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Subsidies van EU-Agentschappen: “nog steeds 
tekortkomingen”, aldus de controleurs 
In een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer worden tekortkomingen geconstateerd in de 
wijze waarop de EU-agentschappen de subsidies beheren die zij toekennen. Sinds enige jaren wordt 
door de controleurs kritiek geuit op de subsidiecontrolesystemen van de agentschappen. Hoewel de 
gecontroleerde agentschappen nu over het algemeen aan de regels voldeden, werden bepaalde 
tekortkomingen geconstateerd op het gebied van prestatietoezicht en -evaluatie. In specifieke 
gevallen waren de selectie- en toekenningsprocedures niet volledig in overeenstemming met de 
grondbeginselen van transparantie en gelijke behandeling. Verder waarschuwen de controleurs dat 
er risico's op potentiële belangenconflicten blijven bestaan.  

De Rekenkamer onderzocht de systemen en controles van vijf agentschappen: het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie, Frontex (het agentschap dat verantwoordelijk is voor de 
buitengrenzen), het Europees Milieuagentschap, de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en het 
Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding. Samen zijn deze vijf goed voor iets meer dan 
90 % van het totale subsidiebedrag tussen 2013 en 2015, dat 740 miljoen euro bedroeg. 

De controleurs concludeerden dat, hoewel de gecontroleerde agentschappen de subsidies over het 
algemeen in overeenstemming met de regels toekenden en betaalden, de meeste agentschappen 
alternatieve financieringsopties niet voldoende hebben onderzocht, en dat subsidies in sommige 
gevallen niet het meest doeltreffende instrument waren. Bij de meeste gecontroleerde agentschappen 
was er ruimte voor verdere verbetering in hun toekenningsprocedures, controlesystemen en 
prestatiemeting. De agentschappen hebben de doeltreffendheid van hun subsidies niet adequaat 
gemeten, aldus de controleurs.  

“De subsidies droegen over het algemeen bij tot de uitvoering van het beleid van deze agentschappen”, 
aldus de heer Louis Galea, het voor het verslag verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer. 
“Zij hebben echter nagelaten om toereikende monitoring- en evaluatiesystemen op te zetten voor de 
gesubsidieerde activiteiten.” 
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De controleurs bevelen aan dat alle agentschappen die subsidies gebruiken: 

• voordat zij subsidies beschikbaar stellen, moeten onderzoeken of subsidies het meest 
doeltreffende instrument zijn. Er moet ook gebruik worden gemaakt van vereenvoudigde 
kostenopties en rechtstreekse toekenningen wanneer dat gerechtvaardigd is; 

• in hun werkprogramma’s moeten aangeven welke activiteiten met behulp van subsidies 
moeten worden uitgevoerd, waarbij met name aandacht wordt besteed aan de specifieke 
doelstellingen en verwachte resultaten, alsmede de geplande financiële en personele middelen die 
nodig zijn voor de uitvoering van de gesubsidieerde maatregelen; 

• formele interne procedures tegen potentiële belangenconflicten moeten vastleggen die in 
overeenstemming zijn met de beginselen van transparantie en gelijke behandeling bij de 
toepassing van specifieke subsidieprocedures; 

• hun controlesystemen voor de uitvoering van gesubsidieerde projecten verder moeten versterken; 
• prestatiemonitoring- en rapportagesystemen voor subsidies moeten opzetten op basis van 

resultaat- en impactgerichte essentiële prestatie-indicatoren en van evaluatieresultaten 
achteraf. 

 

Speciaal verslag nr. 12/2016 “De gebruikmaking van subsidies door agentschappen: niet altijd adequaat of 
aantoonbaar doeltreffend” is beschikbaar in 23 EU-talen op eca.europa.eu. 

 


