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EU moet zich richten op behalen van betere resultaten met haar uitgaven, 
aldus EU-controleurs 
 
In haar vandaag gepubliceerde jaarverslag over de EU-begroting waarschuwt de Europese Rekenkamer (ERK) ervoor dat 
het begrotingssysteem te zeer gericht is op het puur uitgeven van middelen en dat meer nadruk moet worden gelegd op 
het behalen van resultaten. Als onafhankelijke controleur keurde de ERK de rekeningen van de Europese Unie over 2013 
goed, maar zij benadrukt dat het beheer van de EU-uitgaven in het algemeen nog niet goed genoeg is op EU-niveau en 
evenmin in de lidstaten. 
 
Tijdens de uitgavenperiode 2007-2013 werd prioriteit gegeven aan het uitgeven van geld - "gebruiken of verliezen" - in 
plaats van aan het bereiken van goede resultaten, aldus de EU-controleurs. Zo werd bij de selectie van projecten die EU-
middelen zouden ontvangen, in de eerste plaats gedacht aan het uitgeven van het beschikbare EU-geld, vervolgens aan het 
voldoen aan de regels en pas daarna - en in beperkte mate - aan het verwezenlijken van resultaten en impact. 
 
Vítor Caldeira, president van de ERK, merkte het volgende op: "Voortaan moeten EU-middelen zorgvuldiger worden beheerd 
en gecontroleerd. De Europese Commissie en de lidstaten moeten meer aandacht besteden aan hoe zij het geld van de 
belastingbetalers uitgeven. We hebben meer prikkels nodig om de prestaties te verbeteren en waar voor het geld te leveren, 
en ook betere ramingen voor de lange termijn om te zorgen dat er genoeg geld is voor de geplande uitgaven van Europa. 
Gewoon de normale procedure volgen volstaat niet langer."  
 
In hun Jaarverslag 2013 geven de EU-controleurs een goedkeurend oordeel over de betrouwbaarheid van de EU-
rekeningen. Zij concluderen ook dat er geen fouten zijn gemaakt bij de inning van EU-ontvangsten. Het geschatte 
foutenpercentage voor de EU-uitgaven was echter 4,7 % (ten opzichte van 4,8 % in 2012). De foutenschatting van de ERK is 
geen graadmeter voor fraude, ondoelmatigheid of verspilling. Het betreft een schatting van het geld dat niet uit de EU-
begroting had moeten worden betaald, omdat het niet in overeenstemming met de EU-regels werd gebruikt. Typische 
fouten omvatten betalingen aan een bedrijf dat tot het mkb zou behoren maar in werkelijkheid in eigendom is van een 
grote onderneming, en gunning van aanvullende overheidsopdrachten bij bestaande contracten zonder dat andere 
inschrijvers de kans kregen een offerte in te dienen. 
 
De meeste fouten deden zich voor op uitgaventerreinen waar het beheer wordt gedeeld tussen de lidstaten en de Europese 
Commissie. De twee meest foutgevoelige uitgaventerreinen waren regionaal beleid, energie en vervoer met een geschat 
foutenpercentage van 6,9 % en plattelandsontwikkeling, milieu, visserij en gezondheid met 6,7 %. Het geschatte 
foutenpercentage voor de terreinen onder gedeeld beheer was 5,2 %, terwijl dat voor de direct door de Commissie 
beheerde uitgavenprogramma's 3,7 % was. Het geschatte foutenpercentage voor de eigen administratieve uitgaven van de 
EU was 1 %. 
Corrigerende maatregelen en terugvorderingen door de Commissie en nationale autoriteiten hadden een positieve invloed 
op het geschatte foutenpercentage. Zonder deze maatregelen zou het geschatte foutenpercentage voor de uitgaven in 
totaal 6,3 % zijn geweest en niet 4,7 %, aldus de EU-controleurs. Opnieuw concludeerden de EU-controleurs dat de 
nationale autoriteiten voor een groot deel van de aangetroffen fouten over voldoende informatie beschikten om veel ervan 
te kunnen corrigeren voordat de uitgaven bij de Commissie werden gedeclareerd. Dit zou het foutenpercentage aanzienlijk 
hebben teruggebracht, bijvoorbeeld van 6,7 % tot 2,0 % bij plattelandsontwikkeling, milieu, visserij en gezondheid.  
 
De ERK zet zich ten volle in om de EU-instellingen  en de lidstaten te helpen optimaal gebruik te maken van de EU-middelen, 
zodat zij de resultaten kunnen behalen die de EU-burgers terecht verwachten. 
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Het Jaarverslag 2013 van de Europese Rekenkamer is beschikbaar op www.eca.europa.eu 
 

Noot voor de redactie: 
 
De Europese Rekenkamer is de onafhankelijke controle-instelling van de Europese Unie. De controleverslagen en adviezen 
van de ERK vormen een essentieel onderdeel van de verantwoordingsketen van de EU. Haar output wordt gebruikt om – 
met name in het kader van de jaarlijkse kwijtingsprocedure – degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de 
EU-begroting ter verantwoording te roepen. Deze verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij de Europese Commissie 
en bij de andere EU-instellingen en -organen. Voor ongeveer 80 % van de uitgaven – hoofdzakelijk landbouw en cohesie – 
wordt deze verantwoordelijkheid echter gedeeld met de lidstaten. De ERK toetst steekproeven van verrichtingen om 
statistisch gefundeerde schattingen te geven van de mate waarin de ontvangsten en de verschillende uitgaventerreinen 
fouten vertonen.  
 
In 2013 beliepen de begrotingsuitgaven van de EU in totaal 148,5 miljard euro, ofwel ongeveer 290 euro per burger. Dit is 
circa 1 % van het bruto nationaal inkomen van de EU en komt overeen met ongeveer 2 % van de totale overheidsuitgaven 
van de EU-lidstaten.  
 
De ERK heeft ook een achtergronddocument "Landbouw en cohesie: overzicht van EU-uitgaven 2007-2013" gepubliceerd  
waarin lessen worden getrokken met betrekking tot thema’s inzake financieel beheer en controle in de EU gedurende de 
vorige uitgavenperiode en wordt gewezen op de uitdagingen in de nieuwe uitgavenperiode 2014-2020. 
 
Klik HIER voor meer informatie over het Jaarverslag 2013 van de Europese Rekenkamer.  
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