Term

Afkorting/

Eenvoudige uitleg

Complexe uitleg

De mate, vaak uitgedrukt als percentage, waarin aan

Het aandeel van toegekende EU-subsidies dat

lidstaten toegewezen EU-middelen zijn besteed aan

daadwerkelijk is betaald aan een begunstigde of een

subsidiabele projecten.

groep van begunstigden en waarvan de Commissie heeft

acroniem
Absorptie

aanvaard dat het is besteed overeenkomstig de aan deze
subsidies verbonden voorwaarden en regels. Het kan
worden uitgedrukt als percentage van geplande EUuitgaven en kan betrekking hebben op een jaar of de
gehele programmeringsperiode.
Afsluiting/gedeeltelijke afsluiting

De financiële afwikkeling van een EU-programma of een

De financiële afwikkeling van een EU-programma of een

deel daarvan door middel van de betaling van het

deel daarvan door middel van de betaling van het

verschuldigde saldo aan een lidstaat of de terugvordering

verschuldigde saldo aan een lidstaat of de terugvordering

van middelen van een lidstaat.

van middelen van een lidstaat. Een gedeeltelijke afsluiting
vindt plaats aan het einde van de bewaartermijn voor
bewijsstukken met betrekking tot jaarlijkse
uitgavendeclaraties, terwijl de afsluiting de laatste fase in
de levenscyclus van een operationeel programma vormt.

Auditautoriteit

AA

Een onafhankelijke nationale entiteit die

Een onafhankelijke nationale entiteit die

verantwoordelijk is voor het controleren van de systemen

verantwoordelijk is voor het controleren van de systemen

en activiteiten binnen een EU-uitgavenprogramma.

en activiteiten binnen een EU-uitgavenprogramma.

Behalve dat zij verslag uitbrengt aan de
beheersautoriteiten en certificerende instanties, dient zij
bij de Commissie een jaarverslag in over het functioneren
van de beheers- en controlesystemen en de wettigheid
en regelmatigheid van de gecertificeerde uitgaven.
Basisbetalingsregeling

BBR

Een landbouwregeling van de EU in het kader waarvan

Een landbouwregeling van de EU in het kader waarvan

betalingen aan landbouwers worden gedaan op basis van

betalingen aan landbouwers worden gedaan op basis van

de subsidiabele landoppervlakte.

rechten die gekoppeld zijn aan hun 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 EUbegrotingsaangelegenheden uitoefenen.

Begrotingssteun

De rechtstreekse overmaking van EU-steun aan de

De rechtstreekse overmaking van EU-steun aan de

nationale schatkist van een partnerland onder bepaalde

nationale schatkist van een partnerland onder bepaalde

voorwaarden.

voorwaarden om bepaalde doelstellingen en
hervormingen na te streven die door middel van een
dialoog zijn overeengekomen.

Begunstigde

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

Beheersautoriteit

BA

De nationale, regionale of plaatselijke (overheids- of

De nationale, regionale of plaatselijke (overheids- of

particuliere) autoriteit die door een lidstaat is

private) autoriteit die door een lidstaat is aangewezen

aangewezen voor het beheer van een door de EU

voor het beheer van een door de EU gefinancierd

gefinancierd programma.

programma. Zij selecteert projecten die gefinancierd
zullen worden, monitort de uitvoering ervan en brengt
verslag uit aan de Commissie over de financiële aspecten
en behaalde resultaten. Ook zorgt zij voor
terugvorderingen en correcties wanneer er fouten
worden ontdekt.

Belasting over de toegevoegde waarde

Btw

Een indirecte verbruiksbelasting over de productie en

Een indirecte verbruiksbelasting over de productie en

distributie van goederen en de verlening van diensten die

distributie van goederen en de verlening van diensten die

uiteindelijk voor rekening komt van de eindconsument.

uiteindelijk voor rekening komt van de eindconsument.
Het is een incrementele belasting die in elke fase van de
toeleveringsketen in rekening wordt gebracht (vanaf de
productie tot aan het verkooppunt) door bedrijven,
zelfstandigen en andere beroepsbeoefenaars (ook wel
belastingplichtigen genoemd) wier omzet boven een
bepaald bedrag ligt. Belastingplichtigen innen en betalen
btw aan belastingautoriteiten na aftrek van de
terugvorderbare btw die ze al op hun eigen aankopen
hebben betaald.

Bestemmingsontvangsten

Middelen gestort in de EU-begroting (bijv. boetes en

Middelen gestort in de EU-begroting (bijv. boetes en

correcties, en bijdragen van derde landen aan

correcties, en bijdragen van derde landen aan

onderzoeksprogramma’s) die alleen voor een vastgesteld

onderzoeksprogramma’s) die alleen voor een vastgesteld

doel kunnen worden gebruikt.

doel kunnen worden gebruikt. Bestemmingsontvangsten
vormen een uitzondering op het begrotingsbeginsel dat
alle ontvangsten kunnen worden gebruikt om zonder
onderscheid alle uitgavenposten te financieren.

Betaalorgaan

Een door een lidstaat aangesteld orgaan om de

Een door een lidstaat aangesteld orgaan om de

landbouwuitgaven van de EU te beheren.

rechtstreekse steun en marktmaatregelen in het kader
van landbouwuitgaven van de EU te beheren en
controleren.

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 één
hectare subsidiabele landbouwgrond wordt opgegeven.

Betrouwbaarheidsinterval

Een statistische maatstaf van de nauwkeurigheid van de

Een statistische maatstaf van de nauwkeurigheid van de

resultaten van een steekproeftrekking die wordt gebruikt

resultaten van een steekproeftrekking die wordt gebruikt

bij het schatten van een foutenpercentage.

bij het schatten van een foutenpercentage en
gepresenteerd als de waarschijnlijkheid dat de werkelijke
foutwaarde binnen een bepaalde bandbreedte valt.

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.
Blijvend grasland

Landbouwgrond waarop een vegetatie van grassen of

Landbouwgrond met een natuurlijke of ingezaaide

andere kruidachtige voedergewassen meer dan vijf

vegetatie van grassen of andere kruidachtige

achtereenvolgende jaren groeit.

voedergewassen die meer dan vijf achtereenvolgende
jaren niet is opgenomen in de vruchtwisseling van een
landbouwbedrijf.

Bruto nationaal inkomen

Bni

Een standaardmaatstaf voor de rijkdom van een land,

Een standaardmaatstaf voor de rijkdom van een land,

gebaseerd op inkomen uit binnenlandse en buitenlandse

gebaseerd op inkomen uit binnenlandse en buitenlandse

bronnen.

bronnen. De EU gebruikt het bni om de bovengrens te
bepalen van EU-betalingen in een gegeven jaar. De
bijdragen van de lidstaten aan EU-ontvangsten worden
grotendeels bepaald door hun aandeel in het bni van de
EU.

Certificerende instantie

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

Certificerende instantie

Een orgaan dat door een lidstaat is aangewezen om de

Binnen het cohesiebeleid een orgaan dat door een

juistheid en conformiteit van uitgavenstaten en

lidstaat voor elk operationeel programma is aangewezen

betalingsverzoeken te certificeren.

om de juistheid en conformiteit van uitgavenstaten en
betalingsverzoeken te certificeren voordat deze bij de
Europese Commissie worden ingediend.

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 is dan 90 % van het EUgemiddelde.

Conformiteitsgoedkeuring

Het proces waarbij de Commissie verifieert of een lidstaat

Het proces waarbij de Commissie voornamelijk door

correct gebruik heeft gemaakt van de landbouwfondsen

middel van inspecties ter plaatse verifieert of een lidstaat

die tot zijn beschikking staan en zijn beheers- en

correct gebruik heeft gemaakt van de landbouwfondsen

controlesystemen doeltreffend heeft ingezet. In het geval

die tot zijn beschikking staan en zijn beheers- en

van een inbreuk kan de procedure ertoe leiden dat de

controlesystemen doeltreffend heeft ingezet. Indien er

lidstaat een bedrag moet terugbetalen.

sprake is van een inbreuk, kan de Commissie een
conformiteitsbesluit nemen waarin de lidstaat wordt
opgedragen een bedrag terug te storten in de EUbegroting.

Coördinatiecomité voor de Europese
structuur- en investeringsfondsen

COESIF

Een comité binnen de Commissie dat tot taak heeft de

Een comité binnen de Commissie dat tot taak heeft de

uitvoering van de verordeningen inzake de structuur- en

uitvoering van de verordeningen inzake de structuur- en

investeringsfondsen (ESI-fondsen) te bespreken.

investeringsfondsen (ESI-fondsen) te bespreken. Het

verving het Coördinatiecomité voor de fondsen (COCOF)
voor de programmeringsperiode 2014-2020.
Coördinatiecomité voor de Fondsen

COCOF

Een voormalig comité van de Commissie dat tot taak had

Een voormalig comité binnen de Commissie dat tot taak

de uitvoering van de verordeningen inzake de structuur-

had de uitvoering van de verordeningen inzake de

en investeringsfondsen (ESI-fondsen) te bespreken.

structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) te
bespreken. Voor de programmeringsperiode 2014-2020
werd het vervangen door het Coördinatiecomité voor de
Europese structuur- en investeringsfondsen (COESIF).

Corrigerend vermogen

Een door de Commissie gebruikte maatstaf om het niveau
van toekomstige correcties te schatten.

Cross-compliance (randvoorwaarden)

Een mechanisme waarbij betalingen aan landbouwers
afhankelijk zijn gemaakt van de vraag of ze voldoen aan
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.

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

Beheer van een EU-fonds of -programma (met inbegrip

Commissie alleen, in tegenstelling tot gedeeld beheer of

van de selectie van contractanten, de toekenning van

indirect beheer.

subsidies, betalingen, monitoring, enz.) door de
Commissie alleen, in tegenstelling tot gedeeld beheer of
indirect beheer.

Economisch resultaat

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

Eigen middelen

De middelen die worden gebruikt om de EU-begroting te

De middelen die worden gebruikt om de EU-begroting te

financieren; het overgrote deel is afkomstig uit de

financieren; het overgrote deel is afkomstig uit de

bijdragen van de lidstaten.

bijdragen van de lidstaten die gebaseerd zijn op btw en
bni, alsmede douanerechten op invoer.

(Eind)begunstigde

Europa 2020-strategie

Een natuurlijke of rechtspersoon die een subsidie of

Een natuurlijke of rechtspersoon die een subsidie, lening

lening uit de EU-begroting ontvangt of aan wie een door

of investering uit de EU-begroting ontvangt of aan wie

de EU gefinancierde activiteit uiteindelijk ten goede

een door de EU gefinancierde activiteit uiteindelijk ten

komt.

goede komt (bijv. door het volgen van een opleiding).

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

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en

EFMZV

Visserij

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

Europees Fonds voor regionale

Een EU-fonds dat de economische en sociale cohesie in

ontwikkeling

de EU versterkt door de financiering van investeringen
die ongelijkheden tussen haar regio’s verkleinen.

Europees Fonds voor strategische

EFSI

investeringen

Een investeringssteunmechanisme dat door de Europese
Investeringsbank (EIB) en de Commissie is opgezet om
particuliere investeringen te mobiliseren voor projecten
die van strategisch belang zijn voor de EU. Ook wel
bekend als het “plan-Juncker”. Nu geïntegreerd in de EIBgroep.

Europees Landbouwfonds voor

Elfpo

plattelandsontwikkeling

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 terecht te
komen.
Europese structuur- en
investeringsfondsen

ESIF of ESI-fondsen

De vijf belangrijkste EU-fondsen die samen de

De vijf belangrijkste ESI-fondsen, die samen de

economische ontwikkeling in de hele EU ondersteunen.

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. Op de
fondsen is een gemeenschappelijke reeks regels van
toepassing.

Evaluatie achteraf (ex-postevaluatie)

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

Financieel intermediair

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

Financieel Reglement

De regels die bepalen hoe de EU-begroting wordt

De regels die bepalen hoe de EU-begroting wordt

vastgesteld en gebruikt.

vastgesteld en gebruikt en hoe de daarmee
samenhangende processen zoals interne controle,
verslaglegging, controle en kwijting, verlopen.

Financieringsinstrument

Financiële steun uit de EU-begroting in de vorm van

Financiële steun uit de EU-begroting in de vorm van

investeringen in eigen vermogen of quasi-eigen

investeringen in eigen vermogen of quasi-eigen

vermogen, leningen, garanties of andere risicodelende

vermogen, leningen, garanties of andere risicodelende

instrumenten.

instrumenten. Hierdoor is het mogelijk om extra kapitaal
aan te trekken en financiering te “revolverend” te maken.

Fout

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

Geconsolideerde rekeningen

De geaggregeerde rekeningen van alle EU-instellingen,

De geaggregeerde rekeningen van alle EU-instellingen,

agentschappen en organen, gepresenteerd in één

agentschappen en organen, gepresenteerd in één

document.

document, na aftrek van alle bedragen die zij elkaar
hebben betaald of verschuldigd zijn.

Gedeeld beheer

Een methode om de EU-begroting te besteden waarbij de

Een methode om de EU-begroting te besteden waarbij de

Commissie, in tegenstelling tot onder rechtstreeks

Commissie, in tegenstelling tot rechtstreeks beheer,

beheer, delegeert aan de lidstaat, maar toch de

delegeert aan de lidstaat, maar toch de

eindverantwoordelijkheid houdt.

eindverantwoordelijkheid houdt. De lidstaat verstrekt
middelen aan de ontvangers en heeft de primaire
verantwoordelijkheid voor het opzetten van een
betrouwbaar beheers- en controlesysteem om
onregelmatigheden te voorkomen, of op te sporen en te
corrigeren.

Geïntegreerd beheers- en controlesysteem

GBCS

Een EU-systeem dat door de lidstaten wordt gebruikt om

Een EU-systeem dat door de lidstaten wordt gebruikt om

betalingen aan landbouwers in het kader van het

betalingen aan landbouwers in het kader van het

gemeenschappelijk landbouwbeleid te beheren en te

gemeenschappelijk landbouwbeleid te beheren en te

controleren.

controleren. Het omvat onderling verbonden databases
met gegevens van landbouwers, landbouwgrond en
dieren.

Gekoppelde steun

EU-betalingen aan landbouwers voor de productie van
een specifiek product.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

GLB

Een EU-beleidsterrein dat subsidies en een scala aan

Een EU-beleidsterrein dat subsidies en een scala aan

andere maatregelen omvat die bedoeld zijn om

andere maatregelen omvat die bedoeld zijn om

voedselzekerheid te waarborgen, EU-landbouwers een

voedselveiligheid te waarborgen, EU-landbouwers een

redelijke levensstandaard te verzekeren en het milieu te

redelijke levensstandaard te verzekeren en het milieu te

beschermen.

beschermen. Het GLB werd in 1962 ingevoerd en heeft
sindsdien verschillende belangrijke hervormingsronden
ondergaan.

Geospatiale steunaanvraag

GSAA

Een online tool voor het indienen van

Een online tool voor landbouwers om

oppervlaktegerelateerde aanvragen van landbouwsteun.

oppervlaktegerelateerde steunaanvragen in te dienen
met behulp van een interface waarin ruimtelijke en
alfanumerieke gegevens over de oppervlakten die ze
opgeven, zijn geïntegreerd.

Geschat foutenpercentage

Een statistische schatting van het foutenpercentage dat

Een statistische schatting, uitgedrukt als percentage, van

een populatie vertoont op basis van de toetsing van een

het foutenniveau dat een populatie vertoont in een

representatieve steekproef van verrichtingen.

gegeven jaar op basis van de toetsing van een
representatieve steekproef van verrichtingen.

Goed financieel beheer

Het beheer van de middelen overeenkomstig de

Het beheer van de middelen overeenkomstig de

beginselen van zuinigheid, efficiëntie en

beginselen van zuinigheid, efficiëntie en

doeltreffendheid.

doeltreffendheid. In de context van de EU worden deze
beginselen beschreven in het Financieel Reglement.

Goedkeuring van rekeningen

Een jaarlijks proces waarbij de Commissie, na controles,

Een jaarlijks proces waarbij de Commissie, na controles

de bedragen aanvaardt die uitvoeringsorganen en

van de subsidiabiliteit van de gefinancierde actie en de

partners haar verzoeken te betalen.

volledigheid en juistheid van de ingediende rekeningen,
de bedragen aanvaardt die uitvoeringsorganen en
partners die EU-uitgaven verrichten, haar verzoeken te
betalen.

Groot project

Een door de EU gefinancierd project waarvan de totale

Een door de EU gefinancierd project waarvan de totale

subsidiabele kosten hoger zijn dan 50 miljoen EUR in

subsidiabele kosten hoger zijn dan 50 miljoen EUR in

sectoren zoals vervoer, milieu en energie.

sectoren zoals vervoer, milieu en energie. Grote
projecten moeten worden goedgekeurd door de
Commissie na een specifieke beoordeling.

Impact

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

Inbreukprocedure

De gerechtelijke stappen die de Commissie onderneemt

De gerechtelijke stappen die de Commissie onderneemt

tegen een EU-lidstaat die zijn verplichtingen uit hoofde

tegen een EU-lidstaat die zijn verplichtingen uit hoofde

van het EU-recht niet nakomt.

van het EU-recht niet nakomt, zoals de juiste omzetting
van de bepalingen van een richtlijn of de rechtzetting van
een vermoedelijke schending. Als een land niet de
noodzakelijke actie onderneemt, kan de Commissie
besluiten de zaak voor te leggen aan het Europees Hof
van Justitie en het vragen sancties op te leggen.

Indirect beheer

Een methode om de EU-begroting uit te voeren waarbij

Een methode om de EU-begroting uit te voeren waarbij

de Commissie uitvoeringstaken toevertrouwt aan andere

de Commissie uitvoeringstaken toevertrouwt aan andere

entiteiten (zoals derde landen en internationale

entiteiten (zoals derde landen en internationale

organisaties).

organisaties, waaronder de entiteiten binnen de
Europese Investeringsbank). De entiteit waaraan de taken
zijn toevertrouwd moet de beginselen van goed
financieel beheer, transparantie en non-discriminatie
eerbiedigen. De Commissie is verantwoordelijk voor het
toezicht op deze entiteiten, de aanvaarding van de
rekeningen en voor het uitsluiten van EU-financiering van

uitgaven die gedaan zijn in strijd met de toepasselijke
regels.
Indirecte kosten

Kosten, zoals overheadkosten of andere administratieve

Kosten, zoals overheadkosten of andere administratieve

kosten, die een begunstigde maakt met betrekking tot

kosten, die een begunstigde maakt met betrekking tot

een EU-project of -maatregel.

een EU-project of -maatregel; ze zijn echter niet specifiek
toegewezen, maar worden toegerekend op basis van
passende aannames.

Input

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

Internationale controlestandaarden

ISA

(International Standards on auditing)

Professionele normen waarin de eigenschappen en
verantwoordelijkheden van onafhankelijke controleurs
zijn uiteengezet.

Investeringen in eigen

Geld dat wordt geïnvesteerd in de aandelen van een

vermogen/belegging in aandelen

bedrijf in ruil voor een eigendomsrecht en een deel van
de winsten.

Jaarlijks activiteitenverslag

JAV

Een door ieder directoraat-generaal van de Commissie en

Een intern beheersverslag dat door de directeur-generaal

uitvoerend agentschap opgesteld verslag waarin wordt

van elk DG van de Commissie wordt ingediend bij de

uiteengezet hoe het heeft gepresteerd met betrekking tot

commissarissen. In elk JAV wordt verslag gedaan over het
beheer en de interne controle van het desbetreffende DG
en zijn prestaties met betrekking tot de belangrijkste

zijn doelstellingen en hoe het zijn financiële en personele

doelstellingen en activiteiten die in zijn beheersplan zijn

middelen heeft benut.

opgenomen. Het bevat een verklaring van de
desbetreffende directeur-generaal of het afdelingshoofd
over de betrouwbaarheid van de financiële informatie, de
deugdelijkheid van het financieel beheer en de
toereikendheid van de controleprocedures.

Kleine en middelgrote ondernemingen

Kmo's

Een op omvang gebaseerde definitie van ondernemingen

Een op omvang gebaseerde definitie van ondernemingen

en andere organisaties op grond van het aantal

en andere organisaties op grond van het aantal

personeelsleden en bepaalde financiële criteria.

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.

Krediet

De EU-begroting omvat vastleggings- en
betalingskredieten. Een vastleggingskrediet is een
toezegging om onder bepaalde voorwaarden financiering
te verstrekken. Een betalingskrediet is een autorisatie om
een betaling te verrichten wanneer aan de bijbehorende
voorwaarden is voldaan.

Kwijting

Een jaarlijks besluit van het Europees Parlement waarbij

Een besluit van het Europees Parlement op basis van een

definitieve goedkeuring wordt verleend voor de wijze

aanbeveling van de Raad en het jaarverslag en de

waarop de Commissie een begroting heeft uitgevoerd.

betrouwbaarheidsverklaring van de ERK waarbij
definitieve goedkeuring wordt verleend voor de wijze
waarop de Commissie een begroting heeft uitgevoerd.

Landbouwpercelenidentificatiesysteem

LIPS

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 declaraties door
landbouwers.

Marktmaatregelen

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

Materialiteitsdrempel

Een drempel waarboven ontdekte onregelmatigheden in

Een drempel waarboven ontdekte onregelmatigheden in

een gecontroleerde populatie of reeks financiële staten

een gecontroleerde bevolking of reeks financiële staten

geacht worden afbreuk te doen aan de nauwkeurigheid

geacht worden afbreuk te doen aan de nauwkeurigheid

en betrouwbaarheid.

en betrouwbaarheid. De ERK hanteert een
materialiteitsdrempel van 2 % toe voor haar oordelen in
de betrouwbaarheidsverklaring.

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 prioriteiten (op basis

Het uitgavenplan van de EU waarin in zes hoofdrubrieken

van beleidsdoelstellingen) en plafonds worden

prioriteiten (op basis van beleidsdoelstellingen) en

vastgelegd, in het algemeen voor zeven jaar.

plafonds worden vastgelegd, in het algemeen voor zeven
jaar. Het biedt de structuur waarbinnen jaarlijkse EUbegrotingen worden vastgelegd en beperkt de uitgaven
voor elke uitgavencategorie. Het huidige MFK bestrijkt de
periode 2014-2020.

Onregelmatigheid

Een inbreuk op EU-regels (of relevante nationale

Een al dan niet doelbewuste handeling of omissie die een

regelgeving) of contractuele verplichtingen.

inbreuk vormt op EU-regels (of relevante nationale
regelgeving) en/of contractuele verplichtingen en die
mogelijk een negatieve impact heeft op de financiële
belangen van de EU.

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 EUbegroting gedurende de uitvoering ervan te wijzigen.

Op een attestopdracht gebaseerde aanpak

Een regeling waarbij een controleur een conclusie

Een regeling waarbij een controleur een conclusie

presenteert op basis van toereikend, relevant en

presenteert op basis van toereikend, relevant en

betrouwbaar bewijs, verkregen door middel van

betrouwbaar bewijs, verkregen door middel van

controlewerkzaamheden, met betrekking tot financiële

passende controlewerkzaamheden, met betrekking tot

informatie, andere gegevens of specifieke beweringen

financiële informatie, andere gegevens of specifieke

van de gecontroleerde.

beweringen van de gecontroleerde. In haar
betrouwbaarheidsverklaring presenteert de ERK een
conclusie over de betrouwbaarheid van de door de
Commissie opgestelde financiële staten.

Operationeel programma

OP

Het basiskader voor de uitvoering van door de EU

Het basiskader voor de uitvoering van door de EU

gefinancierde cohesieprojecten in een bepaalde periode,

gefinancierde cohesieprojecten in een bepaalde periode,

waarin de prioriteiten en doelstellingen worden

waarin de prioriteiten en doelstellingen worden

weergegeven die zijn vastgesteld in

weergegeven die zijn vastgesteld in

partnerschapsovereenkomsten tussen de Commissie en

partnerschapsovereenkomsten tussen de Commissie en

de lidstaten.

de lidstaten. Operationele programma’s zijn specifiek
voor lidstaten en/of regio’s en kunnen worden
gefinancierd uit een of meer EU-fondsen.

Ordonnateur

Een persoon die verantwoordelijk is voor het innen van

Een persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering

de ontvangsten en het verrichten van de uitgaven van

van de ontvangsten en uitgaven van een EU-orgaan

een EU-orgaan.

overeenkomstig het Financieel Reglement en de
beginselen van goed financieel beheer, en voor het

waarborgen van de naleving van de vereisten op het
gebied van wettigheid en regelmatigheid.
Output

Iets wat wordt voortgebracht of bereikt door een project.

Iets wat wordt voortgebracht of bereikt door een door de
EU gefinancierd project, zoals gegeven
opleidingscursussen, gebouwde
afvalwaterzuiveringsinstallaties of lengte van een
aangelegde weg.

Overdracht

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

Partnerschapsovereenkomst

Een overeenkomst tussen de Commissie en een lidstaat

Een overeenkomst tussen de Commissie en een lidstaat

of een derde land in het kader van een EU-

of een derde land in het kader van een EU-

uitgavenprogramma.

uitgavenprogramma, waarin bijvoorbeeld strategische
plannen, investeringsprioriteiten of de
handelsvoorwaarden of voorwaarden waaronder
ontwikkelingshulp wordt verleend.

Plaatsing van

De aankoop door publiekrechtelijke organen van

overheidsopdrachten/openbare

producten, diensten en werkzaamheden via openbare

aanbesteding

mededingingsprocedures om kwaliteit en
kosteneffectiviteit te realiseren.

Prestatiereserve

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

Prestaties/doelmatigheid

Een maatstaf waarmee wordt uitgedrukt in welke mate

Een maatstaf waarmee wordt uitgedrukt in welke mate

de doelstellingen van door de EU gefinancierde acties,

de doelstellingen van door de EU gefinancierde acties,

projecten of programma’s zijn verwezenlijkt en dit op

projecten of programma’s zijn verwezenlijkt en dit op

kosteneffectieve wijze is gedaan.

kosteneffectieve wijze is gedaan. Ook wel goed financieel
beheer genoemd, dat betrekking heeft op zuinigheid,
efficiëntie en doeltreffendheid.

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.

Programmeringsperiode

De periode waarin een EU-uitgavenprogramma wordt

De periode waarin een EU-uitgavenprogramma wordt

gepland en uitgevoerd.

gepland en uitgevoerd. Een programmeringsperiode
duurt gewoonlijk langer dan het bijbehorende meerjarig
financieel kader, omdat de rekeningen een aantal jaar
later worden afgesloten.

Punten van voorbehoud (in de jaarlijkse

Tekortkomingen waarop door een directeur-generaal

Jaarlijkse activiteitenverslagen bevatten een

activiteitenverslagen)

wordt gewezen in de betrouwbaarheidsverklaring die in

betrouwbaarheidsverklaring van de directeur-generaal

het jaarlijks activiteitenverslag is opgenomen.

over de betrouwbaarheid van financiële informatie, de
deugdelijkheid van het financieel beheer van middelen en
de toereikendheid van controleprocedures. Iedere
materiële tekortkoming die een impact kan hebben op de
regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen wordt
in de punten van voorbehoud aan de orde gesteld.

Rechtstreekse steun/rechtstreekse

Landbouwsteun, zoals oppervlaktegebonden steun, die

betalingen

rechtstreeks aan landbouwers wordt betaald.

Regeling inzake een enkele areaalbetaling

REAB

Een oppervlaktegebonden regeling voor

Een regeling voor oppervlaktegebonden

oppervlaktegebonden landbouwbetalingen die in tien

landbouwbetalingen die in tien lidstaten tijdelijk wordt

lidstaten tijdelijk wordt toegepast.

toegepast en in het kader waarvan landbouwers een
standaardbedrag aan steun per hectare ontvangen. Alle
andere lidstaten passen de basisbetalingsregeling toe.

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 steekproef

De toepassing van statistische technieken om een

De toepassing van statistische technieken om een

steekproef te trekken die de kenmerken vertoont van de

steekproef te trekken die de kenmerken vertoont van de

populatie waaruit deze is getrokken.

populatie waaruit deze is getrokken en door controleurs
wordt gebruikt als basis voor de toetsing van
verrichtingen om op efficiënte wijze controleconclusies te
trekken.

Restfoutenpercentage/totaal

RFP/RTER/RRR

restfoutenpercentage/restrisicopercentage

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

Het onmiddellijke effect van een project of programma

na afronding ervan.

na afronding ervan, zoals de verbeterde inzetbaarheid
van deelnemers aan de cursus of de verbeterde
toegankelijkheid na de aanleg van een nieuwe weg.

Selectie op geldwaarde (Monetary Unit
Sampling)

MUS

Een statistische steekproefmethode waarin de kans dat

Een efficiënte statistische steekproefmethode die bij

een bepaalde verrichting wordt geselecteerd evenredig is

controletoetsingen wordt gebruikt en waarbij iedere

aan de omvang ervan.

geldwaarde-eenheid (bijv. elke euro) evenveel kans heeft
te worden gekozen, zodat de kans dat een bepaalde
verrichting wordt gekozen evenredig is aan de omvang
ervan.

Staatssteun

Directe of indirecte overheidssteun voor een bedrijf of

Directe of indirecte overheidssteun voor een bedrijf of

organisatie waardoor dit/deze een voordeel heeft ten

organisatie waardoor dit/deze een voordeel heeft ten

opzichte van concurrenten.

opzichte van concurrenten. De EU heeft regels opgesteld
inzake staatssteun om verstoringen van de eengemaakte
markt te voorkomen. De Commissie houdt toezicht op de
naleving van deze regels.

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 die worden geïnd in het kader van

EU-ontvangsten die door de lidstaten worden geïnd in het

douanerechten en suikerheffingen.

kader van douanerechten op invoer en door
suikerproducenten betaalde suikerheffingen. De lidstaten
houden 20 % van deze ontvangsten om de inningskosten
te dekken.

Tussentijdse betaling

EU-projecten of programma’s omvatten vaak meerdere
betalingen: voorschot-, tussentijdse en eindbetalingen.
Begunstigden dienen aanvragen voor tussentijdse

betalingen in wanneer ze een in het contract of de
subsidieovereenkomst gespecificeerde mijlpaal hebben
bereikt.
Twinning

Een situatie waarin een overheidsinstantie in een
partnerland een jumelage aangaat met een vergelijkbare
autoriteit in een EU-lidstaat met het oog op het verlenen
van advies en steun met betrekking tot een specifieke
kwestie om zo bestuurlijke capaciteit te helpen
opbouwen.

Uitbetalingspercentage

Het percentage van de totale middelen dat in het kader
van een financieringsinstrument aan eindontvangers
wordt betaald.

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 EUbegroting beschikbaar zijn voor specifieke
uitgavenposten.

Vereenvoudigde kostenoptie

SCO

Een aanpak voor het bepalen van een subsidiebedrag met

Een aanpak voor het bepalen van een subsidiebedrag met

behulp van methoden als standaardeenheidskosten,

behulp van methoden als standaardeenheidskosten,

forfaitaire financiering of vaste bedragen, en niet op

forfaitaire financiering (berekend als percentage van

grond van de door de begunstigde gemaakte werkelijke

bepaalde subsidiabele kosten) of vaste bedragen (bij het

kosten. Opgezet om de administratieve lasten te

realiseren van een specifieke output of specifiek

verlichten.

resultaat), en niet op grond van de door de begunstigde
gemaakte werkelijke kosten. SCO’s zijn bedoeld om de
administratieve lasten voor zowel de begunstigde als de
beheersautoriteiten te verlichten.

Vergroening

Een EU-steunregeling voor landbouwpraktijken die

Een EU-steunregeling voor landbouwpraktijken die

gunstig zijn voor het klimaat en het milieu.

gunstig zijn voor het klimaat en het milieu. Er zijn
aanvullende betalingen beschikbaar voor landbouwers
die gewassen diversifiëren, blijvend grasland in stand
houden en ecologische aandachtsgebieden inrichten.

Verrichting

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

Voorfinancieringsbetaling

Een voorschot in contacten om in een gegeven periode

Een voorschot in contanten voor een begunstigde dat

omschreven activiteiten te financieren.

moet worden gebruikt voor de doeleinden en in de
periode die zijn/is vastgelegd in het contract, het besluit,
de overeenkomst of de basisrechtshandeling dat/die
eraan ten grondslag ligt.

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 van een
onzekere omvang of met een onzeker tijdstip die is
opgenomen in de balans.

Vrijmaking

Annulering door de Commissie van alle of een deel van de

Annulering door de Commissie van alle of een deel van de

niet-gebruikte vastleggingen.

niet-gebruikte vastleggingen. Vrijmaking gebeurt
automatisch na het verstrijken van een bepaalde termijn,
gewoonlijk twee of drie jaar.

Wettigheid en

Conformiteit met EU-wetgeving (of relevante nationale

regelmatigheid/regelmatigheid

wetgeving) of contractuele verplichtingen.

