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EU-rekeningen geven getrouw beeld en aandeel onregelmatige 
uitgaven in 2016 verder teruggedrongen, aldus EU-controleurs 

Volgens het laatste jaarverslag van de Europese Rekenkamer is het geschatte foutenpercentage in de 
betalingen uit de EU-begroting voortdurend verbeterd. Ongeveer de helft van de gecontroleerde EU-
uitgaven in 2016 lag onder de drempel van 2 % voor het materiële foutenpercentage. Bijgevolg hebben 
de controleurs over de betalingen voor 2016 een oordeel met beperking afgegeven, en geen afkeurend 
oordeel. Dit is hun eerste oordeel met beperking sinds zij in 1994 begonnen een jaarlijkse 
betrouwbaarheidsverklaring af te geven. Bovendien hebben de controleurs een goedkeurend oordeel 
afgegeven over de betrouwbaarheid van de EU-rekeningen over 2016 – ofwel hebben zij deze 
goedgekeurd –, zoals elk jaar sinds 2007 het geval is geweest. De ontvangsten in 2016 vertoonden geen 
materiële fouten. 

Het totale foutenpercentage voor de EU-uitgaven in 2016 werd geschat op 3,1 %, tegen 3,8 % in 2015 en 
4,4 % in 2014. 

Op rechten gebaseerde betalingen, die worden verricht wanneer aan specifieke voorwaarden wordt 
voldaan, zijn goed voor ongeveer 49 % van de EU-uitgaven en vertoonden foutenpercentages onder de 
2 %. Hieronder vallen rechtstreekse steun voor landbouwers, subsidies voor studenten en onderzoekers, 
en personeelskosten. Natuurlijke hulpbronnen: voor Marktondersteuning en rechtstreekse steun was het 
geschatte foutenpercentage 1,7 %, en voor Administratie 0,2 %. 

Er werden echter hogere foutenpercentages vastgesteld in “betalingen ter vergoeding van kosten”, die 
door middel van restituties werden gedaan. Voor Economische, sociale en territoriale cohesie bedroeg het 
geschatte foutenpercentage 4,8 %; voor Natuurlijke hulpbronnen: plattelandsontwikkeling, milieu, 
klimaatactie en visserij bedroeg het 4,9 %.  

“Het oordeel met beperking van dit jaar geeft aan dat de EU-financiën aanmerkelijk zijn verbeterd”, aldus 
de heer Klaus-Heiner Lehne, president van de Europese Rekenkamer. “Wij zullen met een frisse blik 
bekijken hoe we de EU-begroting gaan controleren. Wij zullen meer rekening houden met 
internebeheersingsmaatregelen bij de Europese Commissie en in de lidstaten, zodat we de verantwoording 
beter kunnen bevorderen en het beheer van de EU-financiën verder kunnen verbeteren. Ook zullen wij ons 
sterker richten op de doelmatigheid om ervoor te zorgen dat EU-burgers waar voor hun geld krijgen.” 

Dankzij maatregelen van de lidstaten en de Commissie werd het totale geschatte foutenpercentage met 
1,2 % teruggebracht. Er was echter voldoende informatie om nog veel fouten te kunnen voorkomen, of 
opsporen en corrigeren. Was al deze informatie juist gebruikt, dan zouden de foutenpercentages voor 

http://www.eca.europa.eu/�


NL 

 
 
 

 

2 

Economische, sociale en territoriale cohesie, Natuurlijke hulpbronnen en Europa als wereldspeler volgens 
de controleurs onder de drempel van 2 % zijn gebleven. “Dit betekent dat er geen extra controles nodig 
zijn, maar dat de bestaande controles behoorlijk moeten worden uitgevoerd”, aldus president Lehne. 

De controleurs bevestigen dat de verslaglegging door de Europese Commissie over de naleving van de 
regels in de meeste gevallen overeenstemt met hun eigen resultaten. Zij bevelen echter aan dat de 
Commissie zich meer richt op de doelmatigheid, en haar meetinstrumenten vereenvoudigt overeenkomstig 
internationale goede praktijken. 

Ten slotte waarschuwen de controleurs dat de totale betalingen die de EU heeft toegezegd te zullen doen 
uit toekomstige begrotingen (“niet-afgewikkelde vastleggingen”, ook wel aangeduid als reste à liquider of 
RAL) in 2016 hoger waren dan ooit: 238,8 miljard euro. Het wegwerken van deze achterstand en het 
voorkomen van een nieuwe zouden prioriteiten moeten zijn bij het plannen van de EU-uitgaven in de 
periode vanaf 2020, aldus de controleurs. 

Noot voor de redactie: 

De Europese Rekenkamer is de onafhankelijke controle-instelling van de Europese Unie. Haar 
controleverslagen en adviezen vormen een essentieel onderdeel van de verantwoordingsketen van de EU; 
ze worden gebruikt om 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 twee derde van de uitgaven – hoofdzakelijk 
natuurlijke hulpbronnen en cohesie – wordt deze verantwoordelijkheid echter gedeeld met de lidstaten.  

In 2016 bedroegen de EU-uitgaven in totaal 136,4 miljard euro, ofwel ongeveer 267 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 in de EU-lidstaten. In 2016 ging het meeste geld naar natuurlijke hulpbronnen 
(57,9 miljard euro), cohesie (35,7 miljard euro) en groei en werkgelegenheid (15,2 miljard euro). 

Elk jaar controleren de controleurs de EU-rekeningen en geven zij hun oordeel over twee vragen: of de 
rekeningen nauwkeurig en betrouwbaar zijn, en in hoeverre er bewijs is dat geld ten onrechte is ontvangen 
of uitbetaald (bekend als wettigheid en regelmatigheid). Zij toetsen steekproeven van verrichtingen om 
statistisch gefundeerde schattingen te geven van de mate waarin de ontvangsten en de verschillende 
uitgaventerreinen fouten vertonen. Zij zetten het geschatte foutenpercentage af tegen een 
materialiteitsdrempel van 2 %, waarboven ontvangsten of uitgaven geacht worden onregelmatig te zijn. 

Een goedkeurend oordeel betekent dat de cijfers een getrouw beeld geven en in overeenstemming zijn 
met de regels voor financiële verslaglegging. Een oordeel met beperking houdt in dat de controleurs geen 
goedkeurend oordeel kunnen afgeven, maar dat de vastgestelde problemen geen diepgaande invloed 
hebben. Een afkeurend oordeel duidt op wijdverbreide problemen.  

De controleurs hebben sinds 2007 een goedkeurend oordeel afgegeven voor de EU-rekeningen. Maar tot 
nu toe is hun oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven sinds 1994 elk jaar nog 
afkeurend geweest. 

Het geschatte foutenpercentage 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 toepasselijke regels werd gebruikt. In 2016 troffen de controleurs in ongeveer 
1 000 gecontroleerde verrichtingen elf gevallen van vermoedelijke fraude aan (2015: 12). Deze gevallen 
werden doorgestuurd naar het Bureau voor fraudebestrijding van de EU, OLAF. 

Het jaarverslag over de EU-begroting, het jaarverslag over de Europese Ontwikkelingsfondsen en het 
samenvattend document “De EU-controle 2016 in het kort” is hier te vinden: 
http://www.eca.europa.eu/nl/Pages/AR2016.aspx.  
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