Eenheid voor justitiële 
samenwerking van de Europese 
Unie 

Den Haag, Nederland 
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Europol Agentschap van de Europese Unie 
voor samenwerking op het gebied 
van rechtshandhaving 

Den Haag, Nederland 

FRA Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten 

Wenen, Oostenrijk 

Frontex Europees Grens- en 
kustwachtagentschap  

Warschau, Polen 

GAR Gemeenschappelijke 
Afwikkelingsraad 

Brussel, België 

GSA Agentschap voor het Europees 
wereldwijd 
satellietnavigatiesysteem 

Praag, Tsjechische 
Republiek 

Het bureau van Berec Bureau van het Orgaan van 
Europese regelgevende instanties 
voor elektronische communicatie 

Riga, Letland 

INEA Uitvoerend Agentschap innovatie 
en netwerken 

Brussel, België 

REA Uitvoerend Agentschap 
Onderzoek 

Brussel, België 
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