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Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van de door de Europese Rekenkamer vastgestelde jaarverslagen van de EU-
agentschappen. 
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EU-agentschappen: “Goedgekeurde rekeningen en verrichtingen 
die merendeels aan de regels voldoen”, aldus de controleurs 

De Europese Rekenkamer heeft goedkeurende controleoordelen (zonder beperkingen) 
afgegeven over de rekeningen van de 41 agentschappen van de Europese Unie en deze als 
betrouwbaar aangemerkt. De controleurs hebben ook goedkeurende controleoordelen (zonder 
beperkingen) afgegeven over de financiële verrichtingen voor veertig agentschappen, en voor 
één een oordeel met beperking. 

De EU-agentschappen zijn afzonderlijke rechtspersonen die bij afgeleid recht zijn opgericht om 
specifieke technische, wetenschappelijke of beheerstaken uit te voeren ter ondersteuning van de 
beleidsvorming en -uitvoering door de EU-instellingen.  

“De EU-agentschappen leveren aan aanzienlijke bijdrage tot de uitvoering van beleid en 
programma’s op gebieden die van essentieel belang zijn voor het dagelijks leven van de Europese 
burgers, zoals gezondheid, veiligheid, vrijheid en justitie”, aldus Rimantas Šadžius, het lid van de 
Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de jaarverslagen van de agentschappen. 
“Als controleurs zijn wij dus verheugd te kunnen melden dat hun rekeningen een betrouwbaar 
beeld geven van hun financiële situatie en dat hun ontvangsten- en betalingsverrichtingen in de 
meeste gevallen aan de regels voldoen. Wij hebben echter een aantal aanbevelingen gedaan, met 
name met betrekking tot verdere verbeteringen in hun operationele doelmatigheid.” 

De controleurs concludeerden dat de rekeningen van alle 41 agentschappen betrouwbaar zijn, 
wat wil zeggen dat deze in alle materiële opzichten een getrouw beeld geven van hun financiële 
positie, de resultaten van hun verrichtingen en hun kasstromen voor 2016. Voor 
40 agentschappen hebben de controleurs bovendien geconcludeerd dat de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen wettig en regelmatig zijn, wat betekent dat deze voldoen aan de 
relevante regels. In het geval van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken hebben de 
controleurs vanwege niet-naleving van de aanbestedingsregels een oordeel met beperking 
afgegeven. 

De controleurs hebben voor een aantal agentschappen aangegeven op welke gebieden 
verbeteringen mogelijk zijn, hoewel dit geen afbreuk doet aan de controlebevindingen. Het 
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terrein overheidsopdrachten blijft over het algemeen vatbaar voor fouten, waarbij er risico’s 
worden gelopen met betrekking tot de beste prijs-kwaliteitsverhouding, en het beheer van 
personele middelen bleek problematisch voor verschillende agentschappen. De controleurs 
bevelen aan dat de agentschappen overwegen hun informatiesystemen voor het beheer van 
contracten en personele middelen te harmoniseren om hun kostenefficiëntie te verbeteren en 
beheersrisico’s te verminderen. 

De focus van deze controles lag weliswaar niet op de prestaties, maar de controleurs hebben wel 
rekening gehouden met mogelijke risico’s als gevolg van zwakke prestaties of gebrekkig financieel 
beheer. Zij merkten op dat het begrotingsbeheer van de agentschappen over het algemeen is 
verbeterd, maar waarschuwden tegen de aanhoudend grote hoeveelheid naar het volgende jaar 
overgedragen middelen, en de te hoge ramingen van begrotingsbehoeften voor sommige 
agentschappen. Zij wezen ook op de mogelijke gevolgen van het vertrek van het Verenigd 
Koninkrijk uit de EU voor de ontvangsten en de activiteiten van een aantal agentschappen, en 
merkten in het bijzonder op dat de twee in Londen gevestigde agentschappen nog niet in staat 
waren om een betrouwbare raming te geven van de toekomstige kosten in verband daarmee.  

De externe evaluaties van de agentschappen waren over het algemeen positief en zij hebben er 
follow-up aan gegeven met actieplannen, aldus de controleurs. Voor sommige agentschappen 
bestaat er echter geen wettelijk vereiste voor een externe evaluatie, of is de termijn te lang. 

Noot voor de redactie 

Voor het begrotingsjaar 2016 heeft de Europese Rekenkamer controles uitgevoerd bij 
32 gedecentraliseerde agentschappen, 6 uitvoerende agentschappen, en 3 andere organen. De 
controleurs hebben analyses gemaakt, individuele ontvangsten- en betalingsverrichtingen 
getoetst, de essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen beoordeeld, en, indien 
van toepassing, het werk van andere controleurs gebruikt. Vandaag publiceren zij een 
samenvatting van hun bevindingen, die worden gebruikt door het Europees Parlement en de 
Raad, of door andere kwijtingsautoriteiten. 

De totale begroting voor 2016 van alle agentschappen (met uitzondering van de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, die over een door kredietinstellingen verstrekte begroting 
van bijna 12 miljard euro beschikt) bedroeg ongeveer 3,4 miljard euro. Ongeveer 2,4 miljard euro 
werd gefinancierd uit de EU-begroting, waarvan ongeveer 1 miljard euro werd gefinancierd uit 
vergoedingen en directe bijdragen van marktdeelnemers, de lidstaten van de EU en andere 
landen. Eind 2016 hadden de agentschappen 10 364 medewerkers in dienst, ongeveer 500 meer 
dan in 2015, wat voornamelijk verband houdt met nieuwe taken. 

De jaarverslagen over de EU-agentschappen, met inbegrip van hun antwoorden en een 
samenvatting met de titel “De controle 2016 van EU-agentschappen in het kort”, zijn in 23 EU-
talen beschikbaar op de website van de ERK. 

 


