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Regels voor de eindcontrole van de uitgaven voor cohesie 
en plattelandsontwikkeling adequaat, maar risico’s blijven 
bestaan, aldus EU-controleurs 
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer zijn de richtsnoeren van de Europese 
Commissie voor de eindcontroles door de lidstaten van de uitgaven voor cohesie en 
plattelandsontwikkeling adequaat, maar moeten bepaalde risico’s nog steeds worden 
aangepakt. In de toekomst moet meer aandacht worden besteed aan de behaalde resultaten, 
moeten de regels voor cohesie en plattelandsontwikkeling verder op elkaar worden afgestemd 
en moeten het Europees Parlement en de Raad een volledig verslag over de afsluiting 
ontvangen, aldus de controleurs. 

Na afloop van een programmaperiode moeten de programma’s financieel worden afgewikkeld, wat 
betekent dat alle onregelmatige uitgaven in het EU-deel van door de Commissie en de lidstaten 
gecofinancierde projecten vastgesteld en aan de EU-begroting terugbetaald moeten worden. Dit 
proces staat bekend als “afsluiting”. Uit EU-controles van de periode 2007-2013 bleek regelmatig dat 
zowel cohesie- als plattelandsontwikkelingsprogramma's vatbaar waren voor onregelmatige uitgaven 
op een niveau dat van materieel belang was.  

De controleurs hebben de regelingen voor de twee beleidsterreinen vergeleken en beoordeeld hoe de 
Commissie zekerheid verkreeg dat de definitieve declaratie uitgaven omvat die wettig en regelmatig 
zijn en die zijn gebruikt in overeenstemming met de doelstellingen. Zij hebben ook de tijdigheid van 
en de verslaglegging over het afsluitingsproces geanalyseerd. 

Voor de periode 2007-2013 hebben zij vastgesteld dat de betaling van het eindsaldo niet rechtstreeks 
was gekoppeld aan de daadwerkelijke verwezenlijking van de outputs en de resultaten, hoewel de 
lidstaten verplicht waren om over de resultaten te rapporteren en deze verslaglegging door de 
Commissie werd beoordeeld. 

“Afsluiting vormt een cruciaal moment in de levenscyclus van een programma”, aldus Ladislav Balko, 
het voor dit verslag verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer. “Elke evaluatie van de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van de besteding van het geld moet een analyse van de bereikte 
resultaten omvatten.” 
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De afsluiting viel niet samen met het einde van de programmeringsperiode of het einde van de 
subsidiabiliteitsperiode. Omdat de afsluiting jaren kan duren, vormen overlapping tussen 
verschillende perioden en problemen met de follow-up van activiteiten uit voorgaande 
begrotingsjaren een gevaar voor de doeltreffendheid ervan. Doordat een begroting twee of drie jaar 
na afloop van het programma kan worden uitgegeven, wordt ontmoedigd om met de activiteiten van 
de volgende periode te beginnen. 

Ook is er bezorgdheid ten aanzien van de verslaglegging: de controleurs waren van mening dat de 
Commissie het Europees Parlement en de Raad een geconsolideerd afsluitingsverslag moet 
verstrekken met de belangrijkste gegevens over de meest relevante aspecten in verband met 
prestaties en naleving met betrekking tot de uitvoering van de programma's. 

Over het algemeen waren de richtsnoeren van de Commissie voor de lidstaten voor de afsluiting van 
de programma’s van de periode 2007-2013 tijdig en omvattend en de Commissie heeft aanvullende 
steun verleend die voorzag in de behoeften van de lidstaten. De lidstaten waren tevreden met de 
steun en zij waren over het algemeen van mening dat zij goed waren voorbereid op de afsluiting.  

De controleurs ontdekten bepaalde risico’s die moeten worden aangepakt bij de afsluiting van de 
programma’s voor de periode 2007-2013. Met name ontbreken bindende deadlines voor bepaalde 
gebieden die relevant zijn voor de afsluiting, wat tot extra vertragingen kan leiden. 

Ten slotte hebben de controleurs hun zorg geuit dat de door de lidstaten en de Commissie 
uitgevoerde controles niet voldoende zijn om bij de afsluiting de wettigheid en de regelmatigheid te 
waarborgen van uitgaven met betrekking tot financieringsinstrumenten, contractuele voorschotten 
en sommige grote projecten waarbij sprake was van staatssteun. 

Om de robuustheid van de afsluiting van de periode 2007-2013 te waarborgen, bevelen de 
controleurs de Commissie aan om ervoor te zorgen dat grote projecten snel worden goedgekeurd en 
dat de lidstaten procedures invoeren om de subsidiabiliteit van de uitgaven te controleren, met name 
met betrekking tot financieringsinstrumenten en contractuele voorschotten. Zij bevelen ook aan dat 
de lidstaten de volledige EU-bijdrage tijdig aan de begunstigden betalen. 

Om te garanderen dat de verantwoording en transparantie na 2020 verbeteren door de afsluiting 
voor de beleidsterreinen cohesie en plattelandsontwikkeling, bevelen de controleurs de Commissie 
aan om in haar wetgevingsvoorstellen: 

• de verordeningen voor de beleidsterreinen cohesie en plattelandsontwikkeling verder op 
elkaar af te stemmen, met als doel een geharmoniseerd jaarlijks zekerheidsproces; 

• een definitieve aanvaardingsprocedure in te voeren betreffende de wettigheid en 
regelmatigheid van de uitgaven alsook de behaalde outputs en resultaten zodra de programma’s zijn 
afgesloten; 

• te specificeren hoe zij het Europees Parlement en de Raad in kennis zal stellen van het 
resultaat van het afsluitingsproces;  

• ervoor te zorgen dat er geen overlapping is tussen de subsidiabiliteitsperioden en te vereisen 
dat de programma’s onmiddellijk na het einde van de subsidiabiliteitsperiode worden afgesloten. 

Noot voor de redactie 

De uitgaven voor de beleidsterreinen cohesie en plattelandsontwikkeling vertegenwoordigen 
ongeveer 44 % van de begroting van de Europese Unie. Voor de periode 2007-2013 bedroegen 
deze ongeveer 430 miljard euro.  
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Speciaal verslag nr. 36/2016: “Een beoordeling van de regelingen voor de afsluiting van de 
programma’s 2007-2013 voor cohesie en plattelandsontwikkeling” is beschikbaar in 23 EU-talen. 

 


