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De Europese Rekenkamer (ERK) is het onafhankelijke externe controleorgaan van de Europese Unie 
dat is opgericht bij het Verdrag betreffende de Europese Unie. De ERK speelt een cruciale rol bij het 
waarborgen van een doeltreffende verantwoording door de EU ten aanzien van haar burgers voor 
de openbare financiële middelen die worden ingezet om de EU-doelstellingen te verwezenlijken, 
door: 

• het identificeren van risico’s voor de financiële belangen van de burgers van de EU; 

• het verschaffen van onafhankelijke zekerheid over het financieel beheer van de EU, en 

• het verstrekken van adviezen aan beleidsmakers ter verbetering van de besteding van de 

publieke middelen van de EU. 

De ERK creëert een toegevoegde waarde door haar controleverslagen en adviezen te publiceren. 
Die dragen bij aan het publieke toezicht op de tenuitvoerlegging van de EU-begroting en aan de 
gefundeerde besluitvorming over de bestuurlijke regelingen van de EU, de beleidsontwikkeling en 
de opzet van de programma’s en de toewijzing van de EU-middelen. 

Communicatiebeleid 

Door haar controleresultaten en aanbevelingen mede te delen, helpt de ERK de aandacht van de 
publieke opinie te vestigen op het financieel beheer en de verantwoordingsplicht van de EU en op het 
belang van een spaarzaam, efficiënt en doeltreffend gebruik van de EU-financiering, in 
overeenstemming met de voorschriften. De mededelingen van de ERK zorgen voor transparantie en 
dragen zodoende bij tot de bescherming van de financiële belangen van de EU-burgers. Het 
uiteindelijke doel is, het vertrouwen in de goede werking van de EU en haar instellingen te 
bevorderen. 

De waarde van de bijdrage van de ERK tot de verantwoordingsplicht van de EU is – in hoge mate – 
afhankelijk van de wijze waarop haar werk en haar producten worden benut door haar voornaamste 
partners in het verantwoordingsproces, zoals: 

• de politieke autoriteiten, die verantwoordelijk zijn voor de uitoefening van het publieke toezicht 

op de besteding van EU-middelen: het Europees Parlement, de Raad van de EU, en de nationale 

parlementen; 
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• de gecontroleerden, die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de ontvangst van de EU-

financiering: de Europese Commissie, andere EU-instellingen, agentschappen en 

gedecentraliseerde organen; de nationale autoriteiten, en 

• de andere controleurs van EU-financiering, met inbegrip van de hoge controle-instanties van de 

lidstaten. 

 

Beginselen van de communicatie 

• De Europese Rekenkamer volgt, als de externe controleur van de EU, de beginselen van openheid 

en transparantie en verstrekt tijdig toegankelijke informatie over haar rol, werkzaamheden en 

behaalde resultaten. 

• De mededelingen van de ERK helpen ervoor te zorgen dat de resultaten van haar 

werkzaamheden bekend en begrepen worden, en tonen aan hoe de ERK haar doelstelling 

bereikt, bij te dragen tot de verbetering van het financieel beheer. 

• Met het oog op de bescherming van de professionele betrekkingen tussen de controleur en de 

gecontroleerde en in overeenstemming met de internationale controlenormen en de wettelijke 

vereisten behoort enkel de informatie in de door haar gepubliceerde verslagen tot het publieke 

domein. Indien nodig verschaft de ERK context en achtergrondinformatie om de lezer meer 

inzicht in haar bevindingen bieden. 
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• De ERK organiseert persconferenties voor het jaarverslag en, op selectieve basis, voor haar 

speciale verslagen, adviezen en andere aangelegenheden. Er worden persberichten verspreid 

voor alle door de ERK gepubliceerde verslagen en voor specifieke belangwekkende onderwerpen; 

deze zijn beschikbaar op http://eca.europa.eu. 

• De president vertegenwoordigt de ERK en spreekt namens de organisatie over aangelegenheden 

in verband met haar beleid, doelstellingen en waarden, alsmede over de jaarverslagen. De 

president en de leden worden in die rol ondersteund door de woordvoerder van de ERK. In het 

geval van speciale verslagen of specifieke onderwerpen spreekt het rapporterende lid, of de door 

hem/haar aangewezen persoon, voor de ERK. 

• De ERK communiceert via het internet, controleverslagen en andere publicaties, evenementen 

alsmede via de pers en andere media. Al haar controleverslagen en adviezen zijn in alle officiële 

talen van de EU beschikbaar op haar website http://eca.europa.eu en via de EU Bookshop. De 

internetsite vormt het belangrijkste informatieplatform van de ERK. 

 


