
 

 

Jaarverslag 2019 van de ERK — 
Woordenlijst 

Term Toelichting 

Aandachtsgebied 
Een EU-
plattelandsontwikkelingsprioriteit van 
het tweede niveau. 

Absorptie 

De — vaak als percentage uitgedrukte — 
mate waarin aan lidstaten toegewezen 
EU-middelen zijn besteed aan 
subsidiabele projecten. 

Afsluiting 

De financiële afwikkeling van een EU-
programma of -fonds door middel van 
de betaling van het verschuldigde saldo 
aan, of de terugvordering van middelen 
van een lidstaat of een ander begunstigd 
land. 

Afwikkeling 

De betaling van het verschuldigde saldo 
aan een lidstaat of de terugvordering 
van middelen van een lidstaat met het 
oog op de afsluiting van een EU-
programma. 

Agromilieuklimaatverbintenis 

Elke reeks facultatieve praktijken die 
verder gaan dan de gebruikelijke 
milieuvereisten en op grond waarvan 
landbouwers recht hebben op betaling 
uit de EU-begroting. 

Algemene groepsvrijstellingsverordening 
(General Block Exemption Regulation — 
GBER) 

EU-verordening op grond waarvan 
bepaalde soorten 
staatssteunmaatregelen zijn toegestaan 
zonder dat de Commissie daarvan in 
kennis hoeft te worden gesteld. 

Arachne-databank 

Instrument voor datamining dat door de 
Commissie is ontwikkeld om de 
beheersautoriteiten te ondersteunen bij 
het beheer en het bestuur van de ESI-
fondsen. 
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Assurance-opdracht 

Een regeling waarbij een controleur een 
conclusie presenteert op basis van 
toereikende controle-informatie in de 
vorm van financiële informatie of andere 
gegevens die hij verzamelt of berekent. 
Zo baseert de ERK haar oordeel over de 
wettigheid en regelmatigheid van EU-
uitgaven op de resultaten van haar 
toetsing van een steekproef van 
verrichtingen. 

Auditautoriteit (AA) 

Een onafhankelijke nationale entiteit die 
verantwoordelijk is voor het controleren 
van de systemen en activiteiten binnen 
een EU-uitgavenprogramma. 

Basisbetalingsregeling (BBR): 

Een landbouwregeling van de EU in het 
kader waarvan betalingen aan 
landbouwers worden gedaan op basis 
van de subsidiabele landoppervlakte. 

Begrotingsautoriteit 

De term verwijst naar het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie wanneer zij hun 
besluitvormingsbevoegdheden op het 
gebied van EU-
begrotingsaangelegenheden uitoefenen. 

Begrotingsgarantie 

Een toezegging om de EU-begroting te 
gebruiken om de EIB te compenseren 
voor eventuele verliezen die worden 
geleden als een begunstigde zijn 
verplichtingen in het kader van het EFSI 
niet nakomt, bijvoorbeeld door een 
lening niet terug te betalen. 

Begrotingssteun 

De rechtstreekse overmaking van EU-
steun aan de nationale schatkist van een 
partnerland onder bepaalde 
voorwaarden. 

Begunstigde 
Een natuurlijke of rechtspersoon die een 
subsidie of lening uit de EU-begroting 
ontvangt. 

Beheersautoriteit (BA) 

De nationale, regionale of plaatselijke 
(overheids- of particuliere) autoriteit die 
door een lidstaat is aangewezen voor 
het beheer van een door de EU 
gefinancierd programma. 
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Bêkou-trustfonds 
EU-trustfonds ter ondersteuning van de 
stabilisering en wederopbouw van de 
Centraal-Afrikaanse Republiek. 

Belasting over de toegevoegde waarde 
(btw) 

Een indirecte verbruiksbelasting over de 
productie en distributie van goederen en 
de verlening van diensten die uiteindelijk 
voor rekening van de eindverbruiker 
komt. 

Beperking van de reikwijdte 

Vermelding in een controleverslag van 
de eventuele gebieden waarover de 
controleur geen conclusie kon trekken 
en waarop het controleoordeel dus geen 
betrekking heeft. 

Bestemmingsontvangsten 

In de EU-begroting gestorte middelen 
(bijv. boetes en correcties, en bijdragen 
van derde landen aan 
onderzoeksprogramma’s) die alleen voor 
een vastgesteld doel kunnen worden 
gebruikt. 

Betaalorgaan 
Een door een lidstaat aangesteld orgaan 
om de landbouwuitgaven van de EU te 
beheren. 

Betalingskrediet 
Een autorisatie om een betaling te 
verrichten wanneer aan de bijbehorende 
voorwaarden is voldaan. 

Betalingsrecht 

Een overdraagbaar recht dat een actieve 
landbouwer recht geeft op EU-steun 
indien het samen met subsidiabele 
landbouwgrond wordt opgegeven. 

Betrouwbaarheidsinterval 

Een statistische maatstaf van de 
nauwkeurigheid van de resultaten van 
een steekproeftrekking die wordt 
gebruikt bij het schatten van een 
foutenpercentage. 
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Betrouwbaarheidsverklaring 

Verklaring van een directeur-generaal 
van de Commissie in het jaarlijks 
activiteitenverslag over de volledigheid 
en juistheid van de rekeningen, de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen, de werking 
van de internebeheersingssystemen en 
de eerbiediging van de beginselen van 
goed financieel beheer. 

Betrouwbaarheidsverklaring (DAS) 

Een in het jaarverslag van de ERK 
gepubliceerde verklaring met haar 
controleoordeel over de 
betrouwbaarheid van de EU-rekeningen 
en over de regelmatigheid van de 
verrichtingen die eraan ten grondslag 
liggen. 

Bijdrageovereenkomst 

Een overeenkomst tussen de Commissie 
en een organisatie die een actie uitvoert 
onder indirect beheer en die heeft 
aangetoond dat zij in staat is tot even 
hoogwaardig beheer van middelen als 
de Commissie. 

Blijvend grasland 

Landbouwgrond waarop een vegetatie 
van grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen meer dan vijf 
achtereenvolgende jaren groeit. 

Bni-inventaris (BNII) 
Lijst van procedures, statistieken en 
andere elementen die voor de 
berekening van het bni worden gebruikt. 

Boekhouding op transactiebasis 

Een boekhoudkundige benadering 
waarbij inkomsten worden geboekt 
wanneer deze worden verdiend en 
uitgaven wanneer deze worden gedaan, 
en niet op het moment dat ze worden 
ontvangen of betaald. 

Bruto nationaal inkomen (bni) 
Een standaardmaatstaf voor de rijkdom 
van een land, gebaseerd op inkomen uit 
binnenlandse en buitenlandse bronnen. 

Btw-afroepingspercentage/btw-
afdrachtpercentage 

Percentage dat op de btw-grondslag van 
elke lidstaat wordt toegepast om de 
eigen middelen btw te berekenen. 
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Btw-grondslag Totale waarde van de goederen en 
diensten waarop btw wordt toegepast. 

Certificerende instantie 

Bij landbouwuitgaven is dit een publieke 
of particuliere entiteit die door de 
lidstaat is aangewezen om de 
betrouwbaarheid van de jaarrekening 
van een erkend betaalorgaan alsmede 
de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen te 
certificeren. 

Certificerende instantie 

Een orgaan dat door een lidstaat is 
aangewezen om de juistheid en 
conformiteit van uitgavenstaten en 
betalingsverzoeken te certificeren. 

Cohesiefonds (CF) 

Een EU-fonds voor het verminderen van 
economische en sociale ongelijkheden in 
de EU door de financiering van 
investeringen in lidstaten waar het bruto 
nationaal inkomen per inwoner minder 
dan 90 % van het EU-gemiddelde 
bedraagt. 

Cohesieland Een EU-lidstaat die in aanmerking komt 
voor steun uit het Cohesiefonds. 

Conformiteitsgoedkeuring 

Het proces waarbij de Commissie 
verifieert of een lidstaat correct gebruik 
heeft gemaakt van de landbouwfondsen 
die tot zijn beschikking staan en zijn 
beheers- en controlesystemen 
doeltreffend heeft ingezet. 

Connecting Europe Facility (CEF) 

Een instrument waarmee financiële 
steun wordt verleend om duurzame, 
onderling verbonden infrastructuur tot 
stand te brengen in de sectoren energie, 
vervoer en informatie- en 
communicatietechnologie. 

Contradictoire procedure 

Een procedure waarbij 
controlebevindingen aan de 
gecontroleerde worden voorgelegd ter 
beoordeling en bespreking binnen een 
bepaalde termijn. 
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Convergentie 

Het proces waarbij de lidstaten die de 
euro willen invoeren, werken aan de 
vervulling van specifieke economische 
en regelgevingscriteria. 

Coördinatiecomité voor de Europese 
structuur- en investeringsfondsen 

Een comité binnen de Commissie dat tot 
taak heeft de uitvoering van de 
verordeningen inzake de structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen) te 
bespreken. 

Corrigerend vermogen 
Een door de Commissie gehanteerde 
maatstaf om het niveau van toekomstige 
correcties te ramen. 

Cross-compliance (randvoorwaarden) 

Een mechanisme waarbij betalingen aan 
landbouwers afhankelijk zijn gesteld van 
hun inachtneming van vereisten op het 
gebied van milieu, voedselveiligheid, 
diergezondheid en -welzijn en 
landbeheer. 

Cumulatief restrisico 

De uitgaven die onregelmatig blijven aan 
het eind van de programmeringsperiode 
nadat alle corrigerende maatregelen zijn 
genomen. 

Delegatieovereenkomst (verouderd) 

Een overeenkomst die met personen of 
entiteiten werd gesloten voor de 
uitvoering van EU-middelen onder 
indirect beheer.  

De-minimisstaatssteun 
Een bedrag aan staatssteun waaronder 
geen goedkeuring door de Commissie 
nodig is. 

Direct beheer 

Beheer van een EU-fonds of -programma 
door de Commissie alleen, in 
tegenstelling tot gedeeld beheer of 
indirect beheer. 

Doelmatigheid/efficiëntie 

De beste verhouding tussen de ingezette 
middelen, de uitgevoerde activiteiten en 
de verkregen resultaten [overgenomen 
uit Verordening (EU) 2018/1046]. 

Doeltreffendheid 
De mate waarin de nagestreefde 
doelstellingen door de activiteiten 
worden verwezenlijkt. 
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Douanecontroles na vrijgave 
Douanecontroles die worden verricht na 
de vrijgave van de goederen door de 
douaneautoriteiten. 

Douanekloof 

Het verschil tussen de invoerrechten die 
voor de economie als geheel zouden 
worden verwacht en het daadwerkelijk 
geïnde bedrag. 

Douanewetboek van de Unie De belangrijkste douanewetgeving van 
de EU. 

Duurzame ontwikkeling 

Een benadering van ontwikkeling 
waarbij rekening wordt gehouden met 
langetermijnvereisten, zoals 
duurzaamheid van de resultaten, 
bescherming van het milieu en 
natuurlijke hulpbronnen, en sociale en 
economische billijkheid. 

Economisch resultaat 

Het resultaat voor het jaar, zoals 
gepresenteerd in de geconsolideerde 
rekeningen van de EU, dat het verschil 
tussen ontvangsten en uitgaven 
weergeeft. 

Effectbeoordeling 

Een analyse van de waarschijnlijke 
effecten (vooraf) of werkelijke effecten 
(achteraf) van een beleidsinitiatief of 
ander optreden. 

EIB-mandaat voor externe leningen 

Mandaat dat de EU aan de EIB heeft 
verleend om financieringsverrichtingen 
te doen in partnerlanden, met een 
garantie uit de EU-begroting. 

Eigen middelen 

De middelen die worden gebruikt om de 
EU-begroting te financieren; het 
overgrote deel is afkomstig uit de 
bijdragen van de lidstaten. 

Eigen middelen op basis van de belasting 
over de toegevoegde waarde/eigen 
middelen btw 

Eigen middelen van de EU bestaande uit 
een bepaald aandeel 
(afroepingspercentage) van de door elke 
lidstaat geïnde btw. 
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Eindontvanger/ontvanger 

Een natuurlijke of rechtspersoon die een 
subsidie of lening uit de EU-begroting 
ontvangt of aan wie een door de EU 
gefinancierde activiteit uiteindelijk ten 
goede komt. 

EU13 

De 13 lidstaten die sinds 2004 tot de 
Europese Unie zijn toegetreden 
(Bulgarije, Tsjechië, Estland, Kroatië, 
Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, 
Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en 
Slowakije). 

EU-noodtrustfonds voor Afrika 

EU-trustfonds dat gericht is op het 
ondersteunen van de stabiliteit in de 
Sahelregio (waaronder het 
Tsjaadmeerbekken), de Hoorn van Afrika 
en Noord-Afrika, en op het bijdragen tot 
een beter beheer van de migratie door 
de onderliggende oorzaken ervan aan te 
pakken. 

Europa 2020-strategie 

De in 2010 gelanceerde 
tienjarenstrategie van de Europese Unie 
om groei te bevorderen en banen te 
scheppen. 

Europees Fonds voor maritieme zaken 
en visserij (EFMZV) 

Een EU-fonds dat vissers helpt de 
overgang te maken naar duurzame 
visserij en kustgemeenschappen helpt 
hun economie te diversifiëren. 

Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO), 

Een EU-fonds dat de economische en 
sociale cohesie in de EU versterkt door 
de financiering van investeringen die 
ongelijkheden tussen regio’s verkleinen.  

Europees Fonds voor strategische 
investeringen (EFSI) 

Een investeringssteunmechanisme dat 
door de Europese Investeringsbank (EIB) 
en de Commissie is opgezet in het kader 
van het investeringsplan voor Europa om 
particuliere investeringen te mobiliseren 
voor projecten die van strategisch 
belang zijn voor de EU. 

Europees Investeringsfonds (EIF) 

Een fonds dat is gespecialiseerd in het 
verstrekken van risicovolle financiering 
aan kleine en middelgrote 
ondernemingen in heel Europa. 
Onderdeel van de EIB-groep. 
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Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) 

Een EU-fonds waaruit de bijdrage van de 
EU aan programma’s voor 
plattelandsontwikkeling wordt 
gefinancierd. 

Europees Landbouwgarantiefonds 
(ELGF) 

Een EU-fonds voor de financiering van 
rechtstreekse betalingen aan 
landbouwers en van maatregelen ter 
regulering of ondersteuning van 
landbouwmarkten. 

Europees Sociaal Fonds (ESF) 

Een EU-fonds voor het creëren van 
onderwijs- en arbeidskansen en het 
verbeteren van de situatie van personen 
die het risico lopen in armoede te 
vervallen. 

Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF of ESI-
fondsen) 

De vijf belangrijkste EU-fondsen, die 
samen de economische ontwikkeling in 
de hele EU ondersteunen: het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds, het 
Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij. 

EU-trustfonds (EUTF) Een door de EU beheerd fonds waarin 
geld uit verschillende bronnen bijeen 
wordt gebracht om de internationale 
respons op een noodsituatie of lopende 
crisis te financieren, in het algemeen in 
ontwikkelingslanden. 

Evaluatie achteraf (ex-postevaluatie) 

Een onafhankelijke beoordeling van de 
doeltreffendheid, doelmatigheid, 
coherentie, relevantie en Europese 
meerwaarde van een afgerond project 
of programma. 

Financieel 
instrument/Financieringsinstrument 

Financiële steun uit de EU-begroting in 
de vorm van investeringen in eigen 
vermogen of quasi-eigen vermogen, 
leningen, garanties of andere 
risicodelende instrumenten. 

Financieel intermediair 

Een entiteit die optreedt als verbinding 
tussen de fondsbeheerder van een 
financieringsinstrument en de 
eindontvangers. 
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Financieel Reglement 

De regels die bepalen hoe de EU-
begroting wordt vastgesteld en gebruikt 
en hoe de daarmee samenhangende 
processen zoals interne controle, 
verslaglegging, controle en kwijting 
verlopen. 

Financiële correctie 

Een maatregel om de begroting te 
beschermen tegen onregelmatige of 
frauduleuze uitgaven door middel van 
het terugtrekken of terugvorderen van 
middelen ter compensatie van 
onterechte betalingen aan door de EU 
gesteunde projecten of programma’s. 

Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen (FEAD) 

EU-fonds ter ondersteuning van acties 
van de lidstaten ter verstrekking van 
voedselhulp en andere materiële 
bijstand aan de armsten in de 
samenleving. 

Fout 

Het resultaat van een onjuiste 
berekening of een onregelmatigheid die 
voortvloeit uit de niet-naleving van 
wettelijke en contractuele vereisten. 

Geconsolideerde rekeningen 

De geaggregeerde rekeningen van alle 
EU-instellingen, agentschappen en 
organen, gepresenteerd in één 
document. 

Gedecentraliseerd agentschap 

Een onafhankelijk EU-orgaan dat voor 
onbepaalde tijd is opgericht, als 
expertisecentrum, om taken uit te 
voeren die bijdragen tot de ontwikkeling 
en uitvoering van EU-beleid. 

Gedeeld beheer 

Een methode om de EU-begroting te 
besteden waarbij de Commissie, in 
tegenstelling tot rechtstreeks beheer, 
delegeert aan de lidstaat maar toch de 
eindverantwoordelijkheid houdt. 

Geïntegreerd beheers- en 
controlesysteem (GBCS) 

Een EU-mechanisme dat door de 
lidstaten wordt gebruikt om betalingen 
aan landbouwers in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid te 
beheren en te controleren. 
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Gekoppelde steun EU-betalingen aan landbouwers voor de 
productie van een specifiek product. 

Gemeenschappelijk kader voor 
risicobeheer (Common Risk 
Management Framework — CRMF) 

Kader voor douanecontroles door de 
lidstaten op basis van de uitwisseling van 
informatie betreffende risico's en 
risicoanalyses tussen douanediensten. 

Gemeenschappelijk landbouwbeleid 

Het uniform landbouwbeleid van de EU 
dat subsidies en een scala aan andere 
maatregelen omvat die bedoeld zijn om 
voedselzekerheid te waarborgen, EU-
landbouwers een redelijke 
levensstandaard te verzekeren, 
plattelandsontwikkeling te bevorderen 
en het milieu te beschermen.  

Gemeenschappelijk monitoring- en 
evaluatiekader (GMEK) 

De regels en procedures voor het 
evalueren van de prestaties van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. 

Gemeenschappelijk visserijbeleid 

Het EU-kader voor het beheer van 
visbestanden en visserij met als doel om 
duurzame visbestanden en een stabiel 
inkomen voor de visserijgemeenschap te 
waarborgen. 

Gemeenschappelijke onderneming (GO) 

Een EU-orgaan dat met een partner is 
opgericht om een project of activiteit op 
het gebied van onderzoek en 
technologie uit te voeren. 

Geospatiale steunaanvraag (geospatial 
aid application, GSAA) 

Een online tool voor het indienen van 
oppervlaktegerelateerde aanvragen van 
landbouwsteun. 

Geschat foutenpercentage 

Een statistische schatting van het 
foutenpercentage dat een populatie 
vertoont op basis van de toetsing van 
een representatieve steekproef van 
verrichtingen. 

Gevoelige functie 

Een baan of functie die gepaard gaat 
met een aanzienlijke hoeveelheid 
autonomie of uitvoerende macht 
waarvan misbruik kan worden gemaakt 
voor persoonlijke financiële of andere 
voordelen. 



12 

 

Gini-coëfficiënt 

Maatstaf van de mate van ongelijkheid 
in een statistische populatie, 
bijvoorbeeld in hoeverre de welvaarts- 
of inkomensverdeling in een land afwijkt 
van een geheel gelijke verdeling. 

Goed financieel beheer 

Het beheer van de middelen 
overeenkomstig de beginselen van 
zuinigheid, efficiëntie en 
doeltreffendheid. 

Goedkeuring van de rekeningen 

Een jaarlijks proces waarbij de 
Commissie, na controles, de bedragen 
aanvaardt die uitvoeringsorganen en 
partners haar verzoeken te betalen. 

Groot project 

Een door de EU gefinancierd project 
waarvan de totale subsidiabele kosten 
hoger zijn dan 50 miljoen EUR in 
sectoren zoals vervoer, milieu en 
energie. 

Hervestiging 

De overbrenging van vluchtelingen van 
het land waar ze asiel hebben 
aangevraagd naar een ander land dat 
ermee heeft ingestemd hen toe te laten 
en uiteindelijk toe te staan dat zij zich er 
permanent vestigen. 

Horizon 2020 
Het programma voor onderzoek en 
innovatie van de EU voor de periode 
2014-2020. 

Horizontaal-specifiek voorbehoud Een soort specifiek bni-voorbehoud dat 
horizontaal geldt. 

Impact 

De gevolgen op lange termijn van een 
afgerond project of programma, die 
sociaal-economisch, ecologisch of 
financieel van aard kunnen zijn. 

Inbreukprocedure 

Een procedure in het kader waarvan de 
Commissie stappen onderneemt tegen 
een EU-lidstaat die zijn verplichtingen uit 
hoofde van het EU-recht niet nakomt. 
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Indirect beheer 

Een methode om de EU-begroting uit te 
voeren waarbij de Commissie 
uitvoeringstaken toevertrouwt aan 
andere entiteiten (zoals derde landen en 
internationale organisaties). 

Indirecte kosten 

Kosten, zoals overheadkosten of andere 
administratieve kosten, die een 
begunstigde maakt met betrekking tot 
een EU-project of -maatregel. 

Input 

De financiële, personele, materiële, 
administratieve of regulerende middelen 
die gebruikt worden voor de uitvoering 
van een project of programma. 

Intermediaire instantie 

Een organisatie — zoals een nationale 
publiek- of privaatrechtelijke instantie, 
een ngo of een gedecentraliseerd EU-
agentschap — die wordt aangesteld om 
EU-financiering te beheren in het kader 
van indirect of gedeeld beheer. 

Internationale controlestandaarden 
(International Standards on auditing — 
ISA(‘s)) 

De standaarden voor financiële controle 
van de International Federation of 
Accountants. 

Interventielogica 

De verbanden tussen de doelstellingen 
van een voorstel, de geplande input en 
activiteiten en de beoogde resultaten en 
impact. 

Investering in eigen vermogen 
Geld dat wordt geïnvesteerd in een 
bedrijf in ruil voor een eigendomsrecht 
en een deel van de winst. 

Invorderingsopdracht Een document waarin de betaling van 
een verschuldigd bedrag wordt geëist. 

Jaarlijks activiteitenverslag (JAV) 

Een door ieder directoraat-generaal van 
de Commissie, iedere EU-instelling en 
elk EU-orgaan opgesteld verslag waarin 
wordt uiteengezet hoe het/zij heeft 
gepresteerd met betrekking tot zijn/haar 
doelstellingen en hoe het/zij zijn/haar 
financiële en personele middelen heeft 
benut. 
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Jaarlijks beheers- en prestatieverslag 
(Annual Management and Performance 
Report — AMPR) 

Verslag dat de Commissie elk jaar opstelt 
over haar beheer van de EU-begroting 
en de behaalde resultaten; het bevat 
een samenvatting van de informatie in 
de jaarlijkse activiteitenverslagen van 
haar directoraten-generaal en 
uitvoerende agentschappen. 

Jaarlijks controleverslag (JCV) 

Document dat wordt opgesteld door de 
auditautoriteit van een lidstaat en wordt 
ingediend bij de Commissie als 
onderdeel van het jaarlijks 
zekerheidspakket van het land. 

Jaarperiodiciteit 

Het begrotingsbeginsel dat inhoudt dat 
de begroting moet worden geïnd en 
besteed in het begrotingsjaar waarop 
deze betrekking heeft. 

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) 

Een programma in het kader waarvan 
steun wordt geboden aan jongeren die 
geen werk hebben en geen onderwijs of 
opleiding volgen in regio’s met een 
jeugdwerkloosheid van meer dan 25 %. 

Kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's) 

Een op omvang gebaseerde definitie van 
ondernemingen en andere organisaties 
op grond van het aantal personeelsleden 
en bepaalde financiële criteria. Kleine 
ondernemingen hebben minder dan 
vijftig personeelsleden in dienst en een 
omzet of een balanstotaal van maximaal 
10 miljoen EUR. Middelgrote 
ondernemingen hebben minder dan 250 
personeelsleden in dienst en een omzet 
van maximaal 50 miljoen EUR of een 
balanstotaal van maximaal 43 miljoen 
EUR. 

Kmo-initiatief 

Een gezamenlijk financieringsinstrument 
van de Commissie en het Europees 
Investeringsfonds dat de toegang tot 
financiering voor kleine en middelgrote 
ondernemingen moet vergemakkelijken. 

Krediet 

In een begroting voor specifiek doel 
gereserveerd bedrag. De EU-begroting 
omvat vastleggings- en 
betalingskredieten. 
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Kwantificeerbare fout 

Een typering die door de ERK bij het 
rapporteren van de resultaten van de 
toetsing van verrichtingen wordt 
gebruikt wanneer kan worden gemeten 
welk deel van een verrichting fouten 
vertoont. 

Kwijting 

Een jaarlijks besluit van het Europees 
Parlement waarbij definitieve 
goedkeuring wordt verleend voor de 
wijze waarop de Commissie een 
begroting heeft uitgevoerd. 

Landbouwfactorinkomen 

Inkomen uit landbouwactiviteiten, 
uitgesplitst naar de samenstellende 
delen daarvan (grond, arbeid en 
kapitaal). 

Landbouwpercelenidentificatiesysteem 
(LPIS) 

Een database van landbouwgrond in de 
lidstaten die wordt gebruikt voor de 
betaling van rechtstreekse steun in het 
kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en voor 
subsidiabiliteitscontroles van de 
aanvragen van landbouwers. 

Lijst van het aantal ambten 

Het maximumaantal beschikbare 
arbeidsplaatsen per functiecategorie en 
salarisgroep bij een instelling of orgaan 
van de EU. 

Mainstreaming 

Systematisch rekening houden met 
specifieke prioriteiten (bijv. 
gendergelijkheid, klimaatbescherming) 
bij alle beleidsvorming en -uitvoering. 

Marktmaatregel 

Publieke interventie in de 
landbouwmarkten om door middel van 
sectorspecifieke steun de effecten van 
prijsdalingen te temperen en om 
structurele moeilijkheden aan te pakken 
(bijv. voor groente en fruit, wijn en 
schoolmelk). 

Materialiteitsdrempel 

Een drempel waarboven ontdekte 
onregelmatigheden in een 
gecontroleerde populatie of in een reeks 
financiële staten geacht worden afbreuk 
te doen aan de nauwkeurigheid en 
betrouwbaarheid. 
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Maximale steunintensiteit 

Totaal steunbedrag dat betaald kan 
worden voor een financieringsterrein, 
uitgedrukt als percentage van de 
subsidiabele kosten. De maximale 
steunintensiteit varieert per programma 
en hangt af van factoren zoals de 
geografische locatie. 

Meerjarig financieel kader (MFK) 

Het uitgavenplan van de EU waarin in 
zes hoofdrubrieken prioriteiten (op basis 
van beleidsdoelstellingen) en plafonds 
worden vastgelegd, in het algemeen 
voor zeven jaar. Het biedt de structuur 
waarbinnen jaarlijkse EU-begrotingen 
worden vastgelegd en beperkt de 
uitgaven voor elke uitgavencategorie. 
Het huidige MFK bestrijkt de periode 
2014-2020. 

Multiplicatoreffect 

Wanneer een bepaalde verandering in 
een specifieke input, zoals EU-
investeringen of -garanties, grotere 
veranderingen teweegbrengt in een 
output, zoals de totale investering. 

Nalevingsgerichte controle 

Controle om na te gaan of een activiteit 
in overeenstemming is met de 
toepasselijke wet- en regelgeving en de 
voorwaarden van eventuele contracten 
of overeenkomsten. 

Nationale stimuleringsbank of -instelling 

Financiële instelling die door de 
overheid is opgericht om financiering te 
verstrekken voor economische 
ontwikkeling. 

Niet-afgewikkelde vastleggingen 
De som van de verbintenissen die zijn 
aangegaan, maar nog niet in betalingen 
zijn omgezet. 

Omnibusverordening 

Een herziening van het Financieel 
Reglement in 2018, waarbij de financiële 
regels en het begrotingsbeheer van de 
EU werden gewijzigd en vereenvoudigd. 

Onregelmatigheid 
Een inbreuk op EU-regels (of relevante 
nationale regelgeving) of contractuele 
verplichtingen. 
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Ontkoppelde [inkomens]steun 
EU-betalingen aan landbouwers die niet 
gebonden zijn aan de productie van een 
specifiek product. 

Ontwerp van gewijzigde begroting 
Een door de Commissie opgesteld 
voorstel om de EU-begroting gedurende 
de uitvoering ervan te wijzigen. 

Op een attestopdracht gebaseerde 
aanpak 

Een regeling waarbij een controleur een 
conclusie presenteert op basis van 
toereikende controle-informatie, 
verkregen door middel van 
controlewerkzaamheden, met 
betrekking tot financiële informatie, 
andere gegevens of specifieke 
beweringen van de gecontroleerde. 

Openstaand punt inzake TEM 

Door de Commissie gemaakt 
voorbehoud ten aanzien van de TEM-
gegevens in de ontvangstenrekening van 
een lidstaat. 

Operationeel programma (OP) 

Het basiskader voor de uitvoering van 
door de EU gefinancierde 
cohesieprojecten in een bepaalde 
periode dat de prioriteiten en 
doelstellingen weerspiegelt die zijn 
vastgelegd in 
partnerschapsovereenkomsten tussen 
de Commissie en de afzonderlijke 
lidstaten. 

Ordonnateur 

Een persoon die verantwoordelijk is voor 
het innen van de ontvangsten en het 
verrichten van de uitgaven van een EU-
orgaan. 

Orthofoto 

Een luchtfoto ter compensatie van de 
hoogte, de helling en de topografie van 
de oppervlakte, teneinde de 
afstandsmetingen te harmoniseren. 

Output 

Iets wat wordt voortgebracht of bereikt 
door een door de EU gefinancierd 
project, zoals gegeven cursussen, 
gebouwde 
afvalwaterzuiveringsinstallaties of 
aangelegde weggedeelten. 
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Overbruggingsfaciliteit 

Een instrument dat zorgt voor de 
continuïteit van financiering wanneer 
van de ene EU-financieringsregeling op 
de andere wordt overgeschakeld. 

Overdracht 

De overboeking van niet-gebruikte 
begrotingskredieten van het ene 
begrotingsjaar naar het volgende onder 
bepaalde voorwaarden. 

Overkoepelend programma 

Een programma in het kader van het 
Europees nabuurschapsinstrument 
waarbij middelen worden toegewezen 
aan meerdere landen die aan bepaalde 
voorwaarden voldoen, in aanvulling op 
hun financiële basistoewijzingen. 

Partnerschapsovereenkomst (PO) 

Een overeenkomst tussen de Commissie 
en een lidstaat of derde land(en) in het 
kader van een EU-uitgavenprogramma 
waarin bijvoorbeeld strategische 
plannen, investeringsprioriteiten of de 
voorwaarden voor handels- of 
ontwikkelingssteun zijn vastgesteld. 

Plaatsing van 
overheidsopdrachten/openbare 
aanbesteding 

De aankoop door een publiekrechtelijk 
orgaan of andere autoriteit van werken, 
leveringen of diensten via een openbare 
mededingingsprocedure om kwaliteit en 
kosteneffectiviteit te bewerkstelligen. 

Plattelandsontwikkelingsprogramma 
(POP) 

Een reeks nationale of regionale 
meerjarige doelstellingen en acties, 
goedgekeurd door de Commissie, voor 
de uitvoering van het EU-beleid voor 
plattelandsontwikkeling. 

Prestatieoverzicht van de programma's 
(PPO) 

Bijlage bij het AMPR waarin alle 
programmaverklaringen worden 
samengevat en een selectie van 
programma-indicatoren is opgenomen. 

Prestatiereserve 

Een bedrag in de begroting dat is 
toegewezen aan de uitgaven in het 
kader van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen en dat wordt 
ingehouden totdat bepaalde 
streefdoelen zijn bereikt. 
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Prestaties/doelmatigheid 

Een maatstaf die aangeeft in hoeverre 
de doelstellingen van door de EU 
gefinancierde acties, projecten of 
programma’s zijn verwezenlijkt en dit op 
kosteneffectieve wijze is gedaan. 

Prioritaire as 
Een hoofddoelstelling van een 
operationeel programma, verdeeld in 
een of meer investeringsprioriteiten. 

Programma 

Het middel waarmee specifieke EU-
beleidsdoelstellingen worden 
verwezenlijkt, in het algemeen door 
middel van gecofinancierde projecten. 

Programma-autoriteiten 

Collectieve term voor de 
beheersautoriteiten, certificerende 
instanties en auditautoriteiten op het 
gebied van cohesie-uitgaven. 

Programmaraming 

Een door een partnerland opgesteld en 
door de Europese Commissie 
goedgekeurd document waarin de uit te 
voeren samenwerkings- of 
ontwikkelingswerkzaamheden alsmede 
de benodigde financiële, personele en 
materiële hulpbronnen worden 
uiteengezet. 

Programmaverklaring (PS) 

Rechtvaardiging van de operationele 
kredieten waarom de Commissie voor 
elk uitgavenprogramma verzoekt in de 
jaarlijkse ontwerpbegroting; deze is 
gebaseerd op de uitvoering in 
voorgaande jaren die wordt gemeten 
met behulp van indicatoren. 

Programmeringsperiode 
De periode waarin een EU-
uitgavenprogramma wordt gepland en 
uitgevoerd. 

Rechtstreekse steun/rechtstreekse 
betaling 

Een landbouwsteunbetaling, zoals 
oppervlaktegebonden steun, die 
rechtstreeks aan landbouwers wordt 
gedaan. 
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Regeling inzake een enkele 
areaalbetaling (REAB) 

Een regeling voor oppervlaktegebonden 
landbouwbetalingen die in tien lidstaten 
tijdelijk wordt toegepast en in het kader 
waarvan landbouwers een 
standaardbedrag aan steun per hectare 
ontvangen. Alle andere lidstaten passen 
de basisbetalingsregeling toe. 

Regelmatigheid / Wettigheid en 
regelmatigheid 

De mate waarin een verrichting of 
activiteit in overeenstemming is met de 
toepasselijke wet- en regelgeving en 
eventuele contractuele verplichtingen. 

Register van uitzonderingen 

Document waarin afwijkingen van de 
vastgestelde controles en procedures 
zijn geregistreerd, inclusief de redenen 
ervoor en het effect ervan. 

Representatief foutenpercentage 

Een statistische schatting van het 
foutenpercentage dat een populatie 
vertoont op basis van de toetsing van 
een representatieve steekproef van 
verrichtingen van die populatie. 

Representatieve statistische 
steekproefneming 

De toepassing van statistische 
technieken om een steekproef te 
trekken die de kenmerken vertoont van 
de populatie waaruit deze is getrokken. 

Restfoutenpercentage/restrisicopercent
age/totaal restfoutenpercentage 
(RFP/RRP/TRFP) 

Het aandeel van een populatie dat niet 
regelmatig wordt geacht nadat rekening 
is gehouden met het effect van alle 
controleprocedures, terugvorderingen 
en correcties. 

Resultaat 

Het onmiddellijke effect van een project 
of programma na afronding ervan, zoals 
de verbeterde inzetbaarheid van 
deelnemers aan een cursus of de 
verbeterde toegankelijkheid na de 
aanleg van een nieuwe weg. 

Resultaatindicator 

Een meetbare variabele waarmee 
informatie wordt verschaft om de 
onmiddellijke effecten van gesteunde 
projecten op de doelgroep te 
beoordelen. 
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Selectie op geldwaarde (Monetary Unit 
Sampling — MUS) 

Een statistische steekproefmethode 
waarin de kans dat een bepaalde 
verrichting wordt geselecteerd 
evenredig is aan de omvang ervan. 

Staatssteun 

Directe of indirecte overheidssteun voor 
een bedrijf of organisatie waardoor 
dit/deze een voordeel heeft ten opzichte 
van concurrenten. 

Statistische steekproefneming 

Een op statistieken gebaseerde 
steekproeftechniek die bij 
controletoetsing wordt gebruikt om 
representatieve resultaten te verkrijgen. 

Steekproefneming op basis van 
vakkundige oordeelsvorming 

Een procedure waarin de controleur, 
anders dan bij statistische 
steekproefneming, gebruikmaakt van 
zijn beoordelingsvrijheid om posten uit 
een populatie te selecteren voor 
controletoetsing om aan vooraf 
bepaalde criteria te voldoen.  

Subsidie 

Een niet terug te betalen betaling uit de 
EU-begroting aan een begunstigde voor 
de uitvoering van een subsidiabel 
project of programma. 

Terugvorderbare btw 

De btw die een belastingplichtige mag 
aftrekken van de btw die moet worden 
afgedragen aan de belastingautoriteiten 
op grond van het feit dat hij dit bedrag al 
heeft betaald bij eigen aankopen van 
goederen en diensten. 

Traditionele eigen middelen (TEM) EU-ontvangsten afkomstig van 
douanerechten en suikerheffingen. 

Trans-Europees netwerk (TEN) 

Netwerk van grensoverschrijdende 
infrastructuur voor vervoer, energie of 
telecommunicatie dat is opgezet om de 
werking van de interne markt van de EU 
te ondersteunen en te verbeteren door 
het vrije verkeer van personen, 
goederen en diensten te 
vergemakkelijken. 
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Tussentijdse betaling 

EU-projecten of programma’s omvatten 
vaak meerdere betalingen: voorschot-, 
tussentijdse en saldobetalingen. 
Begunstigden dienen aanvragen voor 
tussentijdse betalingen in wanneer ze 
een in het contract of de 
subsidieovereenkomst gespecificeerde 
mijlpaal hebben bereikt. 

Twinning 

Een mechanisme voor 
capaciteitsopbouw op specialistische 
gebieden waarbij een orgaan in een 
partnerland steun ontvangt van een 
tegenhanger in een EU-lidstaat. 

Uitbetalingspercentage 
Het percentage van de totale middelen 
dat uit een financieringsinstrument aan 
eindontvangers wordt betaald. 

Uitvoerend agentschap 

Een organisatie die voor een beperkte 
periode door de Commissie wordt 
opgericht en beheerd om namens haar 
en onder haar verantwoordelijkheid 
specifieke taken te verrichten in verband 
met EU-programma's of -projecten. 

Vast bedrag Een betaling ineens en niet in termijnen. 

Vastlegging 

Een in de begroting gereserveerd bedrag 
om een specifieke uitgavenpost te 
financieren, zoals een contract of 
subsidieovereenkomst. Aan een 
vastlegging moet een 
vastleggingskrediet ten grondslag liggen. 

Vastleggingskrediet 
Een jaarlijks plafond voor de bedragen 
die in de EU-begroting beschikbaar zijn 
voor specifieke uitgavenposten. 

Verdringingseffect 
Economisch effect waarbij een stijging 
van de overheidsuitgaven leidt tot een 
daling van de particuliere investeringen. 
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Vereenvoudigde kostenoptie (simplified 
cost option — SCO): 

Een aanpak voor het bepalen van een 
subsidiebedrag met behulp van 
methoden als standaardeenheidskosten, 
forfaitaire financiering of vaste 
bedragen, en niet op grond van de 
kosten die de begunstigde daadwerkelijk 
heeft gemaakt. Opgezet om de 
administratieve lasten te verlichten. 

Vergroening 

De toepassing van landbouwpraktijken 
die het klimaat en het milieu ten goede 
komen. Wordt ook vaak gebruikt om te 
verwijzen naar de desbetreffende EU-
steunregeling. 

Verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen (GB-
verordening) 

De verordening tot vaststelling van de 
regels die van toepassing zijn op alle vijf 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen. 

Verrichting 

Een handeling, zoals een gedane 
betaling of geïnde ontvangsten, die in de 
rekeningen van de EU wordt 
opgenomen. 

Voorbehoud 

Tekortkoming waarop door een 
directeur-generaal wordt gewezen in de 
betrouwbaarheidsverklaring die in het 
jaarlijks activiteitenverslag is 
opgenomen. 

Voorbehoud inzake bni Voorbehoud bij de berekening van de 
eigen middelen bni door een lidstaat. 

Voorbehoud inzake btw Voorbehoud bij de berekening van de 
eigen middelen btw door een lidstaat. 

Voorfinancieringsbetaling 
Een voorschot in contanten om in een 
bepaalde periode welomschreven 
activiteiten te financieren. 

Voorwaardelijke verplichting 
Een mogelijke betalingsverplichting die 
afhangt van de uitkomst van een 
toekomstige gebeurtenis. 

Voorziening 

Een boekhoudkundige term voor de 
beste raming van een waarschijnlijke 
toekomstige verplichting waarvan de 
omvang of timing onzeker is en die is 
opgenomen in de balans. 
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Voorzieningspercentage 
Het percentage van een toegestane 
financiële verplichting dat als 
voorziening moet worden weergegeven. 

Vrijmaking 
Annulering door de Commissie van de 
gehele of een deel van de niet-gebruikte 
vastlegging. 

Werkdocument van de diensten van de 
Commissie (Staff working document, 
SWD) 

Een niet-bindend document van de 
Commissie dat is opgesteld om te 
worden besproken binnen of buiten de 
instelling. 

Zekerheidspakket 

Reeks documenten die elke lidstaat 
jaarlijks bij de Commissie indient met 
betrekking tot de ESI-fondsen; het 
pakket bestaat uit de jaarrekening, de 
samenvatting, het controleverslag, de 
beheersverklaring en het 
controleoordeel. 

Zuinigheid 
De middelen tijdig, in passende 
hoeveelheid en kwaliteit en tegen de 
best mogelijke prijs beschikbaar stellen. 
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