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Goedkeurend oordeel voor alle 41 EU-agentschappen op 
één na, aldus controleurs 
De Europese Rekenkamer heeft de rekeningen over 2017 van de 41 agentschappen van de Europese 
Unie goedgekeurd en heeft goedkeurende oordelen afgegeven over de onderliggende ontvangsten 
bij de rekeningen van de agentschappen. Wat betreft de onderliggende betalingen heeft zij ook een 
goedkeurend oordeel afgegeven voor alle agentschappen op één na: bij het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken troffen de controleurs een aantal problemen aan. De EU-
agentschappen voeren specifieke technische, wetenschappelijke of beheerstaken uit ter 
ondersteuning van de beleidsvorming en -uitvoering door de EU-instellingen. 

De EU-agentschappen zijn in heel Europa gevestigd en er werken ongeveer 10 000 mensen. De totale 
begroting 2017 van alle EU-agentschappen met uitzondering van de Gemeenschappelijke 
Afwikkelingsraad (GAR) bedroeg 3,5 miljard EUR, wat overeenkomt met ongeveer 2,7 % van de totale 
EU-begroting. De begroting 2017 van de GAR was 6,6 miljard EUR en werd gefinancierd met bijdragen 
van kredietinstellingen.  

“De EU-agentschappen vormen een belangrijk onderdeel van het institutionele landschap van de EU en 
brengen Europa dichter bij haar burgers en ondernemingen. Onze controle voor 2017 bevestigde de 
positieve resultaten die in voorgaande jaren werden gerapporteerd. Toch is er nog ruimte voor 
verbetering, vooral op het gebied van goed financieel beheer”, aldus Rimantas Šadžius, het lid van de 
Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de jaarverslagen van de agentschappen. 

Hoewel de Rekenkamer voor alle andere agentschappen een goedkeurend oordeel heeft afgegeven, 
gaf zij een afkeurend oordeel af over de onderliggende betalingen bij de rekeningen van het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO). De controleurs wezen op de kritieke 
personeelssituatie bij het EASO, die volgens hen exponentieel is verslechterd en een aanzienlijk risico 
vormt voor de activiteiten van het Bureau. Ze merken op dat er bij de betalingen door het EASO 
systematisch inbreuk werd gemaakt op de verordeningen, omdat de internebeheersingsmaatregelen 
ontoereikend waren, vooral met betrekking tot openbare aanbestedings- en aanwervingsprocedures. 
Voor de andere agentschappen is het aantal opmerkingen met betrekking tot de wettigheid en de 
regelmatigheid van de betalingen gedaald ten opzichte van voorgaande jaren, wat volgens de 
controleurs de aanhoudende inspanningen van de agentschappen illustreert om het wettelijk kader in 
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acht te nemen, en met name de bepalingen die zijn vastgelegd in het Financieel Reglement en het 
Statuut.  

De twee agentschappen die in Londen gevestigd zijn, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en 
de Europese Bankautoriteit (EBA), zullen in 2019 verhuizen uit het VK. De controleurs bespreken de 
implicaties van de huidige huurovereenkomsten van de twee agentschappen en de mogelijke daling 
van de ontvangsten na het vertrek van het VK uit de EU.  

Voor het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en de GAR, die (gedeeltelijk) zichzelf 
financieren, benadrukken de controleurs het risico van een verkeerde berekening van de 
vergoedingen in het kader van de bestaande controlekaders. 

Met betrekking tot goed financieel beheer hebben de agentschappen veel vooruitgang geboekt in hun 
migratie naar compatibele IT-systemen, een kwestie die de controleurs aan de orde hadden gesteld in 
hun controle van vorig jaar. Ook hun vooruitgang bij de invoering van elektronische aanbesteding, die 
gericht is op een vergroting van de doelmatigheid en transparantie, is goed. Bij 14 agentschappen 
stelden de controleurs echter tekortkomingen vast in het beheer van bepaalde openbare 
aanbestedingsprocedures en betwijfelden ze of deze de beste prijs-kwaliteitsverhouding waarborgen. 

Noot voor de redactie 

De 41 EU-agentschappen voeren specifieke technische, wetenschappelijke of beheerstaken uit ter 
ondersteuning van de beleidsvorming en -uitvoering door de EU-instellingen. Ze hebben een 
aanzienlijke invloed op de beleids- en besluitvorming en programma-uitvoering op gebieden zoals 
gezondheid, veiligheid, vrijheid en justitie.  

De 32 gedecentraliseerde agentschappen spelen een belangrijke rol bij de voorbereiding en uitvoering 
van EU-beleid en verrichten met name taken van technische, wetenschappelijke, operationele en/of 
regelgevende aard. De zes uitvoerende agentschappen 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. Het Europees Instituut voor innovatie en technologie brengt wetenschappelijke, 
zakelijke en onderwijsmiddelen bijeen ter stimulering van de innovatiecapaciteit van de Unie door het 
verstrekken van subsidies. Het Voorzieningsagentschap van Euratom is opgezet ter ondersteuning van 
de doelen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. De 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) zorgt voor een ordelijke afwikkeling van falende banken, 
waarbij de gevolgen voor de reële economie en de overheidsfinanciën zo klein mogelijk zijn. 

 

Agentschappen en andere organen van de EU 

ACER Agentschap voor de 
samenwerking tussen 
energieregulators 

Ljubljana, 
Slovenië 

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

Riga, Letland 

CdT Vertaalbureau voor de 
organen van de Europese 
Unie 

Luxemburg, 
Luxemburg 
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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 
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 

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 
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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 

Europol Europese politiedienst Den Haag, 
Nederland 

FRA Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten 

Wenen, 
Oostenrijk 

Frontex Europees Grens- en 
kustwachtagentschap  

Warschau, Polen 

GSA Agentschap voor het 
Europees wereldwijd 
satellietnavigatiesysteem 

Praag, 
Tsjechische 
Republiek 

INEA Uitvoerend Agentschap 
innovatie en netwerken 

Brussel, België 

REA Uitvoerend Agentschap 
Onderzoek 

Brussel, België 

GAR Gemeenschappelijke 
Afwikkelingsraad 

Brussel, België 

 

Het samenvattende document “De controle 2017 van EU-agentschappen in het kort” is in 23 EU-talen 
beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu). Het volledige jaarverslag 2017 over de EU-
agentschappen is momenteel beschikbaar in het Engels; andere talen volgen te zijner tijd. 
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