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Inleiding 
1.1. De Europese Rekenkamer (ERK) is de externe auditor van de financiën van de 
EU1. Als zodanig treden wij op als onafhankelijk hoedster van de financiële belangen 
van de EU-burgers door te helpen het financieel beheer van de EU te verbeteren. Meer 
informatie over ons werk is te vinden in onze activiteitenverslagen, onze jaarverslagen 
over de uitvoering van de EU-begroting, onze speciale verslagen, onze analyses en 
onze adviezen over nieuwe of geactualiseerde EU-wetgeving of over andere besluiten 
met gevolgen voor het financieel beheer. 

1.2. Binnen dit mandaat verrichten we een onderzoek van de jaarrekeningen en de 
onderliggende verrichtingen van de gemeenschappelijke ondernemingen van de EU 
(gezamenlijk aangeduid als “gemeenschappelijke ondernemingen” of “GO’s”); dit zijn 
publiek-private partnerschapsorganen die zijn opgericht overeenkomstig artikel 187 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en, in het geval 
van Fusion for Energy (F4E), de artikelen 45-51 van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom-Verdrag). 

1.3. Dit verslag bevat de resultaten van onze controle van de GO’s betreffende het 
begrotingsjaar 2021. Het verslag is als volgt opgebouwd: 

o Hoofdstuk 1 beschrijft de GO’s, met inbegrip van de ontwikkelingen na 2021, en 
de aard van onze controle; 

o hoofdstuk 2 bevat de algemene resultaten van de controle en een analyse van de 
personeelssituatie van de GO’s; 

o hoofdstuk 3 bevat de betrouwbaarheidsverklaring voor elk van de negen GO’s 
met onze oordelen over de betrouwbaarheid van de jaarrekeningen van de GO’s 
en over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten en 
betalingen, samen met aangelegenheden en opmerkingen die niets afdoen aan 
deze oordelen. 

                                                      
1 Artikelen 285 tot en met 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(VWEU), PB C 202 van 7.6.2016, blz. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=NL
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1.4. Over het geheel genomen bevestigde onze controle van de GO’s voor het op 
31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar de positieve resultaten die in voorgaande 
jaren werden gerapporteerd. Door middel van de voor iedere GO uitgebrachte 
betrouwbaarheidsverklaring verstrekten we: 

o (goedkeurende) controleoordelen zonder beperking over de betrouwbaarheid 
van de rekeningen voor negen GO’s, en 

o (goedkeurende) controleoordelen zonder beperking over de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de rekeningen voor negen 
GO’s. 

1.5. Toch hebben we de aandacht gevestigd op terreinen die voor de lezer van 
belang zijn door middel van paragrafen over andere aangelegenheden of toelichtende 
paragrafen en hebben we gewezen op terreinen die voor verbetering vatbaar zijn door 
middel van de opmerkingen die niets afdoen aan de controleoordelen. 
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De gemeenschappelijke 
ondernemingen van de EU 
1.6. GO’s zijn partnerschappen tussen de Commissie en de industrie, en in sommige 
gevallen zijn ook de onderzoekssector of intergouvernementele organisaties en 
deelnemende staten betrokken. De belangrijkste taak van GO’s is het bevorderen van 
de omzetting van wetenschappelijke kennis in verhandelbare baanbrekende innovaties 
binnen een strategische visie die door de industrie en onderzoekspartners wordt 
gedeeld. Bovendien moeten GO’s reageren op Europese maatschappelijke uitdagingen 
die momenteel onvoldoende door de industrie worden aangepakt. 

Gemeenschappelijke ondernemingen in het kader van 
meerjarige onderzoeks- en innovatieprogramma’s van de EU 

Ontwikkeling van de GO’s in het kader van onderzoeks- en 
innovatieprogramma’s van de EU 

1.7. In het kader van de onderzoeks- en innovatieprogramma’s van het meerjarig 
financieel kader (MFK) bezitten GO’s een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid en stellen 
zij hun eigen onderzoeks- en innovatieagenda op hun strategische 
onderzoeksterreinen vast die zij uitvoeren door middel van oproepen tot het indienen 
van voorstellen of aanbestedingen. 

1.8. Figuur 1.1 hieronder toont de ontwikkeling van de GO’s sinds de oprichting van 
de eerste zes GO’s in het kader van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling (KP7) van het MFK 2007-2013, het Horizon 2020-
programma (H2020) van het MFK 2014-2020 en de programma’s Horizon Europa (HE) 
en Digitaal Europa van het MFK 2021-2027. 
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Figuur 1.1 — Ontwikkeling van de gemeenschappelijke ondernemingen 
van de EU 

 
Bron: ERK, op basis van de verordeningen van de Raad waarbij de GO’s werden opgericht. 

1.9. De GO’s in het kader van het MFK 2021-2027 voeren hun specifieke 
onderzoeks- en innovatieagenda uit op het gebied van vervoer, energie, gezondheid, 
biogebaseerde industrieën, elektronische componenten, supercomputing- en 
netwerksystemen. Zij zijn recentelijk opgericht op basis van de hieronder weergegeven 
verordeningen van de Raad. 

1.10. In november 2021 heeft de Raad de enkele basishandeling vastgesteld tot 
oprichting van negen GO’s om maatregelen uit te voeren in het kader van het 
programma Horizon Europa, het meerjarige onderzoeks- en innovatieprogramma in 
het kader van het nieuwe MFK 2021-2027, voor de periode die eindigt op 31 december 
20312. Het algemene doel van de GO’s in het kader van het programma 

                                                      
2 Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad van 19 november 2021 voor de oprichting van 

Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa. 
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Horizon Europa is om doelgerichter te zijn en ambitieuzere partnerschappen met de 
respectieve industriële sectoren te hebben dan in het kader van de voorgaande 
programma’s. De zeven GO’s die al actief zijn in het kader van het Horizon 2020-
programma (Sesar, Ecsel, IMI 2, Clean Sky 2, FCH 2, Shift2Rail en BBI) worden in het 
kader van het programma Horizon Europa voortgezet als nieuwe juridische entiteiten, 
met nieuwe namen en herziene bevoegdheden. Ook zijn er recentelijk twee GO’s 
opgericht: “Slimme netwerken en diensten” (Smart Networks and Services, SNS) en 
“Mondiale gezondheid” (Global Health, GH), de laatste als opvolger van het 
Partnerschap voor klinische proeven tussen Europese en ontwikkelingslanden. 

1.11. In mei 2021 werd het Europees kenniscentrum voor cyberbeveiliging 
(European Cybersecurity Competence Centre, ECCC) opgericht bij afzonderlijke 
verordening3. Deze drie nieuwe GO’s (SNS, GH en ECCC) zullen echter pas voor het 
eerst worden gecontroleerd nadat zij financieel autonoom zijn geworden, wat naar 
verwachting in 2023 zal gebeuren. 

1.12. In juli 2021 stelde de Raad een nieuwe oprichtingsverordening vast voor de 
GO Europese high-performance computing (EuroHPC)4 in het kader van het nieuwe 
MFK 2021-2027, waarmee de looptijd van de GO werd verlengd tot en met 
31 december 2033. EuroHPC zal uit het programma Digitaal Europa ongeveer 
2 miljard EUR, en uit de Connecting Europe Facility (CEF) 200 miljoen EUR aan extra 
financiering ontvangen ter ondersteuning van de aankoop, uitrol, modernisering en 
exploitatie van de infrastructuur voor supercomputers en kwantumcomputers. 

1.13. Tot slot heeft de Commissie in februari 2022 voorgesteld de GO Digitale 
sleuteltechnologieën om te vormen tot de toekomstige GO voor chips. Zij krijgt de 
aanvullende bevoegdheid om de capaciteitsopbouwactiviteiten van het initiatief 
“Chips voor Europa” in het kader van het MFK 2021-2027 uit te voeren. In dit verband 
zal de GO de middelen van het programma Digitaal Europa gebruiken om de 

                                                      
3 Verordening (EU) 2021/887 van 20 mei 2021 tot oprichting van het Europees 

kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van 
cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra. 

4 Verordening (EU) 2021/1173 van de Raad van 13 juli 2021 tot oprichting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing en tot 
intrekking van Verordening (EU) 2018/1488. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0887&qid=1656408940989&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656408976304&from=EN
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ontwikkeling van innovatieve halfgeleidertechnologieën van de volgende generatie te 
bevorderen en de Europese productiecapaciteit voor chips te versterken5. 

Bijdragen aan de GO’s in het kader van onderzoeks- en 
innovatieprogramma’s van de EU 

1.14. Alle leden dragen bij aan de financiering van de onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten van de GO’s. Enerzijds stelt de Commissie contante middelen ter 
beschikking uit de onderzoeks- en innovatieprogramma’s van de EU ter cofinanciering 
van de onderzoeks- en innovatieagenda van de GO’s. Anderzijds leveren particuliere 
leden uit de industrie en de onderzoekssector bijdragen in natura door de onderzoeks- 
en innovatieactiviteiten van de GO’s uit te voeren waarin zij hun eigen financiële en 
personele middelen, activa en technologieën investeren. In sommige gevallen leveren 
de deelnemende landen of intergouvernementele organisaties ook financiële bijdragen 
aan de activiteiten van de GO. De EU en de particuliere leden van de GO’s leveren 
contante bijdragen voor de financiering van de administratieve kosten van de GO’s, 
met uitzondering van EuroHPC. Daarnaast kunnen juridische entiteiten of landen die 
de doelstellingen van een GO op haar eigen onderzoeksgebieden willen steunen een 
aanvraag indienen om geassocieerd lid of bijdragend partner te worden, in plaats van 
volwaardig lid. 

1.15. Figuur 1.2 toont de bijdragen van de leden aan de GO’s in het kader van het 
vorige MFK 2014-2020 en het huidige MFK 2021-2027, zoals bepaald in de respectieve 
oprichtingsverordeningen, met inbegrip van de omvorming van KDT tot de GO voor 
chips, zoals voorgesteld door de Commissie. In het kader van het MFK 2021-2027 is de 
begroting van EuroHPC en de voorgestelde toekomstige GO voor chips het sterkst 
gestegen. EuroHPC en KDT ontvangen financiële bijdragen van de deelnemende 
staten, evenals de toekomstige GO voor chips.  

                                                      
5 Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2021/2085 

voor de oprichting van Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van 
Horizon Europa wat de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips betreft, 
COM(2022) 47 final van 8.2.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&qid=1656410954882&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409071257&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&qid=1656410954882&from=EN
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Figuur 1.2 — Bijdragen van de leden (onder meer in contanten) aan GO’s 
in het kader van de onderzoeks- en innovatieprogramma’s van de EU 
(in miljoen EUR)6 

 
Bron: ERK. 

1.16. In beginsel moeten particuliere leden een minimumniveau aan bijdragen in 
natura verstrekken, te weten “bijdragen in natura aan operationele activiteiten” (IKOP) 
en, in de meeste gevallen, “bijdragen in natura voor aanvullende activiteiten” (IKAA). 
Zie kader 2.1 voor meer details. 

1.17. Zoals blijkt uit figuur 1.3 blijven de programma’s Horizon Europa en 
Digitaal Europa in het kader van het MFK 2021-2027 de belangrijkste bronnen van 
middelen voor GO’s, met een totale begroting van 15,1 miljard EUR voor de 
cofinanciering van de onderzoeks- en innovatieactiviteiten van de GO’s. De GO’s 
voeren ongeveer 12 % (11,6 miljard EUR) van de totale begroting van Horizon Europa 
van 95,5 miljard EUR uit. Daar staat tegenover dat EuroHPC en de voorgestelde 
toekomstige GO voor chips daarnaast nog grote projecten voor capaciteitsopbouw, 
uitrol en investeringen zullen uitvoeren die verband houden met de strategie voor de 
Europese digitale eengemaakte markt in het kader van het programma 
Digitaal Europa7. Voor de uitvoering van deze activiteiten zullen EuroHPC en de 
voorgestelde toekomstige GO voor chips EU-middelen uit het programma 
Digitaal Europa ontvangen ten bedrage van 3,4 miljard EUR of 39 % van de totale 
financiering van het programma van 8,6 miljard EUR. 

                                                      
6 Figuur 1.2 toont de bedragen die in de enkele basishandeling zijn gespecificeerd, met 

inbegrip van de door de Commissie voorgestelde wijziging voor de omvorming van KDT tot 
de toekomstige GO voor chips. Deze wijziging was ten tijde van het verslag niet vastgesteld. 

7 Verordening (EU) 2021/694 van 29 april 2021 tot oprichting van het programma 
Digitaal Europa. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0694&qid=1656409151083&from=EN
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1.18. Met de financiering van 7,6 miljard EUR die de EU in het kader van het vorige 
MFK 2014-2020 (Horizon 2020 en de Connecting Europe Facility) aan de GO’s had 
toegewezen, zal naar verwachting 12,2 miljard EUR worden gemobiliseerd (d.w.z. een 
hefboomwerking van 161 %) — met inbegrip van de rechtstreekse bijdragen van 
deelnemende staten en internationale organisaties — voor onderzoeks- en 
innovatieprojecten van ongeveer 19,8 miljard EUR op de aan de GO’s toegewezen 
gebieden (zie tabel 2.1). Met de financiering van 15,1 miljard EUR die de EU in het 
kader van het nieuwe MFK 2021-2027 (Horizon 2020 en Digitaal Europa) aan de GO’s 
had toegewezen, zal naar verwachting ongeveer 19,1 miljard EUR worden 
gemobiliseerd (d.w.z. een hefboomwerking van 126 %) — met inbegrip van de 
rechtstreekse bijdragen van deelnemende staten en internationale organisaties — 
voor onderzoeks- en innovatieprojecten van ongeveer 34,2 miljard EUR op de aan de 
GO’s toegewezen gebieden (zie tabel 1.3). De relatieve afname van de 
hefboomwerking is voornamelijk te verklaren door de terugtrekking van het VK uit de 
EU. 

Figuur 1.3 — Totale bijdragen aan GO’s en hefboomwerking van 
bijdragen van andere leden8 

 
Bron: ERK. 

                                                      
8 Figuur 1.2 toont de bedragen die in de enkele basishandeling zijn gespecificeerd, met 

inbegrip van de door de Commissie voorgestelde wijziging voor de omvorming van KDT tot 
de toekomstige GO voor chips. Deze wijziging was ten tijde van het verslag niet vastgesteld. 
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13 

 

Governancemodellen van GO’s in het kader van onderzoeks- en 
innovatieprogramma’s van de EU 

1.19. Om een sterke samenwerking en coördinatie met hun respectieve partners 
en belanghebbenden te waarborgen, beschikken GO’s over een uitgebreide 
governancestructuur, die normaliter bestaat uit de raad van bestuur, een 
wetenschappelijk adviesorgaan, een groep van vertegenwoordigers van staten en 
groepen belanghebbenden die actief zijn op het onderzoeksgebied van de GO. 

1.20. De GO’s hebben dezelfde juridische structuur en hebben elk specifieke 
kenmerken wat betreft de omgang met innovatie en onderzoek in verschillende 
sectoren die zijn opgebouwd rond uiteenlopende markten. De meeste GO’s kennen 
een tweeledige structuur, waarbij de Commissie en de particuliere leden uit de 
industrie en de onderzoekssector vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur en 
bijdragen aan de operationele activiteiten van de GO’s (CA, IHI, Clean H2, CBE, SNS en 
EU-Rail). Vier GO’s kennen de drieledige structuur, waarbij de deelnemende staten 
(KDT en EuroHPC) of toonaangevende intergouvernementele organisaties op hun 
specifieke gebied (Sesar en GH) ook in de raad van bestuur zijn vertegenwoordigd en 
aan de activiteiten van de GO bijdragen.  

Europese GO voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie 

1.21. Juridisch gezien werd de Internationale ITER-Organisatie voor fusie-energie 
(ITER-IO) opgericht toen de overeenkomst inzake de internationale thermonucleaire 
experimentele reactor (ITER) op 24 oktober 2007 in werking trad. De ITER-IO is belast 
met de uitvoering van het ITER-project en is gevestigd in Saint-Paul-lès-Durance 
(Frankrijk), terwijl de belangrijkste fusiefaciliteiten in Cadarache (Frankrijk) worden 
gebouwd. 

1.22. Het ITER-project omvat zeven mondiale partners: de EU, vertegenwoordigd 
door de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom)9, de Verenigde Staten, 
Rusland, Japan, China, Zuid-Korea en India. De EU10 heeft het voortouw genomen met 
een aandeel van 45,4 % in de bouwkosten. Het aandeel van de andere ITER-leden ligt 
rond de 9,1 %. Deze kostenverdeling zal in de operationele fusietestfase veranderen: 

                                                      
9 De leden van Euratom zijn de EU-lidstaten en tot 2020 de met de EU geassocieerde staten 

Zwitserland en het VK. 

10 De EU-lidstaten en tot 2020 de met de EU geassocieerde staten Zwitserland en het VK. 
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de EU zal dan 34 % van de exploitatiekosten dragen11. De totale uitgaven die de EU 
voorziet voor de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de ITER-
overeenkomst en de bijbehorende activiteiten tot 2035 bedragen 18,2 miljard EUR (in 
actuele waarde)12. 

1.23. De leden van de ITER-IO dragen voornamelijk via binnenlandse 
agentschappen bij aan het project door rechtstreeks componenten, uitrusting, 
materialen, gebouwen en diensten aan de ITER-IO te leveren (bijdragen in natura). 
Daarnaast leveren zij ook financiële bijdragen aan de begroting van de ITER-IO 
(contante bijdragen). De ITER-leden delen de verantwoordelijkheden voor de 
vervaardiging van belangrijke reactorcomponenten en de verdeling van de 
productietaken in natura was gebaseerd op zowel de belangen als de technische en 
industriële capaciteiten van elk van de leden13. 

1.24. De Europese GO voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (F4E) werd in 
april 2007 als Europees binnenlands agentschap opgericht voor een periode van 
35 jaar. Een van de voornaamste taken van F4E is het beheer van de Europese bijdrage 
aan het ITER-project. Zij coördineert activiteiten en zorgt voor de benodigde 
aanbestedingen ter voorbereiding van de bouw van een demonstratiefusiereactor en 
faciliteiten. F4E wordt voornamelijk gefinancierd door Euratom (ongeveer 80 %) en de 
ITER-gaststaat Frankrijk (ongeveer 20 %). 

1.25. De huidige raming van de Commissie met betrekking tot de totale Euratom-
begroting die F4E nodig heeft voor de financiering van het Europese deel van de 
uitvoering van het ITER-project en de bijbehorende activiteiten bedraagt ongeveer 
15 miljard EUR (in actuele waarde) tot 2035. De ITER-gaststaat (Frankrijk) en de 
Euratom-lidstaten (met inbegrip van Zwitserland en het VK tot 2020) moeten een extra 
bijdrage van 3,2 miljard EUR betalen14. 

                                                      
11 De ITER-documenten “Value estimates for ITER Phases of Construction, Operation, 

Deactivation and Decommissioning and Form of Party Contributions” en “Cost Sharing for 
all Phases of the ITER Project”. 

12 De ramingen zijn gebaseerd op mededeling COM(2017) 319 van de Commissie en het 
bijbehorende werkdocument van de diensten van de Commissie SWD(2017) 232, tabel 4. 

13 ITER.org 

14 De ramingen zijn gebaseerd op mededeling COM(2017) 319 van de Commissie en het 
bijbehorende werkdocument van de diensten van de Commissie SWD(2017) 232, tabel 4. 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
https://www.iter.org/legal/status
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
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1.26. Op 31 januari 2020 heeft het VK zich teruggetrokken uit de EU en Euratom. 
Op 30 december 2020 werd de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de 
EU (Euratom) en het VK gesloten. In deze overeenkomst wordt bepaald dat het VK 
deelneemt en bijdraagt aan de in Protocol I vermelde EU-programma’s, met inbegrip 
van het programma voor onderzoek en opleiding van Euratom en de ITER-activiteiten 
van F4E. Aangezien de partijen het Protocol echter niet konden sluiten, is het VK nog 
steeds niet betrokken bij het programma voor onderzoek en opleiding van Euratom en 
de ITER-activiteiten van F4E. Daarom is het VK momenteel geen lid van F4E. 

Begroting voor betalingen en personele middelen van de GO’s 
voor het begrotingsjaar 2021 

1.27. In 2021 bedroeg de totale begroting voor betalingen van alle GO’s 
1,7 miljard EUR (2020: 2,3 miljard EUR), waarbij de begroting voor betalingen van F4E 
0,8 miljard EUR bedroeg (2020: 0,8 miljard EUR). De daling van de begroting voor 
betalingen in 2021 is te verklaren door het feit dat de GO’s in 2021 voornamelijk de 
naar 2021 overgedragen ongebruikte betalingskredieten van voorgaande jaren hadden 
gebruikt voor de voltooiing van de Horizon 2020-taken en nog geen begroting voor 
betalingen hadden ontvangen voor voorfinancieringsprojecten in het kader van het 
nieuwe MFK-programma. Tabel 1.1 geeft een overzicht van de specifieke innovatie- en 
onderzoeksgebieden van de GO’s, hun respectieve begrotingen voor betalingen en 
personele middelen voor het begrotingsjaar 2021. 

Tabel 1.1 — Begrotingen voor betalingen en personele middelen van de 
GO’s in 2021 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de GO’s. 

Onderzoeksgebied
Definitieve 

begroting 2021 
(in miljoen EUR)

Totaalaantal 
personeelsleden 

eind 2021
(tijdelijke functionarissen, 

arbeidscontractanten, 
GND’s)

Definitieve 
begroting 2020 
(in miljoen EUR)

Totaalaantal 
personeelsleden 

eind 2020
(tijdelijke functionarissen, 

arbeidscontractanten, 
GND’s)

Onderzoeks- en 
innovatieprogramma met 

betalingen in 2021
Toezichthoudend DG

Sesar
GO voor de realisering van het Europese nieuwe 
generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem

Luchtverkeersbeheer 44,6 37 119,5 38 H2020, CEF (1) DG MOVE

CA GO Schone luchtvaart Groene vliegtuigen 89,3 42 356,6 43 H2020 DG RTD

IHI GO “Initiatief voor innovatieve gezondheidszorg” Innovatieve gezondheidszorg 207,1 50 241,6 53 FP7, H2020 DG RTD

Clean H2 GO Schone waterstof Brandstofcellen en waterstof 50 27 101,3 29 FP7, H2020 DG RTD

KDT GO “Digitale sleuteltechnologieën” Elektronische componenten en systemen 155,8 29 212,5 29 FP7, H2020 DG CNECT

CBE GO “Een circulair biogebaseerd Europa” Circulaire biogebaseerde industrieën 127,2 22 191,2 23 H2020 DG RTD

EU-Rail GO “Europese spoorwegen” Europees spoorverkeer 42,7 19 75,8 24 H2020 DG MOVE

EuroHPC GO Europese high-performance computing Supercomputers en verwerking van big data 207,5 15 181,5 11 H2020, CEF (1) DG CNECT

F4E GO Fusion for Energy (ITER) Ontwikkeling en demonstratie van fusie-energie 764,6 441 816,4 435 Euratom DG ENER

 (1) In het kader van het MFK 2013-2020 ontving EuroHPC 100 miljoen EUR uit de CEF-financiering en Sesar ongeveer 10 miljoen EUR.

Gemeenschappelijke onderneming

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=EN
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1.28. Eind 2021 hadden de GO’s in het kader van onderzoeks- en 
innovatieprogramma’s van de EU 234 personeelsleden (tijdelijke functionarissen en 
arbeidscontractanten) en 8 gedetacheerde nationale deskundigen (GND’s) in dienst 
(2020: 250 personeelsleden). F4E had 439 personeelsleden (ambtenaren, tijdelijke 
functionarissen en arbeidscontractanten) en 2 GND’s in dienst (2020: 
435 personeelsleden).  

De regelingen inzake de begroting en de kwijting zijn voor alle 
GO’s geharmoniseerd 

1.29. Het Europees Parlement en de Raad zijn verantwoordelijk voor de jaarlijkse 
begrotings- en kwijtingsprocedures voor de GO’s. Het tijdschema van de 
kwijtingsprocedure wordt weergegeven in figuur 1.4. 

Figuur 1.4 — Jaarlijkse kwijtingsprocedure 

 
Bron: ERK. 

  

Uiterlijk 1 juli n+1
De GO’s stellen hun 

definitieve rekeningen vast

Tussen december
n+1 en eind januari n+2

Hoorzittingen met de directeuren van 
de GO’s bij de Commissie 

begrotingscontrole (CONT) van het EP 
en het Begrotingscomité van de Raad

Uiterlijk eind 
maart n+2

Vaststelling van de EP-
verslagen in de plenaire 
vergadering — het EP 

besluit kwijting te verlenen 
of uit te stellen

De ERK stuurt haar jaarverslag 
over de GO’s met de 

betrouwbaarheidsverklaring naar 
het EP en de Raad

Uiterlijk 15 november n+1 

De Raad neemt zijn 
aanbevelingen over de 

kwijtingverlening voor de GO's
aan en stuurt ze naar het EP

Uiterlijk medio 
februari n+2  

Uiterlijk 
1 maart n+1 

De GO’s sturen hun 
voorlopige rekeningen 

naar de ERK

De ERK stelt de 
preliminaire 

opmerkingen over de 
GO’s vast

Uiterlijk 1 juni n+1 



17 

 

Onze controle 

Wij geven voor iedere GO een betrouwbaarheidsverklaring af 

1.30. Zoals bepaald in artikel 287 van het VWEU, hebben wij het volgende 
gecontroleerd: 

a) de jaarrekeningen van alle negen GO’s betreffende het per 31 december 2021 
afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen. 

1.31. Op basis van de resultaten van onze controle verschaffen wij het Europees 
Parlement en de Raad één betrouwbaarheidsverklaring per GO over de 
betrouwbaarheid van de rekeningen van de GO’s en de wettigheid en regelmatigheid 
van de onderliggende verrichtingen. Waar passend en relevant vullen wij de 
betrouwbaarheidsverklaringen aan met controleopmerkingen (zie hoofdstuk 3) die 
niets afdoen aan de controleoordelen. 

1.32. Overeenkomstig artikel 70, lid 6, en artikel 71 van het Financieel Reglement 
van de EU werd de controle van de betrouwbaarheid van de rekeningen voor alle GO’s 
uitbesteed aan onafhankelijke externe accountantskantoren. In overeenstemming met 
de internationale controlenormen hebben wij de kwaliteit van het werk dat door deze 
externe accountantskantoren werd verricht, onderzocht en voldoende zekerheid 
verkregen dat wij op hun werk kunnen vertrouwen bij het opstellen van onze eigen 
controleoordelen over de betrouwbaarheid van de jaarrekeningen over 2021 van de 
GO’s. 

Onze controleaanpak is gebaseerd op de beoordeling van de 
belangrijkste risico’s 

1.33. Onze controles zijn zodanig opgezet dat de belangrijkste vastgestelde risico’s 
worden aangepakt. Bij de jaarlijkse controle 2021 van de jaarrekeningen van de GO’s 
en de onderliggende verrichtingen daarbij werd rekening gehouden met onze 
risicoanalyse voor 2021, die hieronder kort wordt beschreven. 
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Er bestond een laag tot middelhoog risico voor de betrouwbaarheid van 
de rekeningen 

1.34. Wij achtten het risico voor de betrouwbaarheid van de jaarrekeningen over 
het geheel genomen laag. De rekeningen van de GO’s worden opgesteld door het 
toepassen van de door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde 
boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen 
voor de overheidssector. Voor EuroHPC werd het risico als middelhoog aangemerkt 
vanwege de nog vast te stellen procedures voor de verantwoording en het beheer van 
activa, alsook voor de verslaglegging, certificering en validering van de bijdragen in 
natura van haar leden. 

Over het geheel genomen bestond er een laag risico voor de wettigheid 
en regelmatigheid van de ontvangsten 

1.35. Aangezien de ontvangsten van de GO’s in 2021 voornamelijk bestonden uit 
financiële bijdragen uit de Horizon 2020- en Euratombegrotingen van de Commissie, is 
het risico voor de wettigheid en regelmatigheid van de ontvangsten voor alle GO’s 
laag. Zoals vastgelegd in de verordeningen van de GO’s, worden de begrotingen en 
daaruit voortvloeiende ontvangsten overeengekomen met de begrotingsautoriteiten 
tijdens het jaarlijks proces voor de begrotingsplanning. 

Over het geheel genomen bestond er een laag risico voor de wettigheid 
en regelmatigheid van de administratieve uitgaven 

1.36. Salaris- en administratieve betalingen worden voornamelijk routinematig 
verricht. Bovendien worden de salarissen beheerd door het Bureau van de Commissie 
voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten, dat wij binnen het kader 
van specifieke beoordelingen van administratieve uitgaven beoordelen. Wij hebben de 
afgelopen jaren geen materiële fouten aangetroffen met betrekking tot de 
personeelsuitgaven. Het risico voor de wettigheid en regelmatigheid van 
aanwervingsprocedures was over het algemeen laag, maar steeg tot middelhoog voor 
GO’s die tijdens hun eerste operationele jaren een groter aantal personeelsleden 
aanwierven (EuroHPC) en waar in het verleden tekortkomingen in 
aanwervingsprocedures werden aangetroffen (F4E). 
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Over het geheel genomen bestond er een middelhoog risico voor de 
wettigheid en regelmatigheid van de operationele uitgaven 

1.37. Voor tussentijdse en definitieve subsidiebetalingen werd het risico als 
middelhoog beoordeeld, aangezien deze zijn gebaseerd op de doorgaans complexe 
kostendeclaraties van de begunstigden. Bovendien zijn voor subsidiebetalingen in het 
kader van Horizon 2020 alleen certificaten betreffende de financiële overzichten 
(CFS’en) van de begunstigde vereist voor saldobetalingen (vertrouwensbeginsel). Het 
CFS is een feitelijk verslag van een onafhankelijke auditor of een ambtenaar. Het doel 
ervan is de Commissie of de subsidieverlenende EU-instantie in staat te stellen na te 
gaan of de in de financiële overzichten gedeclareerde kosten subsidiabel zijn. 
Aangezien de laatste oproep tot het indienen van voorstellen voor Horizon 2020-
activiteiten uiterlijk in december 2020 moest worden gedaan, liepen de GO’s geen 
risico wat betreft de subsidieverlening in 2021. Het risico werd echter als middelhoog 
beschouwd voor EuroHPC, die in 2021 significante oproepen tot het indienen van 
voorstellen bleef doen. 

1.38. Voor contractuele uitgaven en openbare aanbestedingsprocedures werd het 
risico als laag beoordeeld voor de GO’s die onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
uitvoeren, gezien het beperkte aantal van dergelijke procedures dat door hen werd 
gehanteerd. Het risico werd tot middelhoog verhoogd voor F4E en EuroHPC wegens de 
complexe aanbestedingsprocedures voor contracten met een hoge waarde. 

Er bestond een laag tot middelhoog risico voor begrotingsbeheer 

1.39. Het risico werd aangemerkt als middelhoog voor EuroHPC vanwege 
tekortkomingen in het proces van begrotingsplanning en -monitoring en de 
complexiteit en het meerjarige karakter van haar contracten en gesubsidieerde acties, 
en voor F4E vanwege haar complexe contracten met een hoge waarde. Voor alle 
andere GO’s werd het risico als laag beoordeeld. 

Andere risico’s 

1.40. De COVID-19-pandemie had een impact op ons werk: in veel gevallen konden 
wij wegens reisbeperkingen en telewerkregelingen bij de GO’s en de begunstigden 
geen controles ter plaatse uitvoeren, geen originele documenten verkrijgen en geen 
vraaggesprekken ter plaatse houden met personeelsleden van de gecontroleerden. 
Daarom hebben wij het grootste deel van onze werkzaamheden verricht door middel 
van controles aan de hand van stukken en door op afstand vraaggesprekken te 
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houden. Doordat er geen controles ter plaatse werden uitgevoerd, kan het 
ontdekkingsrisico weliswaar toenemen, maar dankzij het bewijsmateriaal dat we van 
de gecontroleerden hebben verkregen, konden we onze werkzaamheden voltooien en 
er zinvolle conclusies uit trekken. 

We melden vermoedelijke fraude aan de relevante EU-organen 

1.41. We werken samen met het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 
inzake vermoedelijke fraude en andere strafbare feiten waardoor de financiële 
belangen van de EU worden geschaad, en met het Europees Openbaar Ministerie 
(EOM) inzake vermoedelijke misdrijven die de financiële belangen van de EU schaden. 
Wij stellen OLAF of het EOM in kennis van alle vermoedens die in de loop van onze 
controlewerkzaamheden ontstaan, ook al zijn onze controles niet specifiek bedoeld om 
fraude vast te stellen. Voor het begrotingsjaar 2021 hebben wij één kennisgeving 
gedaan aan OLAF/het EOM. 

Onze controleaanpak voor subsidiebetalingen 

1.42. In 2018 en 2019 beoordeelden wij steekproefsgewijs de controles achteraf 
van subsidiebetalingen van GO’s die zijn uitgevoerd door de gemeenschappelijke 
auditdienst van DG RTD van de Commissie (GAD) en zijn gecontracteerde externe 
auditors, waaraan in 2020 en 2021 follow-up werd gegeven. Zoals gerapporteerd in de 
respectieve hoofdstukken van onze jaarverslagen15, brachten deze analyses 
aanhoudende tekortkomingen in de kwaliteit en methodologische verschillen van de 
controles aan het licht, waardoor het foutenpercentage voor Horizon 2020-betalingen 
werd onderschat. Bovendien is het restfoutenpercentage dat door de GO’s in hun 
respectieve jaarlijkse activiteitenverslagen werd gerapporteerd, niet direct 

                                                      
15 Zie het Jaarverslag 2018 van de ERK, hoofdstuk 5 (de paragrafen 5.31-5.34), het 

Jaarverslag 2019 van de ERK, hoofdstuk 4 (de paragrafen 4.28 en 4.29) en het 
Jaarverslag 2020 van de ERK, hoofdstuk 4 (de paragrafen 4.23-4.30), waarin werd vermeld 
dat, in tegenstelling tot de berekeningsmethode van de ERK, het representatieve 
foutenpercentage van de GAD voor elke gecontroleerde verrichting in het kader van 
Horizon 2020 wordt berekend op basis van het totale bedrag van de kostendeclaratie in 
plaats van het bedrag van de kostenposten in de steekproef voor de gedetailleerde en de 
overgedane controles. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_NL.pdf
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vergelijkbaar met het foutenpercentage dat is gepubliceerd in ons Jaarverslag over de 
onderzoeksuitgaven van de Commissie16. 

1.43. Daarom hebben wij voor de controle van de subsidiebetalingen door de acht 
GO’s die projecten in het kader van Horizon 2020 en FP7 uitvoeren de met controles 
achteraf beoogde zekerheid aangevuld met een gedetailleerde controle bij de 
begunstigden (directe gegevensgerichte controle) van een steekproef van 
32 subsidiebetalingsverrichtingen. Deze verrichtingen werden willekeurig geselecteerd 
(op MUS gebaseerde steekproef) uit een populatie van alle tussentijdse en definitieve 
subsidiebetalingen die in 2021 door deze GO’s werden verricht. 

1.44. Voor elke GO baseerden wij ons oordeel over de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende betalingen op afzonderlijke beoordelingen van 
de volgende kwantitatieve elementen: 

a) het individuele foutenpercentage van de GO op basis van de resultaten van de 
controles achteraf door de Commissie (GAD) voor de subsidiebetalingen ervan. 
Dit omvatte een beoordeling van de juistheid en volledigheid van de 
berekeningen van de representatieve en restfoutenpercentages;  

b) het algemene foutenpercentage op basis van de resultaten van onze 
gegevensgerichte toetsing van subsidiebetalingen, en 

c) de bevindingen in verband met de verrichtingen van een specifieke GO in het 
kader van onze gegevensgerichte toetsing. 

   

                                                       
16  In tegenstelling tot het door de ERK berekende foutenpercentage omvat het door de GO’s 

berekende restfoutenpercentage (op basis van de resultaten van controles achteraf en 
overeenkomstig de formule in de strategie van de GAD voor controles achteraf in het kader 
van Horizon 2020) de correctie van alle bij gecontroleerde betalingen ontdekte fouten, 
alsmede de correctie van systemische fouten in de niet‐gecontroleerde betalingen van 
gecontroleerde begunstigden (de zogenaamde “uitbreiding”). 
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Overzicht van de controleresultaten 
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Inleiding 
2.1. Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de resultaten van onze jaarlijkse controle
van de GO’s voor het begrotingsjaar 2021, met inbegrip van de werkzaamheden met 
betrekking tot een horizontaal onderwerp in verband met personele middelen, alsook 
andere overkoepelende controlewerkzaamheden met betrekking tot de GO’s die wij in 
de loop van dat jaar hadden verricht. Op basis van onze controlewerkzaamheden 
stellen wij verschillende maatregelen voor die de GO’s moeten nemen. 
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De jaarlijkse controle van 2021 
resulteerde in goedkeurende 
controleoordelen voor alle 
gemeenschappelijke ondernemingen 
2.2. Evenals in voorgaande jaren bracht onze controle van de jaarrekeningen van de 
GO’s voor het op 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar en van de 
onderliggende verrichtingen bij deze rekeningen over het geheel genomen geen 
belangrijke kwesties aan het licht. 

Een goedkeurend oordeel over de betrouwbaarheid van de 
rekeningen voor alle GO’s 

2.3. Wij publiceerden (goedkeurende) controleoordelen zonder beperking over de 
jaarrekeningen van alle GO’s. Naar ons oordeel geven deze rekeningen op alle 
materiële punten een getrouw beeld van de financiële situatie van de GO’s per 
31 december 2021 en van de resultaten van hun verrichtingen en kasstromen in het op 
die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig de bepalingen van de 
toepasselijke financiële reglementen en de door de rekenplichtige van de Commissie 
vastgestelde boekhoudregels.  

Toelichtende paragraaf met betrekking tot de EU-bijdrage aan ITER 

2.4. F4E raamde de totale kosten van het vervullen van haar leveringsverplichtingen 
voor het ITER-project in 2021 op 18,3 miljard EUR (in waarden van 2021). In onze 
toelichtende paragraaf wordt de aandacht gevestigd op het feit dat elke wijziging in 
belangrijke veronderstellingen met betrekking tot de raming en de risicoblootstelling17 
kan leiden tot aanzienlijke kostenstijgingen en/of verdere vertragingen bij de 

                                                      
17 De risicoblootstelling is de geschatte impactwaarde van het risico/de risico’s, 

vermenigvuldigd met de waarschijnlijkheid dat het risico/de risico’s zich 
voordoet/voordoen in verband met een bepaalde activiteit. 
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uitvoering van het ITER-project18. De volgende gebeurtenissen kunnen aanzienlijke 
gevolgen hebben voor de ITER-termijnen en -kosten: het nieuwe basisscenario voor 
het ITER-project dat is gepland voor het eerste kwartaal van 2023, waarbij rekening zal 
worden gehouden met de impact van de COVID-19-pandemie; de late levering van 
componenten; de sancties tegen Rusland (lid van het ITER-project); de lopende 
goedkeuring van de Franse autoriteit voor nucleaire veiligheid voor de assemblage van 
de componenten van de Tokamakput, en de verwachte herziening van de 
kostenraming voor het Hot Cell Complex. 

Vermelding van de aanvalsoorlog tegen Oekraïne door de GO’s 

2.5. Overeenkomstig boekhoudregel 19 van de Commissie over gebeurtenissen die 
zich na de verslagdatum hebben voorgedaan, is de invasie in Oekraïne, die in 
februari 2022 begon, een gebeurtenis die niet leidt tot aanpassingen wat betreft de 
jaarrekeningen voor 2021. Volgens de jaarrekeningen van alle GO’s kan op basis van de 
feiten en omstandigheden ten tijde van de opstelling van deze financiële overzichten, 
met name de veranderende situatie, het financiële effect van de Russische 
aanvalsoorlog tegen Oekraïne op de GO’s niet op betrouwbare wijze worden geraamd. 

2.6. Wij vestigen echter de aandacht op het feit dat Rusland lid is van de ITER-IO, en 
de verplichting heeft om aan de ITER-assemblagelocatie in Frankrijk (Cadarache) 
verschillende componenten voor de ITER-projecten te leveren en jaarlijkse bijdragen 
aan de ITER-IO te betalen. Dit brengt dan ook een risico van vertragingen en hogere 
kosten voor het ITER-project met zich mee. 

Goedkeurende oordelen over de wettigheid en regelmatigheid 
van de ontvangsten die ten grondslag liggen aan de rekeningen 
van alle GO’s 

2.7. Wij publiceerden (goedkeurende) controleoordelen zonder beperking voor alle 
GO’s over de wettigheid en regelmatigheid van de ontvangsten die ten grondslag 
liggen aan de jaarrekeningen voor het op 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar. 
Naar ons oordeel waren de verrichtingen in alle materiële opzichten wettig en 
regelmatig. 

                                                      
18 Een toelichtende paragraaf wordt gebruikt om de aandacht te vestigen op een punt dat niet 

materieel onjuist is vermeld in de rekeningen, maar wel dermate belangrijk is dat het voor 
de gebruikers van fundamenteel belang is voor een goed begrip van de rekeningen. 
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Goedkeurende oordelen over de wettigheid en regelmatigheid 
van de betalingen die ten grondslag liggen aan de rekeningen 
van alle GO’s 

2.8. Wij publiceerden (goedkeurende) controleoordelen zonder beperking voor alle 
GO’s over de wettigheid en regelmatigheid van de betalingen die ten grondslag liggen 
aan de jaarrekeningen voor het op 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar. Naar 
ons oordeel waren de verrichtingen in alle materiële opzichten wettig en regelmatig. 

2.9. Figuur 2.1 bevat een overzicht van de ontwikkeling van onze jaarlijkse 
controleoordelen over de jaarrekeningen, ontvangsten en betalingen van de GO’s in de 
periode 2019-2021. 

Figuur 2.1 — Ontwikkeling van de oordelen van de ERK over de GO’s in 
de periode 2019-2021 

 
Bron: ERK. 
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Onze opmerkingen betreffen diverse 
terreinen die voor verbetering vatbaar 
zijn 
2.10. Zonder iets af te doen aan onze oordelen, maken wij verschillende 
opmerkingen om de aandacht te vestigen op verbeterpunten op het gebied van de 
wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen, het begrotings- en financieel 
beheer, de bijdragen in natura van andere leden, het beheers- en controlesysteem 
voor betalingen en de personele middelen. Hieronder volgt een samenvatting van deze 
opmerkingen, die in hoofdstuk 3 nader worden beschreven. 

Werkgeversbijdragen van GO’s buiten beschouwing gelaten bij 
de pensioenregeling van de EU 

2.11. Sinds januari 2016 moeten GO’s die slechts gedeeltelijk uit de EU-begroting 
worden gefinancierd, het deel van de werkgeversbijdragen aan de pensioenregeling 
van de EU betalen dat overeenstemt met de verhouding tussen hun niet door de EU 
gesubsidieerde ontvangsten en hun totale ontvangsten19. Aangezien de Commissie 
deze uitgaven niet in de begrotingen van de GO’s heeft opgenomen en evenmin 
formeel om de betalingen heeft verzocht, hadden de GO’s (en hun voorlopers) 
dergelijke bijdragen nog niet betaald. 

2.12. In overeenstemming met de richtsnoeren van de Commissie aan de GO’s, 
waarin zij haar standpunt over de bevinding meedeelt, moet het Bureau voor het 
beheer en de betaling van individuele rechten van de Commissie de 
werkgeversbijdragen aan de pensioenregeling van de EU voor elke GO berekenen. 
Deze bijdragen worden berekend als percentage van de niet-EU-ontvangsten in 
verband met de totale ontvangsten van de GO, met inbegrip van niet-EU-ontvangsten 

                                                      
19 Artikel 83 bis van Verordening No. 31 (E. E. G.), 11 (E. G. A.), tot vaststelling van het statuut 

van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR
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voor operationele uitgaven20. Bijdragen in contanten van deelnemende staten, die niet 
via de EU-begroting worden verstrekt, worden ook als niet-EU-ontvangsten 
beschouwd. In deze richtsnoeren wordt alleen rekening gehouden met de respectieve 
bepalingen van het Statuut21 bij het bepalen van de berekeningsmethode voor de 
betaling door de GO’s van de werkgeversbijdrage aan de EU-begroting op basis van 
ontvangsten. In de enkele basishandeling22 is echter bepaald dat de administratieve 
kosten op jaarbasis gelijkelijk moeten worden gedekt door de EU en de andere leden 
van de GO; in de respectieve bepalingen van de statuten van EuroHPC23 is bepaald dat 
de EU 100 % van de administratieve kosten van de GO moet dekken, en in de 
desbetreffende bepalingen van de statuten van F4E24 is bepaald dat de 
lidmaatschapsbijdragen aan de administratieve kosten van F4E (administratieve 
ontvangsten) niet meer dan 10 % van deze kosten mogen bedragen. Het samenvallen 
van deze verschillende wettelijke bepalingen brengt het risico met zich mee dat 
verschillende interpretaties worden uitgewerkt met betrekking tot de 
werkgeversbijdrage van de GO’s, met uiteenlopende financiële gevolgen. 

Actie 1 

De GO’s moeten overeenkomstig artikel 83 bis, lid 2, van het Statuut hun deel van 
de werkgeversbijdrage aan de pensioenregeling van de EU betalen wanneer de 
Commissie de jaarlijkse berekening meedeelt. 

In dit verband moeten de GO’s met de Commissie samenwerken om de 
bepalingen van het Statuut en de individuele oprichtingsverordeningen van de 
GO’s betreffende de werkgeversbijdragen aan de pensioenregeling van de EU 
verder op elkaar af te stemmen wanneer voorstellen tot wijziging van de relevante 
wetgeving worden gedaan. 

                                                      
20 Eenvoudigheidshalve heeft de Commissie voorgesteld de pensioenbijdragen van de GO’s 

voor werkgevers te ramen met één percentage voor de gehele levensduur van de GO, 
vastgesteld op basis van de respectieve bijdragen van de EU- en niet-EU-leden waarin de 
respectieve rechtshandeling van de GO voorzag. 

21 Artikel 83 bis van Verordening No. 31 (E. E. G.), 11 (E. G. A.), tot vaststelling van het statuut 
van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie. 

22 Artikel 28 van Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad. 

23 Overweging 22 en artikel 15 van bijlage 1 bij Verordening (EU) 2021/1173 van de Raad. 

24 Artikel 12 van de statuten van de GO F4E, gehecht aan de oprichtingsverordening van de 
GO F4E, en de artikelen 2 en 3 van bijlage II bij de statuten van de GO F4E. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2085&qid=1651595762575
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596997662&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101&qid=1651742516246&from=EN
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Geen geharmoniseerde definitie van “administratieve kosten” 
voor GO’s 

2.13. In de enkele basishandeling is bepaald dat de “administratieve kosten” 
moeten worden gedekt door financiële bijdragen die op jaarbasis gelijkelijk worden 
verdeeld tussen de EU en de andere leden25. Het ontbreken van een definitie van 
“administratieve kosten” voor de GO’s heeft er echter toe geleid dat de GO’s hun 
eigen vastgestelde methode voor de berekening van de financiële bijdragen van de 
leden toepasten, wat van invloed was op het bedrag aan begrotingsinkomsten dat de 
GO’s van hun leden vragen. Hoewel de GO’s in beginsel hun definitieve begroting voor 
betalingen van dit jaar als berekeningsgrondslag voor de “administratieve kosten” 
nemen, bestaat er geen geharmoniseerde aanpak voor de indeling van bepaalde 
categorieën uitgaven voor administratieve kosten, zoals uitgaven voor raadplegingen, 
studies, analyse, evaluaties en technische bijstand. 

Actie 2 

GO’s die in het kader van de enkele basishandeling opereren, moeten 
gemeenschappelijke richtsnoeren vaststellen die het concept van administratieve 
kosten voor alle GO’s harmoniseren en moeten worden gebruikt als basis voor de 
berekening van de jaarlijkse financiële bijdragen van leden. 

Hoewel de Horizon 2020-agenda voor onderzoek en innovatie 
van de GO’s volledig is vastgelegd, zal een aanzienlijk aantal 
projecten worden afgerond tijdens de nieuwe MFK-
programmeringsperiode 

2.14. In het kader van het programma Horizon 2020 levert de EU contante 
bijdragen aan de GO’s, terwijl particuliere leden twee soorten bijdragen in natura 
leveren aan de GO’s door hun eigen financiële en personele middelen, activa en 
technologieën te investeren (zie kader 2.1). De deelnemende staten leveren 
rechtstreeks contante bijdragen aan begunstigden die in die deelnemende staat zijn 
gevestigd. 

                                                      
25 Artikel 28 van Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2085&qid=1651596167469
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Kader 2.1 

 

2.15. De GO’s hebben geen termijnen voor de uitvoering van hun in het kader van 
eerdere MFK’s gefinancierde projecten zodra de looptijd van de GO in het kader van de 
daaropvolgende MFK’s is verlengd. Tabel 2.1 biedt een overzicht van de bijdragen van 
de leden aan de Horizon 2020-activiteiten van deze GO’s aan het einde van 2021. Eind 
2021, het achtste jaar van het Horizon 2020-programma, hadden deze GO’s gemiddeld 
73 % van de streefdoelen inzake de bijdragen van hun leden, met inbegrip van IKAA, 
verwezenlijkt (of 64 % zonder IKAA). Bijgevolg zal de uitvoering van een aanzienlijk 
aantal Horizon 2020-projecten in het kader van het nieuwe MFK 2021-2027 worden 
afgerond. 

Bijdragen in natura van particuliere leden aan de 
operationele activiteiten van de GO’s (IKOP)

Bijdragen in natura van particuliere leden aan 
aanvullende activiteiten (IKAA)

Zoals bepaald in de oprichtingsverordeningen van 
de GO’s, moeten alle particuliere leden een 
minimumbedrag in de kosten van de onderzoeks-
en innovatieprojecten van de GO’s bijdragen. In 
het kader van Horizon 2020 bestaan de IKOP uit 
de totale kosten die door particuliere leden zijn 
gemaakt bij de uitvoering van de onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten van de GO, minus de 
bijdragen van de andere leden van de GO 
(cofinanciering van de EU, bijdragen van 
deelnemende staten of intergouvernementele 
organisaties) alsook andere EU-bijdragen in die 
kosten. In het kader van de programma’s 
Horizon Europa en Digitaal Europa bestaan de 
IKOP uit de subsidiabele kosten die particuliere 
leden bij de uitvoering van de activiteiten van de 
GO hebben gemaakt, minus de bijdragen van de 
GO, de deelnemende staten of enige andere EU-
bijdrage aan die kosten. Het totale bedrag van de 
gecertificeerde en gevalideerde IKOP wordt 
opgenomen in de jaarrekening van de GO.

In het kader van Horizon 2020 moeten 
particuliere leden van sommige GO’s (CS, FCH, 
BBI, S2R) ook een minimumbedrag aan bijdragen 
in natura verstrekken voor kosten die voor 
“aanvullende activiteiten” buiten het 
werkprogramma en de begroting van de GO zijn 
gemaakt, maar die binnen het toepassingsgebied 
van de algemene doelstellingen van de GO 
vallen. In het kader van Horizon Europa 
omvatten de IKAA ook niet-subsidiabele kosten 
van activiteiten die rechtstreeks door de GO 
worden gefinancierd, minus eventuele andere 
EU-bijdragen aan die kosten. Particuliere leden 
van de GO moeten naast IKOP ook IKAA 
verstrekken, maar de minimumbedragen zijn niet 
gedefinieerd. IKAA-bedragen zijn opgenomen in 
de jaarlijkse plannen inzake aanvullende 
activiteiten van de GO’s. Het totale bedrag van 
de gecertificeerde en gevalideerde IKAA wordt 
opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening 
van de GO. Daarom zijn de IKAA niet 
onderworpen aan een controle door de ERK.
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Tabel 2.1 — MFK 2014-2020: totale bijdragen van de leden (in 
miljoen EUR) 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de GO’s. 

2.16. Uit tabel 2.1 blijkt dat de GO’s eind 2021 in uiteenlopende mate de in hun 
respectieve oprichtingsverordeningen voor Horizon 2020-activiteiten vastgestelde 
bijdragedoelstellingen hebben verwezenlijkt. Deze verschillen kunnen deels worden 
verklaard door de verschillende onderzoeksgebieden waarop de GO’s actief zijn. Zo is 
de verwezenlijking door IHI van de bijdragedoelstellingen van de leden relatief 
beperkt. Dit is echter te wijten aan de lange looptijd die vereist is gezien de aard van 
hun onderzoek op het gebied van innovatieve gezondheidszorg en de omvang van de 
mondiale consortia die projecten uitvoeren. Bijgevolg moet IHI de komende jaren nog 
84,3 miljoen EUR betalen voor lopende KP7-projecten. Voor IHI houdt het toenemende 
aantal lopende projecten in het kader van meerdere MFK-programma’s die 
tegelijkertijd worden uitgevoerd het risico in dat de administratieve middelen die 
nodig zijn voor een efficiënt beheer van deze middelen mogelijk niet toereikend zijn. 
Voor KDT is het lage uitvoeringspercentage geen probleem, aangezien de andere leden 
hun IKOP volledig hebben toegezegd door subsidieovereenkomsten te ondertekenen, 
zoals blijkt uit tabel 2.2. 

2.17. Wat EuroHPC betreft, had de GO eind 2021 al 180 miljoen EUR vastgelegd 
voor de 50 % cofinanciering van Horizon 2020-subsidies voor onderzoek en innovatie, 
wat het minimumstreefdoel is in de oprichtingsverordening van de GO26. De 
deelnemende staten financieren de resterende 50 % van de totale projectkosten en 
particuliere leden dragen alleen bij boven een maximum van subsidiabele kosten van 
de subsidieacties. Op dat moment hadden de particuliere leden echter slechts 
4,2 miljoen EUR aan bijdragen in natura gerapporteerd. Er bestaat dan ook een hoog 
risico dat de 420 miljoen EUR aan bijdragen van de particuliere leden, zoals vastgesteld 
in de oprichtingsverordening van de GO, niet zal worden verwezenlijkt tegen het einde 

                                                      
26 Artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) 2018/1488 van de Raad. 

Contante 
bijdrage van de 

EU
(a)

IKOP en 
contante 

bijdragen van 
andere leden

(1)
(b)

IKAA van 
andere leden (2)

(c)

Totaal
(d)= (a)+(b)+(c)

GO’s in het kader 
van Horizon 2020

Contante 
bijdrage van de 

EU
(e)

Gevalideerde 
IKOP en 
contante 

bijdragen van 
andere leden

(f)

Gerapporteerde, 
niet 

gevalideerde, 
IKOP van andere 

leden
(g)

IKAA
(h)

Totaal
(i) = 

(e)+(f)+(g)+(h)

Realisatiepercentage 
met IKAA

(j) = (i) / (d)

Realisatiepercentage 
zonder IKAA

(k) = ((e)+(f)+(g))
 /

 ((a)+(b))

585,0 789,0 N.v.t. 1 374,0 Sesar 536,2 447,8 87,1 N.v.t. 1 071,0 N.v.t. 78 %
1 755,0 1 228,5 965,3 3 948,8 CS 2 — CA 1 536,0 608,7 242,5 1 290,0 3 677,2 93 % 80 %
1 638,0 1 638,0 N.v.t. 3 276,0 IMI 2 — IHI 838,0 638,2 251,0 N.v.t. 1 727,2 N.v.t. 53 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0 FCH 2 — Clean H2 545,5 50,0 51,3 1 039,0 1 685,8 161 % 85 %
1 185,0 2 827,5 N.v.t. 4 012,5 Ecsel — KDT 1 058,1 322,8 968,2 N.v.t. 2 349,1 N.v.t. 59 %

835,0 504,6 2 225,4 3 565,0 BBI — CBE 728,2 70,1 79,9 1 646,5 2 524,7 71 % 66 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R — EU-Rail 339,2 189,6 96,4 208,8 834,0 96 % 84 %
536,0 908,0 N.v.t. 1 444,0 EuroHPC  (3) 307,0 120,3 17,2 N.v.t. 444,5 N.v.t. 31 %

7 597,0 8 340,6 3 595,7 19 533,2 Totaal 5 888,2 2 447,5 1 793,6 4 184,3 14 313,6 73 % 64 %

(1) Bijdragen in natura en contante bijdragen van deelnemende staten/internationale organisaties aan de operationele activiteiten van de GO.
(2) Bijdragen in natura aan aanvullende activiteiten buiten het werkplan van de GO.
(3) Voor EuroHPC omvat de EU-bijdrage 100 miljoen EUR van het CEF-programma.

Bijdragen van de leden
(volgens de oprichtingsverordening en juridische besluiten)

Bijdragen van de leden
(op 31.12.2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488&qid=1651597024827&from=EN


32 

 

van de uitvoering van de subsidieprojecten. Bovendien heeft de GO nog steeds geen 
betrouwbare procedures voor het certificeren en valideren van bijdragen in natura die 
door haar particuliere leden en deelnemende staten worden gemeld. Daarnaast is 
EuroHPC de enige GO die geen strategisch uitvoeringsplan heeft voor de 
verwezenlijking van de bijdragen van de andere leden. 

Actie 3 

EuroHPC moet betrouwbare procedures invoeren voor de certificering en 
validering van bijdragen in natura, alsook een strategisch uitvoeringsplan 
(routekaart) met realistische mijlpalen en jaarlijkse bijdragedoelstellingen voor 
zowel deelnemende staten als particuliere leden op programmaniveau. 

2.18. Zoals blijkt uit tabel 2.2, hadden alle GO’s eind 2021 
subsidieovereenkomsten al volledig gegund en/of ondertekend voor projecten 
waarmee 100 % van de maximale beschikbare contante bijdrage van de EU voor de 
cofinanciering van hun Horizon 2020-activiteiten was verwezenlijkt. Tegelijkertijd 
hebben de andere leden van de GO’s (particuliere leden, deelnemende staten en 
internationale organisaties) toegezegd bijdragen in natura te leveren aan deze 
projecten (IKOP) door de subsidieovereenkomsten te ondertekenen. Sommige GO’s 
(IHI, Clean H2, KDT en EU-Rail) verwachten van hun particuliere leden een grotere 
hefboomwerking dan het minimale IKOP-streefdoel dat in hun respectieve 
oprichtingsverordeningen of juridische besluiten is vastgesteld. Aangezien alle 
Horizon 2020-oproepen eind 2020 al werden afgerond, is het risico groot dat CBE en 
EuroHPC tegen het einde van de uitvoering van de Horizon 2020-subsidieprojecten het 
minimale IKOP-streefdoel van hun particuliere leden niet zullen verwezenlijken. 
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Tabel 2.2 — MFK 2014-2020: bijdragen van de leden voor operationele 
kosten (in miljoen EUR) 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de GO’s. 

Kmo’s en nieuwe begunstigden zijn meer geneigd fouten te 
maken bij personeelskosten 

2.19. Evenals in voorgaande jaren bevestigden onze controles bij de begunstigden 
van 2021 dat er sprake was van systemische fouten, voornamelijk met betrekking tot 
de personeelskosten. Zoals wij in onze eerdere jaarverslagen27 en in ons Speciaal 
verslag nr. 28/2018 hebben gerapporteerd, is de methode voor de berekening van 
personeelskosten in het kader van Horizon 2020 in sommige opzichten complexer 
geworden, wat het risico op fouten heeft vergroot. Voor de subsidiebetalingen 
voor 2021 waren de belangrijkste bronnen van ontdekte fouten: 

o onderaannemingskosten die onjuist zijn gedeclareerd als directe 
personeelskosten; 

o onjuiste berekening van uurtarieven en het gebruik van geplande gegevens over 
eenheidstarieven; 

o inaanmerkingneming van buiten de verslagperiode gewerkte uren, en 

                                                      
27 Jaarverslag 2017, paragraaf 5.34, Jaarverslag 2018, paragraaf 5.16, Jaarverslag 2019, 

paragraaf 4.11, Jaarverslag 2020, paragraaf 4.13, en Jaarverslag 2021, paragrafen 4.12-4.16. 
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555,8 789,0 1 344,8 Sesar 554,3 100 % 713,4 90 % 1 267,7 94 %
1 716,0 1 189,6 2 905,6 CS 2 — CA 1 707,5 100 % 1 175,8 99 % 2 883,3 99 %
1 595,0 1 595,0 3 190,0 IMI 2 — IHI 1 452,1 91 % 1 520,7 95 % 2 972,8 93 %

646,0 76,0 722,0 FCH 2 — Clean H2 646,0 100 % 158,3 208 % 804,3 111 %
1 169,7 2 787,5 3 957,2 Ecsel — KDT (2) 1 169,7 100 % 3 548,8 127 % 4 718,5 119 %

815,8 475,3 1 291,1 BBI — CBE (3) 815,0 100 % 266,6 56 % 1 081,6 84 %
384,5 336,5 721,0 S2R — EU-Rail 384,5 100 % 572,6 170 % 957,1 133 %
426,0 796,0 1 222,0 EuroHPC (2) (4) 425,6 100 % 451,5 57 % 877,1 72 %

7 308,8 8 044,9 15 353,7 Totaal 7 154,7 98 % 8 407,7 105 % 15 562,4 101 %

(4) De deelnemende staten financieren het niet door de EU gedekte deel; de particuliere leden betalen een bijdrage die het maximum van de subsidiabele kosten 
van de subsidieacties overstijgt.

Bijdragen van de leden aan de operationele 
kosten

(volgens de oprichtingsverordening 
en juridische besluiten)

Afgesloten en/of ondertekende subsidieovereenkomsten en contracten
(op 31.12.2021)

(1) Vastgesteld als minimumstreefdoelen in de oprichtingsverordeningen van de GO’s.
(2) De bijdragen van andere leden bestaan uit de bijdragen van de deelnemende staten en die van de particuliere leden.
(3) Streefdoelen voor de IKOP-bijdrage zoals overeengekomen in de jaarlijkse werkplannen van de GO’s, plus de verlaagde operationele contante bijdragen.

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2017/annualreports-2017-NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_NL.pdf
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o gedeclareerde directe personeelskosten voor een persoon die noch in dienst van 
de begunstigde was, noch rechtstreeks was gecontracteerd voor het project. 

2.20. Een van de strategieën van de GO’s ter bevordering van Europees onderzoek 
is het uitbreiden van de deelname van de particuliere sector, met name door kmo’s en 
nieuwe begunstigden. Uit onze rechtstreekse controle van subsidiebetalingen aan 
begunstigden bleek echter dat van de tien begunstigden uit de particuliere sector met 
kwantificeerbare fouten zes kmo’s goed waren voor ongeveer 90 % van het totale 
aantal aangetroffen fouten. 

2.21. De Commissie stelt een instrument (de “Personnel Costs Wizard”) ter 
beschikking dat de rapportage van personeelskosten door deelnemers ondersteunt, en 
bevordert regelmatig het gebruik ervan. 

Actie 4 

GO’s moeten hun internecontrolesystemen versterken om het toegenomen risico 
met betrekking tot kmo’s en nieuwe begunstigden aan te pakken, en moeten het 
gebruik van de Personnel Costs Wizard door bepaalde categorieën begunstigden 
die meer geneigd zijn fouten te maken, zoals kmo’s en nieuwe begunstigden, sterk 
aanmoedigen. 
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De GO’s geven in de meeste opzichten 
follow-up aan onze opmerkingen van 
voorgaande jaren 
2.22. In de meeste gevallen hebben de GO’s corrigerende maatregelen getroffen 
om follow-up te geven aan de opmerkingen in onze specifieke jaarverslagen van 
voorgaande jaren; in de bijlagen bij onze oordelen in hoofdstuk 3 wordt hierop nader 
ingegaan. 

2.23. Kader 2.2 geeft een overzicht van onze aanpak bij de beoordeling van de 
follow-upstatus van de opmerkingen van voorgaande jaren. 

Kader 2.2 

Follow-upaanpak voor de opmerkingen van voorgaande jaren 

Afgerond 

De GO heeft redelijke verbeteringen aangebracht in de follow-up van onze 
opmerking. 

Loopt nog 

De GO is begonnen met het aanbrengen van redelijke verbeteringen naar 
aanleiding van onze opmerking. Het proces is echter nog niet voltooid of de 
doorgevoerde verbeteringen beantwoorden slechts gedeeltelijk aan onze 
opmerking. 

Nog af te handelen 

De GO heeft niet gereageerd op onze opmerking of haar corrigerende 
maatregelen zijn behoorlijk ontoereikend. 

N.v.t. 

De opmerking is niet langer van toepassing omdat deze is vervangen door een 
nieuwe opmerking die aanvullende of corrigerende elementen bevatte, of omdat 
de activiteiten of de juridische context van de betrokken GO zijn veranderd. Ook 
van toepassing wanneer de aanpak van het probleem gepaard gaat met kosten die 
de voordelen te boven gaan. 
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2.24. Figuur 2.2 toont dat voor de 24 opmerkingen die eind 2020 nog niet 
voldoende waren aangepakt, in 2021 corrigerende maatregelen waren getroffen, 
zodat 18 opmerkingen (75 %) konden worden afgesloten of niet van toepassing waren, 
terwijl 6 opmerkingen (25 %) eind 2021 nog golden of nog openstonden28. 

Figuur 2.2 — Inspanningen van de GO’s om follow-up te geven aan 
opmerkingen van voorgaande jaren 

 
Bron: ERK. 

  

                                                      
28 NB: Voor Sesar, IHI, Clean H2, KDT en EU-Rail werden alle opmerkingen van voorgaande 

jaren afgesloten vanwege de corrigerende maatregelen die de GO’s tijdens de controle 
van 2021 hebben genomen. 

Totaal:  24

Nog af te handelen Loopt nog Afgerond N.v.t.
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Gemeenschappelijke ondernemingen 
staan voor uitdagingen op het gebied 
van personeelsbeheer 

Methodologie van onze horizontale evaluatie 

2.25. In 2021 analyseerden we de personeelssituatie bij de GO’s die in het kader 
van het Horizon 2020-programma opereren. Deze analyse omvatte het gebruik van 
tijdelijk (uitzend)personeel en andere personeelsgerelateerde 
dienstverleningscontracten, alsook de personeelsplanning van de Commissie voor de 
nieuwe GO’s die in het kader van het MFK 2021-2027 worden opgericht. Op basis van 
de resultaten hebben wij conclusies getrokken over de gevolgen en risico’s. Met 
betrekking tot F4E hebben we een afzonderlijke beoordeling van haar 
personeelssituatie uitgevoerd, waarvan de resultaten aan het eind van dit hoofdstuk 
worden gepresenteerd. 

2.26. We baseerden onze analyse op gegevens uit het financiële systeem en het 
systeem voor elektronische subsidies van de Commissie, en de jaarlijkse 
beheersverslagen van de GO’s. De gegevens werden aangevuld met vraaggesprekken 
met personeel van de GO’s en de Commissie, alsook met een analyse van de door hen 
verstrekte documenten en personeelsgerelateerde gegevens. Ten behoeve van onze 
analyse hebben we de situatie bij de GO’s ook vergeleken met die van de uitvoerende 
agentschappen, met name het Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA), dat 
soortgelijke programma’s uitvoert als de GO’s. 

2.27. Op basis van de gegevens en documenten die we van de GO’s hebben 
verzameld met betrekking tot de periode 2018-2021 hebben we enkele 
basiskernindicatoren berekend die nuttige informatie verschaffen over de 
personeelssituatie van de GO’s. We hebben de resultaten aangevuld met opmerkingen 
van voorgaande jaren die in dit verband relevant zijn. 
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De personeelssituatie bij GO’s was moeilijk in de periode 
2018-2021 

2.28. In overeenstemming met beginsel 4 inzake interne controles29 moeten GO’s 
zich inzetten om bekwame medewerkers aan te trekken, op te leiden en aan zich te 
binden om hun doelstellingen te verwezenlijken. In dit verband moet het management 
bepalen welke competenties nodig zijn ter ondersteuning van de verwezenlijking van 
de doelstellingen en deze in de gehele GO regelmatig evalueren, en waar nodig 
maatregelen treffen om tekortkomingen aan te pakken. Er moeten regels voor 
plaatsvervangingen of operationele activiteiten en financiële verrichtingen worden 
getroffen om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen. 

2.29. Tijdens de referentieperiode beoordeelden de GO’s hun risico met 
betrekking tot de personele middelen als middelhoog tot hoog. Dit werd voornamelijk 
gerechtvaardigd door het risico dat er onvoldoende bekwame personele middelen 
beschikbaar zouden zijn wanneer de toenemende werklast, het relatief grote 
personeelsverloop en de afhankelijkheid van de deskundige kennis van enkele 
personeelsleden dat vereisen. 

2.30. In de periode 2018-2021 varieerde het gemiddelde jaarlijkse 
personeelsverloop voor alle GO’s, met uitzondering van F4E, van 10 tot 12 %. CBE en 
EU-Rail hadden in die periode het hoogste individuele verloop (respectievelijk 15 % en 
19 %). Ter vergelijking: het verloop van REA in 2021 bedroeg 6 %. Volgens de GO’s was 
dit voornamelijk toe te schrijven aan de interessantere arbeidsvoorwaarden en 
carrièremogelijkheden bij de Commissie en de uitvoerende agentschappen. Door hun 
beperkte levensduur kunnen GO’s hun personeel bijvoorbeeld pas na zeven jaar een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden, vergeleken met drie jaar voor 
andere EU-organen (zoals agentschappen). Daarnaast kunnen tijdelijke 
personeelsleden en arbeidscontractanten die werkzaam zijn bij GO’s ook solliciteren 
naar vacatures die door andere EU-organen worden gepubliceerd, in het kader van de 
interinstitutionele mobiliteit.  

2.31. Tijdens de periode bleef het gemiddelde jaarlijkse percentage 
uitzendkrachten voor alle GO’s, met uitzondering van F4E, hoog met ongeveer 11 % 
statutair personeel. Dit percentage was bijzonder hoog bij CA, CBE en EU-Rail 
(respectievelijk 13 %, 19 % en 18 %). Ter vergelijking: bij REA maakten uitzendkrachten 
in 2021 slechts 1 % uit van het statutair personeel. Het constante hoge aandeel tijdelijk 
personeel bij GO’s werd in de meeste gevallen veroorzaakt door een hoog 

                                                      
29 Internecontrolekader van de Commissie. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/revision-internal-control-framework-c-2017-2373_2017_en.pdf
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personeelsverloop en de noodzaak om statutair personeel met langdurig ziekteverlof 
of tijdens aanwervingsprocedures te vervangen (CBE, EU-Rail). Dit kan aanzienlijke 
risico’s inhouden voor de GO’s wat betreft het behoud van sleutelcompetenties, 
onduidelijke verantwoordingsplicht, mogelijke gerechtelijke geschillen en een lagere 
efficiëntie van het personeel, wat uiteindelijk negatieve gevolgen kan hebben voor de 
algemene prestaties van de GO’s. 

2.32. Een bijkomende werklast voor GO’s is het relatief grote aantal begunstigden 
in de consortia die GO-projecten uitvoeren, waardoor de GO’s veel interne controles 
moeten verrichten van de kostendeclaraties die door deze consortia worden 
ingediend. Dienovereenkomstig werd tijdens de periode bij de GO’s een lopend project 
uitgevoerd door gemiddeld 21 begunstigden (bij CA en KDT door respectievelijk 42 en 
40 begunstigden), terwijl in 2021 gemiddeld slechts 6 begunstigden lopende REA-
projecten uitvoerden.  

Eind 2021 had EuroHPC nog steeds een tekort aan personeel op 
sleutelfuncties 

2.33. Wat EuroHPC betreft, meldden we in 2020 dat de GO een precaire 
personeelssituatie kende, voornamelijk vanwege de noodzaak om administratief 
personeel op sleutelfuncties aan te werven30. Eind 2021 was de GO echter nog niet 
begonnen met de aanwervingsprocedure voor de functie van hoofd administratie en 
financiën en kon zij evenmin de aanwerving van zeven administratieve 
topfunctionarissen afronden, doordat de goedkeuring van de nieuwe 
oprichtingsverordening van de GO in juli vertraging had opgelopen. Daarnaast had de 
GO slechts twee ervaren projectmedewerkers in dienst voor de voorbereiding en het 
beheer van beide grote infrastructuurprojecten en onderzoeksacties in het kader van 
het vorige en het huidige MFK. Het ontbreken van personeel op sleutelfuncties kan 
negatieve gevolgen hebben voor de bedrijfscontinuïteit van de GO en de 
verwezenlijking van haar doelstellingen, met name gezien de zeer technische aard van 
haar projecten en het vereiste van hooggekwalificeerd personeel met zeer specifieke 
kennis. 

                                                      
30 Jaarverslag over de gemeenschappelijke ondernemingen van de EU betreffende het 

begrotingsjaar 2020, paragraaf 3.9.17. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_NL.pdf
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Actie 5 

EuroHPC moet de belangrijkste personeelsfuncties vervullen die nodig zijn om 
zowel het financiële als het interne controlebeheer, de bedrijfscontinuïteit en de 
verwezenlijking van haar belangrijkste operationele doelstellingen te waarborgen. 

GO’s hadden beter kunnen worden betrokken bij de 
personeelsplanning voor het MFK 2021-2027 

2.34. GO’s zijn autonoom en verantwoordelijk voor hun eigen aanwervingen, met 
inbegrip van personeelsbehoeften en -competenties. Hun uitvoerend directeuren 
moeten onder hun verantwoordelijkheid een programmabureau oprichten voor de 
uitvoering van alle ondersteunende taken die voortvloeien uit de verordeningen met 
betrekking tot de GO’s. Het moet bestaan uit het personeel van de GO en met name 
ondersteuning bieden voor een passend boekhoudsysteem, de uitvoering van de 
werkprogramma’s van de GO beheren en de leden en adviesgroepen van de GO tijdig 
informatie en ondersteuning bieden31. 

2.35. De GO’s meldden dat de planning van de middelen voor de GO’s, voor het 
MFK 2021-2027, uitsluitend werd uitgevoerd door de Commissie, namelijk het 
relevante toezichthoudende directoraat-generaal (DG) van de GO en DG BUDG. De 
resultaten van deze exercitie bepaalden de personele middelen voor elke GO, zoals 
uiteengezet in de financiële memoranda die zijn opgenomen in het voorstel van de 
Commissie voor de desbetreffende verordening van de Raad32. In dit verband is het 
ook belangrijk op te merken dat de Commissie rekening moet houden met een stabiele 
personeelsbezetting in de EU-organen. Bovendien had de Raad het niveau van de 
tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten van de GO’s die in de respectieve 
Commissievoorstellen worden beoogd, onderzocht voordat hij de nieuwe 
oprichtingsverordeningen voor GO’s in het kader van het MFK 2021-2027 vaststelde. 

2.36. Deze financiële memoranda dienen als referentiepunt voor de discussie over 
het aantal personeelsleden in de jaarlijkse personeelsformatie voor de gehele 
programmeringsperiode. Zij stellen het maximale jaarlijkse aantal personeelsleden 
(aantal personen in voltijdequivalenten) vast per personeelscategorie (tijdelijke 

                                                      
31 Artikel 19 van Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad en artikel 9 van Verordening 

(EU) 2021/1173 van de Raad. 

32 COM(2021) 87 final van 23.2.2021 en COM(2010) 569 final van 18.9.2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409705270&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656409736296&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656409736296&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0087&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0008&from=NL
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functionarissen, arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen) en de 
respectieve functiegroepen en rangen. De meeste GO’s meldden dat hun management 
na het proces voor de planning van de interne begroting en middelen niet was 
betrokken bij het onderhandelingsproces tussen het toezichthoudende DG en 
DG BUDG. Zij meldden ook dat zij niet voldoende waren geïnformeerd over het 
productiviteitsmodel van de Commissie, dat wordt gebruikt om de personele middelen 
voor de uitvoering van hun programma’s in het kader van het nieuwe MFK te bepalen, 
en evenmin over de grondslag voor de plafonnering van het aantal personeelsleden, 
ondanks een toename van de uit te voeren begroting. Aangezien GO’s autonoom zijn 
en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van hun werkprogramma’s, zijn wij van 
mening dat zij beter hadden kunnen worden betrokken bij de personeelsplanning voor 
het MFK 2021-2027. 

Het ontbreekt de GO’s aan gemeenschappelijke instrumenten 
en richtsnoeren voor de raming van de personele middelen 

2.37. De uitvoerend directeur van de gemeenschappelijke onderneming moet 
zorgen voor een duurzaam en efficiënt beheer van de entiteit en voor de efficiënte 
uitvoering van haar werkprogramma, en stelt de jaarlijkse ontwerpbegroting en de 
personeelsformatie op en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad van bestuur33. 

2.38. Momenteel hebben de GO’s geen instrument om de tijd per activiteit te 
registreren. Daarom is het aantal personeelsleden dat elk jaar aan een activiteit moet 
worden toegewezen, gebaseerd op ramingen en niet op de werkelijk bestede tijd per 
activiteit gedurende het jaar. Door het ontbreken van een instrument voor 
tijdregistratie neemt het risico toe dat de ramingen van de personeelsbehoeften niet 
voldoende betrouwbaar zijn, wat leidt tot een inefficiënte toewijzing van middelen aan 
activiteiten binnen de organisatie. 

Actie 6 

De GO’s moeten een tijdregistratiesysteem invoeren om objectieve gegevens over 
het verbruik van personele middelen per activiteit te verkrijgen. 

                                                      
33 Artikel 19 van Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad en artikel 9 van Verordening 

(EU) 2021/1173 van de Raad. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409978590&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656410036325&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656410036325&from=EN
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2.39. De meeste GO’s verrichtten een beoordeling van de behoeften aan middelen 
voor het nieuwe MFK (vaak met de hulp van een externe deskundige) en deelden deze 
met hun toezichthoudende DG. De beoordelingen hadden echter geen 
geformaliseerde en gemeenschappelijke methode om de personeelsbehoeften (met 
inbegrip van essentiële competenties) per eenheid te ramen. Een dergelijke methode 
zou GO’s ondersteunen bij de ontwikkeling van objectieve en goed opgezette 
werklastindicatoren (factoren voor de werklast), teneinde een optimale toewijzing van 
middelen binnen de organisatie te bereiken. Bij gebrek aan een dergelijke methode 
zullen de GO’s verschillende processen blijven toepassen die als onvolledig en/of 
partijdig kunnen worden beschouwd. 

Actie 7 

De GO’s moeten een geformaliseerd model of richtsnoeren ontwikkelen voor de 
raming van de personeelsbehoeften (met inbegrip van essentiële competenties) 
per activiteit en eenheid, met als doel het gebruik van personele middelen te 
optimaliseren. 

Tekortkomingen in het model voor personeelsplanning voor 
GO’s met betrekking tot het MFK 2021-2027 

De Commissie heeft de middelen van de GO’s gepland zonder 
voorafgaande informatie over hun aanvullende taken 

2.40. Zoals blijkt uit figuur 2.3 werd van de GO’s die in het kader van het 
Horizon 2020-programma actief waren, verwacht dat zij een gemiddelde productiviteit 
van 28 miljoen EUR van de begroting voor vastleggingen zouden realiseren, te beheren 
door één voltijdequivalent (vte). Deze productiviteitsdoelstelling per GO is berekend 
door de financiële bijdrage van de EU aan de GO, zoals vastgesteld in hun respectieve 
oprichtingsverordeningen (in vastleggingen tegen lopende prijzen), te delen door het 
aantal personeelsleden van de GO in 2020, uitgedrukt in vte. Voor de GO’s die in het 
kader van het MFK 2021-2027 moesten worden opgericht, was de doelstelling van de 
Commissie om tegen het einde van het MFK 2021-2027 ten minste een soortgelijk 
gemiddeld productiviteitsniveau te behouden als in het vorige Horizon 2020-
programma.  
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Figuur 2.3 — Personele middelen en productiviteitsdoelstellingen voor 
GO’s in het kader van Horizon 2020 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie. 

2.41. De personeelsplanning van de Commissie voor de nieuwe GO’s die in het 
kader van het programma Horizon Europa moesten worden opgericht, was gebaseerd 
op een vergelijkbaar productiviteitsmodel, waarbij de productiviteitsdoelstelling per 
GO werd berekend door de financiële bijdrage van de EU aan de GO (zoals vastgesteld 
in de enkele basishandeling, in constante 2020-prijzen) te delen door het definitieve 
aantal personeelsleden van de GO in vte(zie figuur 2.4). De Commissie stelde voor alle 
GO’s met een voorloper34 vooraf een gemiddelde productiviteit vast van 
26 miljoen EUR, te beheren door één vte. Deze doelstelling moet worden verhoogd tot 
28 miljoen EUR door eind 2023 het personeelsbestand met nog eens 10 vte terug te 
brengen. Het werkelijke niveau van de vermindering moet echter volgen uit een 
beoordeling van de doeltreffendheid van de activiteiten van de GO’s. Om deze 
doelstelling te verwezenlijken en de verhoogde EU-begroting in het kader van het 
nieuwe MFK te beheren, heeft de Commissie het door de GO’s gevraagde aantal 
statutaire personeelsleden beperkt tot het personeelsbestand van 2020. Als gevolg 
daarvan werd de lagere productiviteit van sommige GO’s (Sesar, EU-Rail en IHI) 
gecompenseerd door de hogere productiviteitsniveaus van andere GO’s (KDT, SNS en 
CA). Bovendien omvatte het productiviteitsmodel in het geval van KDT en EuroHPC 
alleen de financiële bijdragen van de EU, terwijl de door deze GO’s te beheren 
ontvangsten zowel EU- als nationale bijdragen van de deelnemende staten omvatten. 

                                                      
34 Met inbegrip van de GO Mondiale gezondheid. 
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Figuur 2.4 — Ramingen van personele middelen en 
productiviteitsdoelstellingen voor GO’s in het kader van de enkele 
basishandeling 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie.  

2.42. We merkten echter op dat de financiële memoranda (met daarin de 
personeelsformaties) door de Commissie waren goedgekeurd vóór de vaststelling van 
de strategische onderzoeks- en innovatieagenda van de Commissie en de enkele 
basishandeling, waarbij de GO’s bijkomende administratieve taken werden 
toevertrouwd. Deze taken omvatten het beheer van nieuwe comités, de uitgebreide 
rol van de adviesorganen, de nieuwe procedure voor het beheer van bijdragen in 
natura aan aanvullende activiteiten, strengere verslagleggingsverplichtingen en nieuwe 
operationele activiteiten. Daarom was de grootste moeilijkheid bij het beoordelen van 
de personeelsbehoeften ten tijde van het planningsproces de onzekerheid over de 
onderzoeksdoelstellingen op hoog niveau en de aanvullende administratieve en 
operationele taken van de toekomstige GO’s. 

2.43. Aangezien de planning van de personele middelen van de GO’s niet was 
gebaseerd op de informatie die nodig was om hun werklast te beoordelen, bestaat het 
risico dat de geplande personele middelen ontoereikend zijn om de GO’s in staat te 
stellen alle hun toegewezen taken uit te voeren. 
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EuroHPC was niet opgenomen in het productiviteitsmodel 

2.44. Bij het plannen van de personele middelen voor de nieuwe GO’s in het kader 
van het MFK 2021-2027 heeft de Commissie EuroHPC niet opgenomen in het 
productiviteitsmodel (waarvoor het voorstel van de Commissie voor de 
oprichtingsverordening, gelet op de politieke prioriteiten, eerder was vastgesteld). 

2.45. Om opnieuw een leidende positie te verwerven op het gebied van 
innovatieve high-performance- en kwantumcomputingtechnologieën, werd EuroHPC in 
het kader van het MFK 2021-2027 aanzienlijk uitgebreid. Op grond van de in juli 2021 
vastgestelde nieuwe oprichtingsverordening zal de GO meer dan 7 miljard EUR aan 
middelen moeten besteden. Daartoe moet zij nog eens 39 extra personeelsleden 
aanwerven om eind 2023 het geplande aantal van 54 statutaire personeelsleden te 
bereiken35. Als gevolg van de vertraagde vaststelling van de nieuwe 
oprichtingsverordening is de GO pas eind 2021 met de nodige aanwervingsprocedures 
voor zeven prioritaire topfuncties gestart en kon zij haar personeelsbestand in 2021 
niet uitbreiden. Aangezien de GO eind 2021 slechts 15 personeelsleden had 
(4 tijdelijke personeelsleden en 11 arbeidscontractanten), kan zij te maken krijgen met 
uitdagingen op het gebied van personeelsbeheer bij deze nieuwe aanwervingen, naast 
de nieuwe administratieve en operationele processen die nog moeten worden 
opgezet. 

2.46. Zoals blijkt uit figuur 2.5, heeft deze belangrijke GO een zeer hoge 
productiviteit van 47 miljoen EUR per vte), waardoor de gemiddelde productiviteit van 
de GO’s steeg van 26 miljoen EUR tot gemiddeld 31 miljoen EUR per vte. Bijgevolg is 
het werkelijke gemiddelde productiviteitsniveau van alle GO’s die in het kader van het 
MFK 2021-2027 actief zijn vergelijkbaar met het gemiddelde productiviteitsniveau van 
de uitvoerende agentschappen van 33 miljoen EUR, en niet lager, zoals ten tijde van de 
planning werd beoordeeld. 

2.47. Hoewel alle GO’s vergelijkbare complexe activiteiten uitvoeren, lopen hun 
productiviteitsdoelstellingen uiteen van 13 miljoen EUR tot 51 miljoen EUR 
(zie figuur 2.5), waarbij Sesar en EU-Rail de laagste doelstelling hebben en KDT, 
EuroHPC en SNS de hoogste.  

                                                      
35 COM(2020) 569 definitief van 18.9.2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0008&from=NL
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Figuur 2.5 — Ramingen van personele middelen en 
productiviteitsdoelstellingen voor GO’s in het kader van het 
MFK 2021-2027 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie. 

Bij de planning van de middelen werd onvoldoende rekening gehouden 
met de omvang en de specifieke factoren voor de werklast 

2.48. In tegenstelling tot andere EU-organen, zoals uitvoerende agentschappen, is 
een van de belangrijkste taken van GO’s het waarborgen van de inzet van particuliere 
partners bij hun onderzoeks- en innovatieactiviteiten. Deze inzet moet bijdragen tot de 
totstandkoming van EU-brede partnerschappen met partners uit de industrie en de 
onderzoekssector die de omzetting van wetenschappelijke kennis in verhandelbare 
baanbrekende innovaties versnellen, moet de ontwikkeling van innovaties binnen een 
strategische visie die door de leden wordt gedeeld versnellen, moet inspelen op 
maatschappelijke uitdagingen in Europa die momenteel onvoldoende door de 
industrie worden aangepakt, en moet synergieën opleveren met andere 
partnerschappen en nationale programma’s. 

2.49. In principe zijn GO’s vrij kleine organisaties die minder mogelijkheden dan 
uitvoerende agentschappen hebben om hun productiviteit door schaalvoordelen te 
verhogen. Anderzijds moeten de GO’s, om hun taken te vervullen, het hoofd bieden 
aan belangrijke factoren voor de werklast op het niveau van planning en uitvoering, 
die verder gaan dan het beheer van subsidies en die niet bestaan voor uitvoerende 
agentschappen. We merkten met name op dat de volgende GO-specifieke factoren 
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voor de werklast op het niveau van planning en uitvoering niet in het prestatiemodel 
van de Commissie in aanmerking waren genomen.  

2.50. In de planningsfase bestaat een aanzienlijk deel van de werkzaamheden van 
een projectmedewerker van een GO erin wetenschappelijke prioriteiten voor 
werkprogramma’s en de inhoud van de oproepen tot het indienen van voorstellen te 
coördineren en deze bekend te maken. Bijgevolg moeten projectmedewerkers de 
vergaderingen van de verschillende bestuursorganen van de GO (de raad van bestuur, 
een wetenschappelijk adviesorgaan, een groep van vertegenwoordigers van staten en 
groepen belanghebbenden die actief zijn op het gebied van de GO) beheren en er 
regelmatig aan deelnemen. Ook moeten ze werkgroepen en evenementen organiseren 
om partners uit de industrie en de onderzoekssector, deelnemende staten en 
belanghebbenden te betrekken. 

2.51. De uitvoering van projecten van GO’s is complexer dan gewone Horizon 
Europe-projecten omdat hun programma’s gericht zijn op geïntegreerde projecten die 
de actoren rond de levenscyclus van onderzoek en innovatie in de sector 
samenbrengen. In tegenstelling tot de uitvoerende agentschappen moeten GO’s een 
hefboomwerking bewerkstelligen bij hun particuliere leden. Deze hefboomwerking is 
gebaseerd op het minimumniveau van de kosten (in de vorm van financiële bijdragen 
en bijdragen in natura) die de particuliere leden bereid zijn te maken voor de 
uitvoering van de onderzoeks- en innovatieactiviteiten van de GO. In dit verband 
moeten GO’s de nieuwe soorten bijdragen in natura voor aanvullende activiteiten 
(IKAA) die jaarlijks door de particuliere leden worden gemeld, beheren en valideren. In 
tegenstelling tot het Horizon 2020-programma zal dit nieuwe type IKAA ook niet-
subsidiabele kosten dekken die zijn gemaakt voor GO-projecten en alleen kunnen 
worden gedeclareerd voor projecten die zijn opgenomen in de jaarlijkse werkagenda 
van de GO. Het productiviteitsmodel is echter alleen gericht op het beheer van EU-
financiering. Wij zijn daarom van mening dat ten minste de door de GO’s te 
verwezenlijken IKAA en de financiële bijdragen van de deelnemende staten (EuroHPC 
en KDT) ook in aanmerking hadden moeten worden genomen bij de berekening van de 
productiviteitsdoelstelling van de GO. 

2.52. GO’s moeten nog steeds een belangrijk deel van hun Horizon 2020-
activiteiten uitvoeren tijdens de nieuwe MFK-programmeringsperiode (zie de 
paragrafen 2.15-2.17). Voor sommige GO’s zullen hun Horizon 2020-projecten tot 2027 
worden voortgezet, terwijl zij tegelijkertijd een hoger programmabudget voor Horizon 
Europa moeten uitvoeren. Daarnaast kan het toezichthoudende DG rechtstreeks 
aanvullende projecttaken toewijzen aan GO’s voor de uitvoering (bijv. in het kader van 
het CEF-programma of het programma Digitaal Europa). 



48 

 

Bij de planning is geen rekening gehouden met de behoefte aan 
middelen voor het nieuwe gecentraliseerde systeem voor het beheer 
van de financiële bijdragen van de deelnemende staten 

2.53. Op grond van de verordening Horizon Europa en hun respectieve 
oprichtingsverordeningen voor het MFK 2021-2027 zijn KDT en EuroHPC verplicht om 
via een gecoördineerde aanpak een nieuw gecentraliseerd beheersproces in te voeren, 
het systeem voor centraal beheer van financiële bijdragen (Central Management of 
Financial Contributions, CMFC), om de financiële bijdragen van hun deelnemende 
staten te beheren. In het kader van dit systeem kan elke deelnemende staat ervoor 
kiezen zijn respectieve financiële bijdragen op projectniveau aan de GO te betalen voor 
in zijn staat gevestigde begunstigden. Tijdens dit proces heeft elke deelnemende staat 
ook een vetorecht over alle kwesties die betrekking hebben op het gebruik van zijn 
betaalde eigen nationale financiële bijdrage aan de GO voor aanvragers die in zijn staat 
zijn gevestigd. Hierdoor zou een deelnemende staat op basis van nationale 
strategische prioriteiten kunnen beslissen of hij al dan niet steun verleent aan een 
nationale begunstigde van een geselecteerd en goedgekeurd onderzoeks- en 
innovatieproject. Daarentegen zullen deze GO’s de cofinancieringsbetalingen moeten 
uitvoeren voor alle deelnemende staten, die verschillende administratieve structuren 
hebben. Zij zullen ook twee alternatieve processen met ondersteunende 
administratieve overeenkomsten moeten beheren en monitoren. 

2.54. Wij merken op dat de behoefte aan aanvullende financiering voor de 
uitvoering van het geplande CMFC-systeem niet door de Commissie was beoordeeld 
en evenmin was opgenomen in de oorspronkelijke ramingen van de personele 
middelen voor de uitvoering van de nieuwe onderzoeks- en innovatieagenda van de 
GO’s. Dit gebrek aan planning, in combinatie met een gebrek aan IT-instrumenten en 
steun van de Commissie, kan een negatief effect hebben op de uitvoering van de 
programma’s van de GO’s en de verwezenlijking van de bijdragen van de andere leden. 
Als het CMFC handmatig moet worden uitgevoerd, zal dit zeer arbeidsintensief zijn.  

F4E is de afgelopen jaren afhankelijker geworden van extern 
personeel 

2.55. De afgelopen jaren is F4E afhankelijker geworden van extern personeel. 
In 2019 vertegenwoordigde het externe personeel 62 % van het statutair personeel. 
Volgens het huidige strategische middelenplan 2021-2027 van de GO wordt echter 
verwacht dat het externe personeel in 2022 zal toenemen tot 93 % van het maximum 
aan statutair personeel dat door de Commissie is goedgekeurd, en vervolgens 
geleidelijk zal afnemen tot 70 % in 2027 (zie figuur 2.6). 
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Figuur 2.6 — Ontwikkeling van de gebruikmaking van extern personeel 
2021-2027 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van F4E. 

2.56. Op basis van haar strategisch middelenplan 2021-2027 heeft F4E in het kader 
van de begrotingsonderhandelingen voor 2023 verzocht om 34 bijkomende statutaire 
personeelsleden. Hoewel de Commissie erkende dat het huidige aantal statutaire 
personeelsleden ontoereikend is wegens de grote complexiteit van het ITER-project, 
kende zij 10 extra statutaire personeelsposten toe en werd de uitfasering van het 
statutaire personeel tegen het einde van het project vertraagd, op voorwaarde dat het 
extra personeel wordt ingezet voor kritieke kwesties en dat de organisatiestructuur 
van de GO wordt herzien. Figuur 2.7 laat zien dat in het kader van het MFK 2021-2027 
het verschil tussen het statutaire personeel dat de Commissie aan F4E heeft toegekend 
en de in het strategische middelenplan van de GO geraamde behoefte aan statutair 
personeel, in 2023 zijn hoogtepunt zal bereiken en vervolgens geleidelijk zal afnemen 
tot 2027.  
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Figuur 2.7 — Verwacht tekort aan statutair personeel bij F4E in het kader 
van het MFK 2021-2027 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van F4E. 

2.57. Daarnaast kan de COVID-19-pandemie van invloed zijn geweest op de 
personeelssituatie van F4E, met name doordat hierdoor de kosten voor extern 
personeel zijn gestegen en de voortgang van het project is vertraagd. In het nieuwe 
basisscenario, dat de ITER-IO in het eerste kwartaal van 2023 voor het ITER-project zal 
vaststellen, zal hiermee rekening worden gehouden en zal een aanpassing van het 
tijdschema worden voorgesteld. Dit nieuwe basisscenario en de vereisten ervan 
kunnen van invloed zijn op de toekomstige personeelsbehoeften en -verzoeken van 
F4E in het kader van het MFK 2021-2027. 
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2.58. De grote afhankelijkheid van de GO van extern personeel brengt uitdagingen 
en risico’s met zich mee voor de werkomgeving. In ons verslag over 2019 hebben wij 
de risico’s geschetst die verbonden zijn aan dergelijke grote aantallen extern 
personeel, zoals het risico dat kerncompetenties van hoog niveau en gespecialiseerde 
kerncompetenties verloren gaan, en het risico van inefficiënt personeelsbeheer als 
gevolg van onduidelijke verantwoordelijkheden tussen het personeel van de GO en 
extern personeel36. 

Actie 8 

Het management van F4E moet de maatregelen die al zijn getroffen ter beperking 
van de risico’s in verband met gebruikmaking van extern personeel versterken, 
met name het risico van inefficiënt beheer als gevolg van onduidelijke 
verantwoordelijkheden tussen statutair en extern personeel. 

  

                                                      
36 Jaarverslag 2019 van de ERK over de gemeenschappelijke ondernemingen van de EU, 

paragraaf 3.9.19. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2019/JUS_2019_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2019/JUS_2019_NL.pdf
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Andere producten met betrekking tot 
GO’s die de ERK heeft uitgebracht 
2.59. Naast het jaarlijks controleverslag dat betrekking heeft op de jaarrekeningen 
van de GO’s hebben wij in de loop van 2021 ook speciale controleverslagen en 
analyses gepubliceerd die betrekking hadden op de GO’s (zie figuur 2.8). 
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Figuur 2.8 — Andere GO- en/of onderzoeksgerelateerde producten die onlangs door de ERK zijn uitgebracht 

 
Bron: ERK. 

Speciaal verslag nr. 19/2020 van de ERK:
Digitalisering van het Europese bedrijfsleven: een ambitieus 
initiatief waarvan het succes afhangt van de voortdurende inzet 
van de EU, regeringen en ondernemingen

Analyse nr. 01/2021 van de ERK:
De initiële bijdrage van de EU aan de 
volksgezondheidsmaatregelen in reactie op COVID-19

Speciaal verslag 05/2022 van de ERK: 
Cyberbeveiliging van EU-instellingen, -organen en -
agentschappen — Paraatheidsniveau staat over het algemeen 
niet in verhouding tot dreigingen

Hoewel voor veel EU-bedrijven digitale transformatie essentieel 
is voor het behoud van hun concurrentievermogen, maken zij 
niet ten volle gebruik van geavanceerde technologieën om te 
innoveren. 
In dit verband heeft de Commissie in 2016 het initiatief voor de 
digitalisering van het Europese bedrijfsleven (Digitising European 
Industry, DEI) gestart met als doel het concurrentievermogen 
van de EU op het gebied van digitale technologieën te 
versterken. 

We hebben onderzocht in hoeverre de EU doeltreffend was in 
het ondersteunen van nationale strategieën voor de 
digitalisering van het bedrijfsleven en de digitale-innovatiehubs, 
en of de Commissie en de lidstaten (LS) de DEI-strategie effectief 
uitvoerden.

Wij constateerden dat de DEI-strategie van de Commissie een 
solide basis had en door de lidstaten werd ondersteund, maar 
dat er geen informatie was over de beoogde resultaten, 
resultaatindicatoren en streefdoelen. Dit maakt het voor de 
Commissie en de lidstaten moeilijker om hun activiteiten 
doelgerichter te maken en de invloed ervan te maximaliseren, en 
de lidstaten werden niet aangemoedigd om ESI-financiering aan 
het initiatief toe te wijzen.

Wij bevelen de Commissie aan om met de lidstaten samen te 
werken om hen te ondersteunen bij het in kaart brengen van 
hun financieringstekorten en het verbeteren van de monitoring, 
en verdere maatregelen te nemen om de juiste niveaus van 
breedbandconnectiviteit te verwezenlijken.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft COVID-19 op 11 maart 
2020 uitgeroepen tot een pandemie. Het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie kent de EU alleen een 
ondersteunende en coördinerende rol op het gebied van de 
volksgezondheid toe, die primair een bevoegdheid van de 
lidstaten blijft.

We hebben de initiële respons van de EU op de 
pandemiemaatregelen van 3 januari tot en met 30 juni 2020 
geanalyseerd, met name het gebruik van het EU-kader voor de 
aanpak van grensoverschrijdende bedreigingen van de 
gezondheid, de aanvullende acties die de EU heeft 
ondernomen ter ondersteuning van de levering van medische 
beschermingsmiddelen, en de steun van de EU voor de 
ontwikkeling van COVID-19-tests en -vaccins.

De Commissie heeft de uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten bevorderd en maatregelen ondersteund in het kader 
van COVID-19-onderzoek en geavanceerde 
aankoopovereenkomsten voor vaccins. De GO voor het initiatief 
innovatieve geneesmiddelen (IMI) had ook een aanbesteding 
uitgeschreven met betrekking tot corona (behandeling en 
testen). 

We hebben gewezen op een aantal uitdagingen waarmee de 
EU werd geconfronteerd bij haar steun aan de respons van de 
lidstaten op COVID-19, zoals het opzetten van een passend 
kader voor grensoverschrijdende bedreigingen van de 
gezondheid, het vergemakkelijken van de toelevering van de 
benodigde uitrusting en het ondersteunen van de ontwikkeling 
van vaccins.

Tussen 2018 en 2021 is het aantal significante cyberincidenten bij 
EU-organen meer dan vertienvoudigd, aangezien telewerken heeft 
geleid tot een forse toename van het aantal potentiële 
toegangspunten voor aanvallers. Significante incidenten zijn 
doorgaans het gevolg van het gebruik van nieuwe methoden en 
technologieën, en het kan weken, zo niet maanden, duren om 
deze incidenten te onderzoeken en ervan te herstellen. Een 
voorbeeld is de cyberaanval op het Europees 
Geneesmiddelenbureau, waarbij gevoelige gegevens werden 
gelekt en gemanipuleerd om het vertrouwen in vaccins te 
ondermijnen.

De voornaamste conclusie van de auditors was dat het 
paraatheidsniveau op het gebied van cyberbeveiliging binnen de 
EU-organen uiteenloopt en over het algemeen niet in verhouding 
staat tot de toenemende dreigingen. In feite volgen de EU-
organen geen consistente aanpak van cyberbeveiliging en 
beschikken zij niet altijd over essentiële controles en essentiële 
goede praktijken op het gebied van cyberbeveiliging.

Hoewel verschillen in cyberbeveiligingsniveaus theoretisch kunnen 
worden gerechtvaardigd door de verschillende risicoprofielen en 
uiteenlopende gevoeligheidsniveaus van de gegevens die de EU-
organen verwerken, benadrukken de auditors dat — aangezien 
EU-organen onderling nauw verweven zijn — tekortkomingen op 
het gebied van cyberbeveiliging bij een van de EU-organen 
verscheidene andere organisaties aan cyberdreigingen kunnen 
blootstellen.

Ten slotte bestaat er momenteel geen juridisch kader voor 
informatiebeveiliging en cyberbeveiliging in de EU-instellingen, -
agentschappen en -organen.

Nadere gegevens over de controleconclusies, bijbehorende 
aanbevelingen en het antwoord van de gecontroleerde zijn te 
vinden op de website van de ERK (eca.europa.eu).

Nadere gegevens over de controleconclusies, bijbehorende 
aanbevelingen en het antwoord van de gecontroleerde zijn te 
vinden op de website van de ERK (eca.europa.eu).

Nadere gegevens over de controleconclusies, bijbehorende 
aanbevelingen en het antwoord van de gecontroleerde zijn te 
vinden op de website van de ERK (eca.europa.eu).
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Antwoord van de gemeenschappelijke 
ondernemingen op hoofdstuk 2 
Actie 1 De GO’s zullen de facturen van het Bureau voor het beheer en de afwikkeling 
van de individuele rechten (PMO) van de Commissie voldoen. Wat betreft de door de 
ERK aan de orde gestelde wetgevingskwestie, komen de GO’s overeen samen te werken 
met de Commissie om de relevante rechtsgrondslagen duidelijker op elkaar af te 
stemmen. 

Actie 2 De begrotingen van de afzonderlijke GO’s in de aan de enkele basishandeling 
gehechte financiële memoranda werden opgesteld op basis van de vaststelling en 
verdeling van de administratieve kosten. Daarom worden de “administratieve kosten”, 
respectievelijk de financiële bijdragen van de leden van de GO’s, inmiddels voor elke GO 
gedefinieerd en gekwantificeerd. Dienovereenkomstig zullen de GO’s de precieze 
samenstelling van de “administratieve uitgaven” verder onderzoeken om na te gaan of 
een geharmoniseerde indeling mogelijk is. 

Actie 3 De GO neemt nota van de door de ERK voorgestelde actie. De GO is nog 
betrekkelijk jong, en de controle- en valideringswerkzaamheden zullen grotendeels 
tegen het einde van de looptijd van de projecten plaatsvinden. De GO zal deze kwestie 
tijdig aanpakken. Het voorgestelde systeem voor centraal financieel beheer (ingevoerd 
bij de nieuwe EuroHPC-verordening) zal naar verwachting voorzien in de nodige 
procedures en planningsinstrumenten voor een sterkere coördinatie van de jaarlijkse 
bijdragen met de deelnemende staten. 

Actie 4 In samenwerking met het gemeenschappelijk uitvoeringscentrum (CIC) van de 
Commissie zijn alle GO’s in 2022 begonnen met de uitvoering van acties ter verlaging 
van het foutenpercentage in overeenstemming met de door de ERK voorgestelde actie 
(door bv. onder meer de mogelijkheden te onderzoeken van – ook door DG BUDG 
aanbevolen – vereenvoudigde kostenposten, zoals eenheidskosten, vaste bedragen en 
vaste percentages). 

Actie 5 Nadat de gewijzigde personeelsformatie van EuroHPC voor 2021 door de raad 
van bestuur op 12 november 2021 was vastgesteld, is reeds op 1 december 2021 een 
begin gemaakt met de aanwerving van personeel voor sleutelfuncties, in 
overeenstemming met de door de ERK voorgestelde actie. 

Actie 6 De GO’s gebruiken momenteel de tijdregistratiemodule van het HR-
beheersysteem van de Commissie (SYSPER). In samenwerking met de dienstverlener van 
SYSPER zullen mogelijkheden worden onderzocht om in SYSPER gedetailleerdere 
tijdregistratiegegevens te verzamelen. 
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Actie 7 De GO’s stemmen in met de uitvoering van de actie met het oog op het 
planningsproces voor het MFK 2027-2034, teneinde nauwer te worden betrokken bij het 
personeelsplanningsproces van de diensten van de Commissie. De GO’s zijn bereid deze 
actie te ondernemen op basis van een open tripartiete discussie met DG BUDG en hun 
bevoegde DG’s. In de discussie moet ook de mogelijkheid worden besproken om de GO’s 
een zekere speelruimte te geven om hun personeelsformaties te kunnen afstemmen op 
situaties met een tijdelijk verhoogde werkdruk. 

2.41  

Als tripartiete gemeenschappelijke onderneming besteedt Sesar 3 naast de bijdragen uit 
de EU-begroting en van particuliere leden ook bijdragen van Eurocontrol ten belope van 
ongeveer 500 miljoen EUR aan activiteiten in het kader van Horizon Europa. De 
Commissie heeft de Eurocontrol-bijdragen echter niet in aanmerking genomen in haar 
productiviteitsmodel, zodat de daaruit voortvloeiende lagere productiviteitsratio voor 
Sesar 3 niet rechtstreeks kan worden vergeleken met die van de andere GO’s. 

EU-Rail is belast met de activiteiten in het kader van de nieuwe systeempijler, om ervoor 
te zorgen dat Onderzoek & Innovatie een systemische visie op de ontwikkeling en 
transformatie van het spoorwegsysteem omvat en effect sorteert. Deze activiteiten 
vereisen extra middelen voor meer direct beheer en toezicht. Hoewel met deze 
werkzaamheden in de migratie- en uitrolfase naar schatting een begroting van meer dan 
30 miljard EUR gemoeid zal zijn, zijn zij niet in aanmerking genomen in het 
productiviteitsmodel van de Commissie, wat resulteerde in een lagere 
productiviteitsratio voor EU-Rail. 
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3.1. Informatie tot staving van de 
betrouwbaarheidsverklaringen 

Grondslag voor de oordelen 

3.1.1. Wij hebben onze controle verricht overeenkomstig de internationale
controlestandaarden (ISA) en de regels inzake beroepsethiek van de International 
Federation of Accountants (IFAC) en de internationale standaarden van hoge controle-
instanties (ISSAI) van de internationale organisatie van hoge controle-instanties 
(INTOSAI). Onze verantwoordelijkheden volgens die standaarden worden nader 
beschreven in het onderdeel van dit verslag over de verantwoordelijkheden van de 
auditor. We zijn onafhankelijk, zoals voorgeschreven in de Ethische gedragscode voor 
professionele accountants (Code of Ethics for Professional Accountants) van de 
International Ethics Standards Board for Accountants (“IESBA Code”) en de ethische 
vereisten die relevant zijn voor onze controle, en we hebben ons van onze andere 
ethische verantwoordelijkheden gekweten in overeenstemming met deze vereisten en 
de IESBA Code. Wij achten de verkregen controle-informatie toereikend en geschikt als 
grondslag voor ons oordeel. 

Verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance 
belaste personen 

3.1.2. Overeenkomstig de artikelen 310-325 van het VWEU en de financiële
reglementen van de GO’s is de leiding van een GO verantwoordelijk voor het opstellen 
en weergeven van de rekeningen op basis van de internationaal aanvaarde 
boekhoudnormen voor de overheidssector, alsmede voor de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. Deze verantwoordelijkheid omvat 
het ontwerpen, invoeren en in stand houden van internebeheersingsmaatregelen die 
relevant zijn voor het opmaken en weergeven van financiële overzichten die geen 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevatten. De leiding 
dient er ook voor te zorgen dat de in de financiële overzichten weergegeven 
activiteiten, financiële verrichtingen en informatie in overeenstemming zijn met het 
regelgevingskader van de autoriteiten waar ze onder vallen. 
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3.1.3. Bij het opstellen van de rekeningen is de leiding verantwoordelijk voor het
beoordelen van het vermogen van de GO om haar activiteiten voort te zetten, voor het 
in voorkomend geval melden van kwesties die verband houden met de 
bedrijfscontinuïteit en voor het hanteren van het boekhoudkundige 
continuïteitsbeginsel, tenzij de leiding voornemens is om de entiteit te liquideren of 
om haar activiteiten stop te zetten, of als er geen realistisch alternatief bestaat. 

3.1.4. Degenen die belast zijn met governance zijn verantwoordelijk voor de
supervisie van het proces van financiële verslaglegging over de GO’s. 

De verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van 
de rekeningen en de onderliggende verrichtingen 

3.1.5. Onze doelstellingen bestaan erin, redelijke zekerheid te verkrijgen dat de
rekeningen van de GO’s geen afwijkingen van materieel belang vertonen en dat de 
onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn, alsmede op basis van onze 
controle het Europees Parlement en de Raad een betrouwbaarheidsverklaring te 
verschaffen over de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. Redelijke zekerheid is een hoge 
mate van zekerheid, maar geen garantie dat bij een controle een materiële afwijking of 
niet-conformiteit altijd zal worden opgespoord. Deze kan voortkomen uit fraude of 
fouten en wordt van materieel belang geacht indien hiervan, afzonderlijk of 
samengevoegd, redelijkerwijs zou kunnen worden verwacht dat deze invloed heeft op 
de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze rekeningen nemen. 

3.1.6. Voor de ontvangsten verifiëren wij de van de Commissie, andere partners of
deelnemende landen ontvangen bijdragen en beoordelen wij de procedures van de 
GO’s voor het innen van andere inkomsten, voor zover van toepassing. 

3.1.7. Ten aanzien van de uitgaven onderzoeken wij betalingsverrichtingen nadat
de uitgaven zijn gedaan, geboekt en goedgekeurd. Dit onderzoek betreft alle soorten 
betalingen (inclusief die voor de verwerving van activa) behalve voorschotten op het 
moment waarop deze worden gedaan. Wij onderzoeken voorschotbetalingen wanneer 
de ontvanger van de middelen het passende gebruik ervan aantoont en wanneer een 
GO dit als rechtvaardiging accepteert door het afwikkelen van de voorschotbetaling in 
hetzelfde jaar of later. 
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3.1.8. In overeenstemming met de ISA's en ISSAI's passen wij professionele
oordeelsvorming toe en houden wij gedurende de hele controle een professioneel-
kritische instelling. Daarnaast ondernemen we de volgende stappen:  

— We identificeren en beoordelen de risico's op afwijkingen van materieel belang in 
de rekeningen en op niet-conformiteit van materieel belang van de onderliggende 
verrichtingen met vereisten uit de wet- en regelgeving van de Europese Unie, 
hetzij door fraude, hetzij door fouten, ontwerpen in het licht van die risico’s 
controleprocedures en voeren deze uit. Wij verkrijgen controle-informatie die 
toereikend is en geschikt als grondslag voor onze oordelen. Het risico dat een 
afwijking of niet-conformiteit van materieel belang als gevolg van fraude niet 
wordt ontdekt is groter dan bij fouten, aangezien er bij fraude sprake kan zijn van 
collusie, vervalsing, opzettelijke omissies, verkeerde voorstellingen van zaken of 
het terzijde stellen van de internebeheersingsmaatregelen. 

— Wij verkrijgen inzicht in de internebeheersingsmaatregelen die relevant zijn voor 
de controle om controleprocedures op te zetten die onder de gegeven 
omstandigheden adequaat zijn, maar niet om een oordeel uit te spreken over de 
doeltreffendheid van die interne beheersing. 

— We beoordelen de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaglegging en van de redelijkheid van de boekhoudkundige schattingen en de 
daarmee samenhangende informatieverschaffing door de leiding. 

— We trekken conclusies over de adequaatheid van de wijze waarop de leiding het 
continuïteitsbeginsel hanteert en, op basis van de verkregen controle-informatie, 
over het al dan niet bestaan van materiële onzekerheden die verband houden 
met gebeurtenissen of omstandigheden die mogelijk aanzienlijke twijfel doen 
rijzen over het vermogen van een GO om haar bedrijfsactiviteiten voort te zetten. 
Als we tot de conclusie komen dat er een materiële onzekerheid bestaat, zijn we 
verplicht in ons verslag als auditor de aandacht te vestigen op de gerelateerde 
informatie in de rekeningen of, indien deze informatie ontoereikend is, ons 
oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die we hebben verkregen tot de datum van vaststelling van ons verslag als 
auditor. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 
leiden dat een entiteit haar bedrijfsactiviteiten niet langer kan voortzetten. 

— Wij evalueren de algemene presentatie, structuur en inhoud van de rekeningen, 
met inbegrip van de vermelde informatie, en beoordelen of de rekeningen een 
getrouw beeld geven van de onderliggende verrichtingen en gebeurtenissen. 
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— We verkrijgen voldoende passende controle-informatie met betrekking tot de 
financiële informatie van de GO om een oordeel te formuleren over de 
rekeningen en de onderliggende verrichtingen. Wij zijn verantwoordelijk voor de 
aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de controle. We blijven als 
enige verantwoordelijk voor onze controleoordelen. 

— Wij houden rekening met de controlewerkzaamheden die de onafhankelijke 
externe auditor heeft verricht ten aanzien van de rekeningen van de GO’s, zoals 
bepaald in artikel 70, lid 6, van het Financieel Reglement van de EU37. 

3.1.9. Met betrekking tot de onderzoeksuitgaven van de GO’s in het kader van het
programma Horizon 2020 is de gemeenschappelijke auditdienst van DG RTD van de 
Commissie verantwoordelijk voor de controles achteraf. Wat betreft de resultaten van 
de controles achteraf van de gemeenschappelijke auditdienst van DG RTD van de 
Commissie, was de Commissie in haar voorstel voor een Horizon 2020-verordening38 
van mening dat een foutenrisico op jaarbasis tussen de 2 en 5 % een realistische 
doelstelling is, gelet op de kosten van controles en de complexiteit van de regels voor 
de vergoeding van kosten van onderzoeksprojecten. Het uiteindelijke doel van de 
Commissie voor het resterende foutenpercentage is bij de sluiting van het 
Horizon 2020-programma te komen tot een niveau dat zo dicht mogelijk bij 2 % ligt. 

3.1.10. Wij communiceren met de leiding over onder meer de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over significante controlebevindingen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de 
internebeheersingsmaatregelen die we tijdens onze controle constateren. 

3.1.11. We bepalen welke van de punten die we met de GO’s hebben besproken,
het belangrijkst waren bij de controle van de rekeningen over de huidige periode en 
dus de essentiële controleaangelegenheden vormen. Wij beschrijven deze 
aangelegenheden in ons verslag als auditor, tenzij openbaarmaking ervan verboden is 
op grond van de wet- en regelgeving of we, in zeer uitzonderlijke omstandigheden, 
besluiten dat een aangelegenheid niet in ons verslag moet worden opgenomen omdat 
redelijkerwijs te verwachten is dat de negatieve gevolgen daarvan zwaarder wegen 
dan de voordelen van een dergelijke mededeling voor het algemeen belang. 

37 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad. 

38 COM(2011) 809 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046&qid=1655817262814
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Gemeenschappelijke Onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe 
generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (Sesar) 

 

3.2. Gemeenschappelijke 
Onderneming “Derde ATM-onderzoek 
in het kader van het 
gemeenschappelijk Europees 
luchtruim” (Sesar 3) 

Inleiding 

3.2.1. De GO voor de realisering van het Europese nieuwe generatie 
luchtverkeersbeveiligingssysteem (Sesar), gevestigd te Brussel, werd in februari 2007 
binnen het zevende kaderprogramma voor onderzoek (KP7) opgericht voor een 
periode van acht jaar39 (Sesar 1). In juni 2014 wijzigde de Raad de 
oprichtingsverordening en verlengde hij de looptijd van de GO in het kader van het 
programma Horizon 2020 tot 31 december 202440 (Sesar). In november 2021 heeft de 
Raad de Single Basic Act (enkele basishandeling) vastgesteld tot oprichting van Sesar 3 
ter vervanging van Sesar, in het kader van het programma Horizon Europa voor de 
periode die eindigt op 31 december 203141. 

3.2.2. Sesar 3 is een publiek-privaat partnerschap voor de ontwikkeling van een 
gemoderniseerd systeem voor luchtverkeersbeheer in Europa. De oprichtende leden 
zijn de EU, vertegenwoordigd door de Commissie, de Europese Organisatie voor de 
Veiligheid van de Luchtvaart (Eurocontrol) en meer dan vijftig organisaties die de 

                                                      
39 Verordening (EG) nr. 219/2007 van de Raad van 27 februari 2007 betreffende de oprichting 

van een gemeenschappelijke onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe 
generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR). 

40 Verordening (EU) nr. 721/2014 van de Raad van 16 juni 2014 houdende wijziging van 
Verordening (EG) nr. 219/2007 betreffende de oprichting van een Gemeenschappelijke 
Onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie 
luchtverkeersbeveiligingssysteem (Sesar), voor wat de verlenging van de looptijd van de 
gemeenschappelijke onderneming tot 2024 betreft. 

41 Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad van 19 november 2021 voor de oprichting van 
Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa. 

https://www.sesarju.eu/
https://www.sesarju.eu/
https://www.eurocontrol.int/about-us
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32007R0219&qid=1655820466956
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0721&qid=1655820543838
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651594254535&from=NL
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generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (Sesar) 

 

gehele waardeketen van de luchtvaart bestrijken, van luchthavens, 
luchtruimgebruikers van alle categorieën, verleners van luchtvaartnavigatiediensten, 
exploitanten van drones en diensten. 

3.2.3. Tabel 3.2.1 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot de GO. 

Tabel 3.2.1 — De belangrijkste cijfers met betrekking tot de GO 

 
Bron: Door de GO verstrekte gegevens. 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.2.4. Onze controleaanpak omvat analytische controleprocedures, rechtstreekse 
gegevensgerichte toetsing van verrichtingen bij de GO en begunstigden en een 
beoordeling van de essentiële controles van de toezicht‐ en controlesystemen van de 
GO. De resultaten van deze werkzaamheden werden aangevuld met controle‐
informatie die voortvloeit uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van 
de door de leiding van de GO verstrekte informatie. 

3.2.5. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor ons 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste 
personen en de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de 
rekeningen en de onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 163 
maakt integrerend deel uit van het oordeel. 

2021 2020

Begroting voor nieuwe betalingskredieten (in miljoen EUR) 44,6 119,5

Begroting voor nieuwe vastleggingskredieten (in miljoen EUR) 4,3 151,3

Beschikbare begroting voor betalingen (in miljoen EUR) (1) 69,9 179,2

Beschikbare begroting voor vastleggingen (in miljoen EUR) (1) 34,8 163,2

Totaalaantal personeelsleden per 31 december (2) 37 38

(1) De beschikbare begroting omvat niet‐gebruikte kredieten van voorgaande jaren die de GO opnieuw heeft opgenomen in 
de begroting van het huidige jaar, bestemmingsontvangsten en herschikkingen naar het volgende jaar.
(2) Het personeelsbestand bestaat uit ambtenaren, tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten en gedetacheerde national
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generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (Sesar) 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de ERK — verslag van de 
onafhankelijke auditor 

Oordeel
3.2.6. Wij hebben het volgende gecontroleerd:

a) de rekeningen van de GO Sesar 3, die bestaan uit de financiële overzichten42

en de verslagen over de uitvoering van de begroting43 betreffende het per
31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar, en

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die
rekeningen, zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie (VWEU).

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.2.7. Naar ons oordeel geven de rekeningen van de GO Sesar 3 over het op
31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een 
getrouw beeld van de financiële situatie van de GO Sesar 3 per 31 december 2021, 
van de resultaten van haar verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen 
van de nettoactiva in het op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig 
haar financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie 
vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde 
boekhoudnormen voor de overheidssector. 

42 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 
kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

43 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
ontvangsten bij de rekeningen 

3.2.8. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen
betreffende het per 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële 
punten wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen 
bij de rekeningen 

3.2.9. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen
betreffende het per 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële 
punten wettig en regelmatig. 

3.2.10. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan ons oordeel.

Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen 

Werkgeversbijdragen van de GO aan de pensioenregeling van de EU 

3.2.11. Sinds januari 2016 moeten GO’s die slechts gedeeltelijk uit de EU-
begroting worden gefinancierd, het deel van de werkgeversbijdragen aan de 
pensioenregeling van de EU betalen dat overeenstemt met de verhouding tussen hun 
niet door de EU gesubsidieerde ontvangsten en hun totale ontvangsten44. Aangezien 

44 Artikel 83 bis van Verordening No. 31 (E. E. G.), 11 (E. G. A.), tot vaststelling van het statuut 
van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=NL
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de Commissie deze uitgaven niet in de begrotingen van de GO heeft opgenomen en 
evenmin formeel om de betalingen heeft verzocht, had noch Sesar 3, noch haar 
voorloper (Sesar) dergelijke bijdragen al betaald. 

3.2.12. In overeenstemming met de richtsnoeren van de Commissie aan de GO’s,
waarin zij haar standpunt over de bevinding meedeelt, moet het Bureau voor het 
beheer en de betaling van individuele rechten van de Commissie de 
werkgeversbijdrage voor elke GO berekenen als percentage van de niet-EU-
ontvangsten in verband met de totale ontvangsten van de GO, met inbegrip van niet-
EU-ontvangsten voor operationele uitgaven45. Voor Sesar bedraagt dit percentage 
7,7 % ofwel ongeveer 52 221 EUR per jaar (op basis van cijfers voor 2021). In deze 
richtsnoeren wordt alleen rekening gehouden met de respectieve bepalingen van het 
Statuut46 bij het bepalen van de berekeningsmethode voor de betaling door de GO’s 
van de werkgeversbijdrage aan de EU-begroting op basis van ontvangsten. In de enkele 
basishandeling47 is echter bepaald dat administratieve kosten op jaarbasis gelijkelijk 
moeten worden gedekt door de EU en de andere leden, waarbij voor de GO ongeveer 
339 098 EUR aan werkgeversbijdrage per jaar wordt voorgesteld (op basis van cijfers 
voor 2021). Het samenvallen van deze verschillende wettelijke bepalingen brengt het 
risico met zich mee dat verschillende interpretaties worden uitgewerkt met betrekking 
tot de berekening van de werkgeversbijdrage van de GO’s, met uiteenlopende 
financiële gevolgen. 

45 Eenvoudigheidshalve heeft de Commissie voorgesteld de pensioenbijdragen van de GO’s 
voor werkgevers te ramen met één percentage voor de gehele levensduur van de GO, 
vastgesteld op basis van de respectieve bijdragen van de EU- en niet-EU-leden waarin de 
respectieve rechtshandeling van de GO voorzag. 

46 Artikel 83 bis van Verordening No. 31 (E. E. G.), 11 (E. G. A.), tot vaststelling van het statuut 
van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie. 

47 Artikel 28 van Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651594722635&from=EN


67 

Gemeenschappelijke Onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe 
generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (Sesar) 

Opmerkingen over het begrotingsbeheer 

Uitvoering van de Horizon 2020-begroting 

3.2.13. In tabel 3.2.2 is een overzicht te vinden van de bijdragen van de leden aan
de GO voor het Horizon 2020-programma per eind 2021. 

Tabel 3.2.2 — Bijdragen van de leden voor Horizon 2020 (in miljoen EUR) 

Bron: Door de GO verstrekte gegevens. 

3.2.14. Om een volledig beeld te krijgen van de resultaten van de GO, moet ook
rekening worden gehouden met het huidige niveau van de operationele verplichtingen 
van de leden van de GO. Eind 2021 had de GO 555,8 miljoen EUR van de maximale EU-
bijdrage volledig vastgelegd voor ondertekende subsidieovereenkomsten en 
contracten in het kader van het Horizon 2020-programma. Hiervan moet in de 
komende jaren nog ongeveer 92,5 miljoen EUR (ofwel 16,6 %) worden betaald voor 
projecten en contracten die nog moeten worden afgerond. Daarentegen hadden de 
particuliere leden zich er juridisch toe verbonden 280 miljoen EUR aan bijdragen in 
natura te leveren, zoals bepaald in de lidmaatschapsovereenkomst met de industrie, 
en zou Eurocontrol voor 433,4 miljoen EUR aan bijdragen betalen ofwel 91 % van het 
streefdoel van 475 miljoen EUR aan operationele bijdragen, zoals bepaald in de 
bilaterale overeenkomst. 

3.2.15. Het uitvoeringspercentage voor de beschikbare begroting van 2021 voor
betalingen van de GO voor Horizon 2020-projecten bedroeg 93 %. De GO had bijna 
geen operationele vastleggingskredieten voor 2021, aangezien zij eind 2020 haar 
laatste oproep tot het indienen van voorstellen had afgerond. 

Leden Operationele 
activiteiten

Aanvullende 
activiteiten (1)

Totaal In contanten In natura 
gevalideerd

In natura 
gerapporteerd, 
niet gevalideerd

In natura voor 
aanvullende 
activiteiten

Totaal

EU (DG MOVE) 585,0 N.v.t. 585,0 536,2 0,0 0,0 N.v.t. 536,2
Eurocontrol 492,0 N.v.t. 492,0 15,7 230,8 45,0 N.v.t. 291,5
Particuliere leden 280,0 N.v.t. 280,0 8,7 192,6 42,1 N.v.t. 243,4
Totaal 1 357,0 N.v.t. 1 357,0 560,6 423,4 87,1 N.v.t. 1 071,0

(1) Aanvullende activiteiten vallen buiten de reikwijdte van de controle van de ERK.

Bijdragen van de leden
(volgens de oprichtingsverordening en 

bilaterale overeenkomsten)

Bijdragen van de leden
(per 31.12.2021)
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Opmerkingen over de beheers- en controlesystemen 

3.2.16. Wat Horizon 2020-betalingen betreft, is de gemeenschappelijke
auditdienst van DG RTD van de Commissie verantwoordelijk voor de controles 
achteraf. Op basis van de resultaten van de controles achteraf die eind 2021 
beschikbaar waren, heeft de GO een representatief foutenpercentage van 0,7 % en 
een restfoutenpercentage van 0,6 % gerapporteerd voor Horizon 2020-projecten 
(verrekeningen en saldobetalingen)48. 

3.2.17. Om de controles van operationele betalingen van de GO te beoordelen,
controleerden wij een willekeurige steekproef van in 2021 verrichte Horizon 2020-
betalingen op het niveau van de eindbegunstigden ter bevestiging van de 
foutenpercentages van de controles achteraf49. We troffen een fout aan en 
kwantificeerden deze in één geval waarin de begunstigde directe personeelskosten 
had gedeclareerd die als uitbestedingskosten hadden moeten worden gedeclareerd. 
Aangezien in de subsidieovereenkomst echter niet in dergelijke uitgaven voor de 
begunstigde was voorzien, waren deze gemaakte kosten niet subsidiabel. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.2.18. De bijlage bevat een overzicht van de corrigerende maatregelen die zijn
getroffen naar aanleiding van onze opmerkingen van voorgaande jaren. 

48 Geconsolideerd jaarlijks activiteitenverslag 2021 van de GO Sesar, hoofdstuk 4.3. 

49 Wat de bij de begunstigden getoetste subsidiebetalingsverrichtingen betreft, ligt de 
meldingsdrempel voor kwantificeerbare fouten bij 1 % van de gecontroleerde kosten. 

https://www.sesarju.eu/node/4164
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Status van de corrigerende 
maatregel 

(Afgerond/Loopt nog/ 
Nog af te handelen/N.v.t.) 

2020 

In januari 2020 ontving de GO van DG MOVE aanvullende middelen van de Connecting Europe 
Facility (CEF) ten bedrage van 6 miljoen EUR in het kader van de U-Space-
delegatieovereenkomst (tweede en laatste tranche). De GO heeft de ontvangen CEF-middelen 
echter niet door middel van een gewijzigde begroting in de begroting 2020 opgenomen en 
deze evenmin in aanmerking genomen bij de planning van de werkelijke behoeften voor 
begrotingsonderdeel 3700 (uitvoering van demonstratieactiviteiten op zeer grote schaal). 
Daardoor had de GO eind 2020 slechts 21,2 miljoen EUR (ofwel 58 %) uitgevoerd van de 
definitieve totale beschikbare begroting voor betalingen voor begrotingsonderdeel 3700 
(uitvoering van demonstratieactiviteiten op zeer grote schaal) ten bedrage van 
36,8 miljoen EUR. 

N.v.t.
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generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (Sesar) 

Antwoord van de Gemeenschappelijke 
Onderneming 

3.2.12 De Gemeenschappelijke Onderneming Sesar 3 is voornemens zich te houden aan 
de richtsnoeren voor de berekening van de werkgeversbijdragen van 
Gemeenschappelijke Ondernemingen aan de pensioenregeling die het directoraat-
generaal Begroting in juni 2022 heeft vastgesteld. Deze richtsnoeren zijn uitsluitend 
gebaseerd op het Statuut, waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen 
administratieve en operationele ontvangsten. De Gemeenschappelijke Onderneming 
Sesar 3 zal het bedrag betalen dat door de Commissie in rekening wordt gebracht. 

3.2.17 Naar onze mening zijn de kosten in kwestie per ongeluk als personeelskosten 
gedeclareerd door de begunstigde, een kleine organisatie die voor het eerst een H2020-
project uitvoerde. De Gemeenschappelijke Onderneming Sesar 3 zal de kostenpost van 
11 400 EUR en de bijbehorende indirecte kosten ten belope van 2 850 EUR afwijzen. 
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3.3. Gemeenschappelijke 
Onderneming “Schone luchtvaart” (CA) 

Inleiding 

3.3.1. De Gemeenschappelijke Onderneming voor de toepassing van het
gezamenlijk technologie-initiatief in de luchtvaart, gevestigd te Brussel, werd in 
december 2007 binnen het zevende kaderprogramma voor onderzoek (KP7) opgericht 
voor een periode van tien jaar50 (Clean Sky 1). In mei 2014 verlengde de Raad de 
looptijd van de GO in het kader van het programma Horizon 2020 tot 31 december 
202451 (Clean Sky 2). In november 2021 heeft de Raad de enkele basishandeling 
vastgesteld tot oprichting van de GO “Schone luchtvaart” (CA) ter vervanging van Clean 
Sky 2, in het kader van het programma Horizon Europa voor de periode die eindigt op 
31 december 203152. 

3.3.2. CA is een publiek-privaat partnerschap voor het transformeren van de
luchtvaart in de richting van een duurzame en klimaatneutrale toekomst. De 
oprichtende leden zijn de EU, vertegenwoordigd door de Commissie, en organisaties 
uit de luchtvaartsector die zich inzetten voor de totstandbrenging van een nieuwe 
wereldwijde norm voor betrouwbare en klimaatneutrale luchtvaartsystemen. 

3.3.3. Tabel 3.3.1 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot de GO.

50 Verordening (EG) nr. 71/2008 van de Raad van 20 december 2007 betreffende de 
oprichting van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky. 

51 Verordening (EU) nr. 558/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van GO Clean 
Sky 2. 

52 Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad van 19 november 2021 voor de oprichting van 
Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa. 

https://www.clean-aviation.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0071&qid=1651594979178&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0558&qid=1651595031198&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595070385&from=EN
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Tabel 3.3.1 — De belangrijkste cijfers met betrekking tot de GO 

 
Bron: Door de GO verstrekte gegevens. 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.3.4. Onze controleaanpak omvat analytische controleprocedures, rechtstreekse 
gegevensgerichte toetsing van verrichtingen bij de GO en begunstigden en een 
beoordeling van de essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van de 
GO. De resultaten van deze werkzaamheden werden aangevuld met controle-
informatie die voortvloeit uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van 
de door de leiding van de GO verstrekte informatie. 

3.3.5. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor ons 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste 
personen en de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de 
rekeningen en de onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 163 
maakt integrerend deel uit van het oordeel. 

2021 2020

Begroting voor nieuwe betalingskredieten (in miljoen EUR) 89,3 315,6

Begroting voor nieuwe vastleggingskredieten (in miljoen EUR) 4,3 315,7

Beschikbare begroting voor betalingen (in miljoen EUR) (1) 189,9 356,6

Beschikbare begroting voor vastleggingen (in miljoen EUR) (1) 182,6 346,7

Totaalaantal personeelsleden per 31 december (2) 42 43

(1) De beschikbare begroting omvat niet-gebruikte kredieten van voorgaande jaren die de GO opnieuw heeft opgenomen in 
de begroting van het huidige jaar, bestemmingsontvangsten en herschikkingen naar het volgende jaar.
(2) Het personeelsbestand bestaat uit ambtenaren, tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten en gedetacheerde national  
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De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de ERK — verslag van de 
onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.3.6. Wij hebben het volgende gecontroleerd:

a) de rekeningen van de GO, die bestaan uit de financiële overzichten53 en de
verslagen over de uitvoering van de begroting54 betreffende het per
31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar, en

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die
rekeningen, zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie (VWEU).

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.3.7. Naar ons oordeel geven de rekeningen van de GO CA over het op
31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een 
getrouw beeld van de financiële situatie van de GO CA per 31 december 2021, van 
de resultaten van haar verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van 
de nettoactiva in het op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig 
haar financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie 
vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde 
boekhoudnormen voor de overheidssector. 

53 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 
kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

54 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
ontvangsten bij de rekeningen 

3.3.8. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële 
punten wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen 
bij de rekeningen 

3.3.9. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële 
punten wettig en regelmatig. 

3.3.10. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan ons oordeel. 

Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen 

Werkgeversbijdragen van de GO aan de pensioenregeling van de EU 

3.3.11. Sinds januari 2016 moeten GO’s die slechts gedeeltelijk uit de EU-
begroting worden gefinancierd, het deel van de werkgeversbijdragen aan de 
pensioenregeling van de EU betalen dat overeenstemt met de verhouding tussen hun 
niet door de EU gesubsidieerde ontvangsten en hun totale ontvangsten55. Aangezien 
de Commissie deze uitgaven niet in de begrotingen van de GO heeft opgenomen en 

                                                      
55 Artikel 83 bis van Verordening No. 31 (E. E. G.), 11 (E. G. A.), tot vaststelling van het statuut 

van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR
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evenmin formeel om de betalingen heeft verzocht, had noch CA, noch haar voorloper 
Clean Sky 2 dergelijke bijdragen al betaald. 

3.3.12. In overeenstemming met de richtsnoeren van de Commissie aan de GO’s, 
waarin zij haar standpunt over de bevinding meedeelt, moet het Bureau voor het 
beheer en de betaling van individuele rechten van de Commissie de 
werkgeversbijdrage voor elke GO berekenen als percentage van de niet-EU-
ontvangsten in verband met de totale ontvangsten van de GO, met inbegrip van niet-
EU-ontvangsten voor operationele uitgaven56. Voor CA bedraagt dit percentage 2,3 % 
ofwel ongeveer 16 581 EUR per jaar (op basis van cijfers voor 2021). In deze 
richtsnoeren wordt alleen rekening gehouden met de respectieve bepalingen van het 
Statuut57 bij het bepalen van de berekeningsmethode voor de betaling door de GO’s 
van de werkgeversbijdrage aan de EU-begroting op basis van ontvangsten. In de enkele 
basishandeling is echter bepaald dat administratieve kosten op jaarbasis gelijkelijk 
moeten worden gedekt door de EU en de andere leden, waarbij voor de GO ongeveer 
360 453 EUR aan werkgeversbijdrage per jaar wordt voorgesteld (op basis van cijfers 
voor 2021). Het samenvallen van deze verschillende wettelijke bepalingen brengt het 
risico met zich mee dat verschillende interpretaties worden uitgewerkt met betrekking 
tot de berekening van de werkgeversbijdrage van de GO’s, met uiteenlopende 
financiële gevolgen. 

                                                      
56 Eenvoudigheidshalve heeft de Commissie voorgesteld de pensioenbijdragen van de GO’s 

voor werkgevers te ramen met één percentage voor de gehele levensduur van de GO, 
vastgesteld op basis van de respectieve bijdragen van de EU- en niet-EU-leden waarin de 
respectieve rechtshandeling van de GO voorzag. 

57 Artikel 83 bis van Verordening No. 31 (E. E. G.), 11 (E. G. A.), tot vaststelling van het statuut 
van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR
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Opmerkingen over het begrotingsbeheer 

Uitvoering van de Horizon 2020-begroting 

3.3.13. In tabel 3.3.2 is een overzicht te vinden van de bijdragen van de leden aan 
de GO voor het Horizon 2020-programma eind 2021. 

Tabel 3.3.2 — Bijdragen van de leden voor Horizon 2020 (in miljoen EUR) 

 
Bron: Door de GO verstrekte gegevens. 

3.3.14. Om een volledig beeld te krijgen van de resultaten van de GO, moet ook 
rekening worden gehouden met het huidige niveau van de operationele verplichtingen 
van de leden van de GO. Eind 2021 had de GO 1 716 miljoen EUR van de maximale EU-
bijdrage bijna volledig vastgelegd voor ondertekende subsidieovereenkomsten in het 
kader van Horizon 2020. Hiervan moet in de komende jaren nog ongeveer 
273 miljoen EUR (ofwel 16 %) worden betaald. Daarentegen hadden de particuliere 
leden zich er juridisch toe verbonden 2 113,8 miljoen EUR aan bijdragen in natura te 
leveren. 

3.3.15. De uitvoeringspercentages voor de beschikbare begroting van 2021 voor 
vastleggingen en betalingen van de GO voor Horizon 2020-projecten bedroegen 
respectievelijk 100 % en 83 %. 

Leden Activiteiten 
van de GO

Aanvullende 
activiteiten (1)

Totaal In contanten In natura 
gevalideerd

In natura 
gerapporteerd, 
niet gevalideerd

In natura voor 
aanvullende 
activiteiten

Totaal

EU (DG RTD) 1 755,0 0,0 1 755,0 1 536,0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 1 536,0
Particuliere leden 1 228,5 965,3 2 193,8 27,4 581,3 242,5 1 290,0 2 141,2
Totaal 2 983,5 965,3 3 948,8 1 563,4 581,3 242,5 1 290,0 3 677,2

(1) Aanvullende activiteiten vallen buiten de reikwijdte van de controle van de ERK.

Bijdragen van de leden
(volgens de oprichtingsverordening en 

juridische besluiten)

Bijdragen van de leden
(op 31.12.2021)
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Opmerkingen over de beheers- en controlesystemen 

3.3.16. Wat Horizon 2020-betalingen betreft, is de gemeenschappelijke 
auditdienst van DG RTD van de Commissie verantwoordelijk voor de controles 
achteraf. Op basis van de resultaten van de controles achteraf die eind 2021 
beschikbaar waren, heeft de GO een representatief foutenpercentage van 1,8 % en 
een restfoutenpercentage van 1,0 % gerapporteerd voor Horizon 2020-projecten 
(verrekeningen en saldobetalingen)58. 

3.3.17. Om de controles van operationele betalingen van de GO te beoordelen, 
controleerden wij een willekeurige steekproef van in 2021 verrichte Horizon 2020-
betalingen op het niveau van de eindbegunstigden ter bevestiging van de 
foutenpercentages van de controles achteraf59. In één geval hebben we een 
systemische fout vastgesteld en gekwantificeerd die verband hield met de onjuiste 
berekening van uurtarieven voor personeelskosten. 

3.3.18. In 2021 werden belangrijke documenten (bijv. verklaringen van de leden 
van het evaluatiecomité over de afwezigheid van belangenconflicten; 
evaluatieverslagen over aanbestedingen; evaluatieverslagen in het kader van 
aanwervingsprocedures; besluiten inzake selectiecomités voor aanwerving; besluiten 
inzake gunningen, en arbeidsovereenkomsten) goedgekeurd door een afbeelding van 
de handtekening van de bevoegde ordonnateur te kopiëren en in het Word-document 
te plakken en vervolgens het bestand in pdf-formaat om te zetten. Deze praktijk kan 
juridische risico’s inhouden, aangezien een afgewezen kandidaat de regelmatigheid 
van de ondertekende evaluatiedocumenten kan aanvechten. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.3.19. De bijlage bevat een overzicht van de corrigerende maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding van onze opmerkingen van voorgaande jaren. 

                                                      
58 Geconsolideerd jaarlijks activiteitenverslag 2021 van de GO CA, hoofdstuk 43. 

59 Wat de bij de begunstigden getoetste subsidiebetalingsverrichtingen betreft, ligt de 
meldingsdrempel voor kwantificeerbare fouten bij 1 % van de gecontroleerde kosten. 

https://clean-aviation.eu/sites/default/files/2022-07/CA-GB-2022-06-24-AAR-2021.pdf
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Status van de corrigerende 
maatregel 

(Afgerond/Loopt nog/ 
Nog af te handelen/N.v.t.) 

2020 

De GO heeft aanzienlijk meer uitzendkrachten ingezet. Hierdoor worden in feite vaste 
ambten gecreëerd die het aantal ambten dat in de personeelsformaties is bepaald, 
overschrijden. Dit wijst erop dat het statutair personeelsbestand van de GO ontoereikend 
is om de onderzoeks- en innovatieagenda en de bijbehorende werkplannen van de GO uit 
te voeren. Deze situatie brengt ook aanzienlijke risico’s met zich mee voor de GO wat 
betreft het behoud van sleutelcompetenties, onduidelijke verantwoordingskanalen en een 
lagere efficiëntie van het personeel, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de algemene 
prestaties van de GO. 

Nog af te handelen 
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Antwoord van de Gemeenschappelijke 
Onderneming 

3.3.11 Wij zijn ten zeerste bereid om de kwestie op te lossen en om met de diensten van 
de Commissie samen te werken. De Gemeenschappelijke Ondernemingen hebben de 
Commissie collectief om verduidelijking en richtsnoeren gevraagd met betrekking tot de 
bevinding van de Europese Rekenkamer. 

3.3.12 Zoals vermeld in paragraaf 3.3.11 stemt de Gemeenschappelijke Onderneming 
ermee in de kwestie in samenwerking met de diensten van de Commissie op te lossen. 
Wij zijn echter niet in de positie om te bevestigen dat er een tegenstrijdigheid bestaat 
tussen de door de diensten van de Europese Commissie verstrekte ramingsmethode op 
basis van de toepasselijke bepalingen van het Statuut voor de vaststelling van het 
aandeel van de EU-organen in de pensioenbijdrage voor hun personeel en de bepalingen 
van de enkele basishandeling waarnaar wordt verwezen.  

3.3.18 De bevinding geldt slechts voor een beperkt deel van de dagelijkse activiteiten 
van de Gemeenschappelijke Onderneming, aangezien alle taken in verband met 
subsidie- en deskundigenbeheer worden verwerkt via de elektronische systemen voor 
subsidiebeheer. Er zijn maatregelen getroffen in 2022. De Gemeenschappelijke 
Onderneming heeft een door de EU gecertificeerde elektronische handtekening 
(juridisch equivalent van een handgeschreven handtekening) ingevoerd. 

3.3.19 De situatie blijft ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. De 
Gemeenschappelijke Onderneming heeft het aantal ingezette uitzendkrachten de 
afgelopen jaren telkens moeten verhogen vanwege door de inflexibele 
personeelsformatie veroorzaakte beperkingen. De reden hiervoor was het toegenomen 
aantal taken en de grotere werklast. De Gemeenschappelijke Onderneming maakt 
momenteel een fase van hoge werkdruk door, waarbij de twee programma’s – 
Clean Sky 2 en het nieuwe programma Clean Aviation – parallel lopen. De 
Gemeenschappelijke Onderneming heeft een openbare aanbesteding uitgeschreven 
voor het contracteren van de diensten van een extern adviesbureau voor operationele 
ondersteuning (programma-, financieel en auditbeheer, juridische diensten). Verwacht 
wordt dat deze steun stabielere werkmiddelen zal opleveren. De Gemeenschappelijke 
Onderneming meer flexibiliteit bieden met betrekking tot het aantal posten voor 
arbeidscontractanten in de personeelsformatie zou een optimalere oplossing zijn. 
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3.4. Gemeenschappelijke 
Onderneming “Initiatief voor 
innovatieve gezondheidszorg” (IHI) 

Inleiding 

3.4.1. De GO voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen, gevestigd te 
Brussel, werd in december 200760 binnen het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek (KP7) opgericht voor een periode van tien jaar (IMI 1). In mei 2014 
verlengde de Raad de looptijd van de GO in het kader van het programma 
Horizon 2020 tot 31 december 202461 (IMI 2). In november 2021 heeft de Raad de 
enkele basishandeling62 vastgesteld tot oprichting van de GO “Initiatief voor 
innovatieve gezondheidszorg” (IHI) ter vervanging van IMI 2, in het kader van het 
programma Horizon Europa voor de periode die eindigt op 31 december 2031. 

3.4.2. IHI is een publiek-privaat partnerschap voor onderzoek en innovatie op het 
gebied van gezondheid. Het doel van IHI is bij te dragen aan de totstandkoming van 
een Europees ecosysteem voor onderzoek en innovatie op het gebied van gezondheid, 
dat de omzetting van wetenschappelijke kennis in tastbare innovaties bevordert. Deze 
innovaties moeten zich richten op preventie, diagnose, behandeling en ziektebeheer. 
De oprichtende leden zijn de EU, vertegenwoordigd door de Commissie; het Europees 
comité voor de coördinatie van de radiologische, elektromedische en zorginformatica-
industrie (COCIR Advancing Healthcare); de Europese Federatie van Verenigingen van 
farmaceutische bedrijven, met inbegrip van Vaccines Europe (EFPIA); EuropaBio, en 
MedTech Europe. 

                                                      
60 Verordening (EG) nr. 73/2008 van de Raad van 20 december 2007 tot oprichting van de 

gemeenschappelijke onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijk technologie-
initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen. 

61 Verordening (EU) nr. 557/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2. 

62 Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad van 19 november 2021 voor de oprichting van 
Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa. 

https://www.ihi.europa.eu/
https://www.ihi.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0073&qid=1655892484194
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0557&qid=1651595541303&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2085&qid=1651595579317


81 

Gemeenschappelijke Onderneming “Initiatief voor innovatieve gezondheidszorg” (IHI) 

 

3.4.3. Tabel 3.4.1 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot de GO. 

Tabel 3.4.1 — De belangrijkste cijfers met betrekking tot de GO 

 
Bron: Door de GO verstrekte gegevens. 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.4.4. Onze controleaanpak omvat analytische controleprocedures, rechtstreekse 
gegevensgerichte toetsing van verrichtingen bij de GO en begunstigden en een 
beoordeling van de essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van de 
GO. De resultaten van deze werkzaamheden werden aangevuld met controle-
informatie die voortvloeit uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van 
de door de leiding van de GO verstrekte informatie. 

3.4.5. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor ons 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste 
personen en de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de 
rekeningen en de onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 163 
maakt integrerend deel uit van het oordeel. 

2021 2020

Begroting voor nieuwe betalingskredieten (in miljoen EUR) 207,1 233,8

Begroting voor nieuwe vastleggingskredieten (in miljoen EUR) 9,1 260,5

Beschikbare begroting voor betalingen (in miljoen EUR) (1) 210,4 241,6

Beschikbare begroting voor vastleggingen (in miljoen EUR) (1) 11,0 276,5

Totaalaantal personeelsleden per 31 december (2) 50 53

(1) De beschikbare begroting omvat niet-gebruikte kredieten van voorgaande jaren die de GO opnieuw heeft opgenomen in 
de begroting van het huidige jaar, bestemmingsontvangsten en herschikkingen naar het volgende jaar.
(2) Het personeelsbestand bestaat uit ambtenaren, tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten en gedetacheerde national  
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De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de ERK — verslag van de 
onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.4.6. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van de GO IHI, die bestaan uit de financiële overzichten63 en 
de verslagen over de uitvoering van de begroting64 betreffende het per 
31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie (VWEU). 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.4.7. Naar ons oordeel geven de rekeningen van de GO IHI over het op 
31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een 
getrouw beeld van de financiële situatie van de GO IHI per 31 december 2021, van 
de resultaten van haar verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van 
de nettoactiva in het op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig 
haar financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie 
vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde 
boekhoudnormen voor de overheidssector. 

                                                      
63 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

64 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 



83 

Gemeenschappelijke Onderneming “Initiatief voor innovatieve gezondheidszorg” (IHI) 

 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
ontvangsten bij de rekeningen 

3.4.8. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële 
punten wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen 
bij de rekeningen 

3.4.9. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële 
punten wettig en regelmatig. 

3.4.10. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan ons oordeel. 

Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen 

Werkgeversbijdragen van de GO aan de pensioenregeling van de EU 

3.4.11. Sinds januari 2016 moeten GO’s die slechts gedeeltelijk uit de EU-
begroting worden gefinancierd, het deel van de werkgeversbijdragen aan de 
pensioenregeling van de EU betalen dat overeenstemt met de verhouding tussen hun 
niet door de EU gesubsidieerde ontvangsten en hun totale ontvangsten65. Aangezien 
de Commissie deze uitgaven niet in de begrotingen van de GO heeft opgenomen en 

                                                      
65 Artikel 83 bis van Verordening No. 31 (E. E. G.), 11 (E. G. A.), tot vaststelling van het statuut 

van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR
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evenmin formeel om de betalingen heeft verzocht, had noch IHI, noch haar voorloper 
IMI 2 dergelijke bijdragen al betaald. 

3.4.12. In overeenstemming met de richtsnoeren van de Commissie aan de GO’s, 
waarin zij haar standpunt over de bevinding meedeelt, moet het Bureau voor het 
beheer en de betaling van individuele rechten van de Commissie de 
werkgeversbijdrage voor elke GO berekenen als percentage van de niet-EU-
ontvangsten in verband met de totale ontvangsten van de GO, met inbegrip van niet-
EU-ontvangsten voor operationele uitgaven66. Voor IHI bedraagt dit percentage 2,5 % 
of ongeveer 19 693 EUR per jaar (op basis van cijfers voor 2021). In deze richtsnoeren 
wordt alleen rekening gehouden met de respectieve bepalingen van het Statuut67 bij 
het bepalen van de berekeningsmethode voor de betaling door de GO’s van de 
werkgeversbijdrage aan de EU-begroting op basis van ontvangsten. In de enkele 
basishandeling68 is echter bepaald dat administratieve kosten op jaarbasis gelijkelijk 
moeten worden gedekt door de EU en de andere leden, waarbij voor de GO ongeveer 
393 856 EUR aan werkgeversbijdrage per jaar wordt voorgesteld (op basis van cijfers 
voor 2021). Het samenvallen van deze verschillende wettelijke bepalingen brengt het 
risico met zich mee dat verschillende interpretaties worden uitgewerkt met betrekking 
tot de werkgeversbijdrage van de GO’s, met uiteenlopende financiële gevolgen. 

Opmerkingen over het begrotingsbeheer 

Uitvoering van KP7  

3.4.13. In tabel 3.4.2 is een overzicht te vinden van de bijdragen van de leden aan 
de GO voor het KP7-programma eind 2021. 

                                                      
66 Eenvoudigheidshalve heeft de Commissie voorgesteld de pensioenbijdragen van de GO’s 

voor werkgevers te ramen met één percentage voor de gehele levensduur van de GO, 
vastgesteld op basis van de respectieve bijdragen van de EU- en niet-EU-leden waarin de 
respectieve rechtshandeling van de GO voorzag. 

67 Artikel 83 bis van Verordening No. 31 (E. E. G.), 11 (E. G. A.), tot vaststelling van het statuut 
van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie. 

68 Artikel 13 van bijlage 1 bij Verordening (EU) nr. 557/2014 van de Raad en artikel 28 van 
Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0557&qid=1651595728080&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2085&qid=1651595762575
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2085&qid=1651595762575
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Tabel 3.4.2 — Bijdragen van de leden voor KP7 (in miljoen EUR) 

 
Bron: Door de GO verstrekte gegevens. 

3.4.14. Wat de operationele verplichtingen van de GO eind 2021 betreft, had de 
GO 966 miljoen EUR van de maximale EU-bijdrage volledig vastgelegd voor 
ondertekende subsidieovereenkomsten in het kader van het KP7. Hiervan moet in de 
komende jaren nog ongeveer 84,3 miljoen EUR (ofwel 8,7 %) worden betaald. 
Particuliere leden leverden bijdragen in natura op hetzelfde niveau. Het 
uitvoeringspercentage voor de beschikbare begroting van 2021 voor betalingen van de 
GO voor KP7-projecten bedroeg 80 %. De GO had bijna geen operationele 
vastleggingskredieten voor 2021, aangezien zij eind 2014 haar laatste oproep tot het 
indienen van voorstellen had afgerond. 

Uitvoering van Horizon 2020  

3.4.15. In tabel 3.4.3 is een overzicht te vinden van de bijdragen van de leden aan 
de GO voor het Horizon 2020-programma per eind 2021. 

Tabel 3.4.3 — Bijdragen van de leden voor Horizon 2020 (in miljoen EUR) 

 
Bron: Door de GO verstrekte gegevens. 

Leden Activiteiten 
van de GO

Aanvullende 
activiteiten (1)

Totaal In contanten In natura 
gevalideerd

In natura 
gerapporteerd, 

niet 
gevalideerd

In natura voor 
aanvullende 
activiteiten

Totaal

EU (DG RTD) 1 000,0 N.v.t. 1 000,0 938,4 0,0 0,0 N.v.t. 938,4
Particuliere leden 1 000,0 N.v.t. 1 000,0 21,9 766,7 38,0 N.v.t. 826,6
Totaal 2 000,0 N.v.t. 2 000,0 960,3 766,7 38,0 N.v.t. 1 765,0

(1) Aanvullende activiteiten vallen buiten de reikwijdte van de controle van de ERK.

Bijdragen van de leden
(volgens de oprichtingsverordening)

Bijdragen van de leden
(per 31.12.2021)

Leden Activiteiten 
van de GO

Aanvullende 
activiteiten (1)

Totaal In contanten In natura 
gevalideerd

In natura 
gerapporteerd, 

niet 
gevalideerd

In natura voor 
aanvullende 
activiteiten

Totaal

EU (DG RTD) 1 638,0 N.v.t. 1 638,0 838,0 0,0 0,0 N.v.t. 838,0
EFPIA en geassocieerde 
partners

1 638,0 N.v.t. 1 638,0 31,9 606,3 251,0 N.v.t. 889,2

Totaal 3 276,0 N.v.t. 3 276,0 869,9 606,3 251,0 N.v.t. 1 727,2

(1) Aanvullende activiteiten vallen buiten de reikwijdte van de controle van de ERK.

Bijdragen van de leden
(volgens de oprichtingsverordening)

Bijdragen van de leden
(per 31.12.2021)



86 

Gemeenschappelijke Onderneming “Initiatief voor innovatieve gezondheidszorg” (IHI) 

 

3.4.16. Om een volledig beeld te krijgen van de resultaten van de GO, moet ook 
rekening worden gehouden met het huidige niveau van de operationele verplichtingen 
van de leden van de GO. Eind 2021 had de GO 1 452,1 miljoen EUR vastgelegd, ofwel 
91 % van 1 595,4 miljoen EUR van de maximale EU-bijdrage voor ondertekende 
subsidieovereenkomsten in het kader van Horizon 2020. Deze situatie werd 
voornamelijk veroorzaakt door het feit dat de oproep tot het indienen van voorstellen 
van 2019 niet alle geplande onderwerpen kon bestrijken en de EU-bijdrage aan de 
begroting van de GO bij besluit van de raad van bestuur dienovereenkomstig was 
verlaagd. Van dit vastgelegde bedrag moet in de komende jaren nog ongeveer 
616,8 miljoen EUR (ofwel 42,5 %) worden betaald. Daarentegen hadden de particuliere 
leden zich er juridisch toe verbonden 1 520,7 miljoen EUR aan bijdragen in natura te 
leveren. 

3.4.17. Het uitvoeringspercentage voor de beschikbare begroting van 2021 voor 
betalingen van de GO voor Horizon 2020-projecten bedroeg 97 %. De GO had bijna 
geen operationele vastleggingskredieten voor 2021, aangezien zij eind 2020 haar 
laatste oproep tot het indienen van voorstellen had afgerond. 

Opmerkingen over de beheers- en controlesystemen 

3.4.18. Voor tussentijdse en saldobetalingen in het kader van KP7 verricht de GO 
controles achteraf, terwijl voor Horizon 2020-betalingen de gemeenschappelijke 
auditdienst van DG RTD van de Commissie verantwoordelijk is voor controles achteraf. 
Op basis van de resultaten van de controles achteraf die eind 2021 beschikbaar waren, 
heeft de GO een representatief foutenpercentage van 1,9 % en een 
restfoutenpercentage van 0,8 % gerapporteerd voor haar KP7-projecten69, en een 
representatief foutenpercentage van 0,97 % en een restfoutenpercentage van 0,6 % 
voor Horizon 2020-projecten (verrekeningen en saldobetalingen)70. 

                                                      
69 Geconsolideerd jaarlijks activiteitenverslag 2021 van de GO IHI, hoofdstuk 2.7.2. 

70 Geconsolideerd jaarlijks activiteitenverslag 2021 van de GO IHI, hoofdstuk 2.7.2. 

https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/Reports/IHI-GB-DEC-2022-10_Annex_IHI_CAAR_2021.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/Reports/IHI-GB-DEC-2022-10_Annex_IHI_CAAR_2021.pdf
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3.4.19. Om de controles van operationele betalingen van de GO te beoordelen, 
controleerden wij een willekeurige steekproef van in 2021 verrichte Horizon 2020-
betalingen op het niveau van de eindbegunstigden ter bevestiging van de 
foutenpercentages van de controles achteraf71. In één geval troffen we een fout aan in 
verband met personeelskosten als gevolg van onjuiste uurtarieven die niet op een 
afgesloten begrotingsjaar waren gebaseerd, en kwantificeerden we deze, en in een 
ander geval troffen we een fout aan als gevolg van het ontbreken van passende 
bewijsstukken voor gedeclareerde uitrusting en reiskosten. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.4.20. De bijlage bevat een overzicht van de corrigerende maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding van onze opmerkingen van voorgaande jaren. 

 

                                                      
71 Wat de bij de begunstigden getoetste subsidiebetalingsverrichtingen betreft, ligt de 

meldingsdrempel voor kwantificeerbare fouten bij 1 % van de gecontroleerde kosten. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Status van de corrigerende 
maatregel 

(Afgerond/Loopt nog/ 
Nog af te handelen/N.v.t.) 

2020 

De administratieve begroting van de GO wordt beheerd als een gesplitste begroting (wat 
betekent dat het bedrag van de vastleggingsbegroting verschilt van het bedrag van de 
betalingsbegroting) en de ongebruikte betalingskredieten van voorgaande jaren mogen 
alleen opnieuw in de begroting worden opgenomen indien de betalingskredieten van het 
jaar ontoereikend zijn om de contractuele verplichtingen van het jaar te dekken. De 
praktijk van de GO om ongebruikte betalingskredieten van voorgaande jaren opnieuw in 
de begroting op te nemen om openstaande vastleggingen voor administratieve uitgaven te 
dekken, resulteert in een cumulatie van ongebruikte betalingskredieten. Deze praktijk, die 
werd verergerd door de impact van de COVID-19-pandemie op de geplande kosten voor IT, 
communicatie, vergaderingen, evenementen en andere diensten, resulteerde in een lage 
uitvoeringsgraad van de administratieve begroting van de GO (infrastructuuruitgaven 
onder titel 2 waren goed voor ongeveer 3 % van de totale beschikbare begroting voor 
betalingen van de GO), die eind 2020 51 % bedroeg. 

Afgerond 
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Antwoord van de Gemeenschappelijke 
Onderneming 

3.4.11. De GO IHI is vastbesloten en enthousiast om deze situatie in nauwe 
samenwerking met de diensten van de Commissie op te lossen. 

Wij zullen de richtsnoeren van de Commissie (laatste versie van 20 juni 2022) volgen 
en de betaling verwerken zodra de debetnota is ontvangen. 

3.4.12 Voor de betaling van de werkgeversbijdragen aan de pensioenregeling houdt de 
GO IHI zich aan de richtsnoeren van de Commissie die zijn opgesteld door DG BUDG. 
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3.5. De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Schone waterstof” 
(Clean H2) 

Inleiding 

3.5.1. De GO voor de uitvoering van het gezamenlijk technologie-initiatief voor 
brandstofcellen en waterstof (de GO FCH), gevestigd te Brussel, werd in mei 2008 
binnen het zevende kaderprogramma voor onderzoek (KP7) opgericht voor de periode 
tot 31 december 201772 (FCH 1). In mei 2014 stelde de Raad een nieuwe 
oprichtingsverordening vast waarmee de looptijd van de GO in het kader van het 
programma Horizon 2020 werd verlengd tot 31 december 202473 (FCH 2). In 
november 2021 heeft de Raad de enkele basishandeling vastgesteld tot oprichting van 
de GO “Schone waterstof” (Clean H2) ter vervanging van FCH 2, in het kader van het 
programma Horizon Europa voor de periode die eindigt op 31 december 203174. 

3.5.2. Clean H2 is een publiek-privaat partnerschap op het gebied van onderzoek 
naar, en innovatie van waterstof- en brandstofceltechnologie. De oprichtende leden 
zijn de EU, vertegenwoordigd door de Commissie, de industriegroepering Hydrogen 
Europe en de onderzoeksgroepering Hydrogen Europe Research. 

                                                      
72 Verordening (EG) nr. 521/2008 van de Raad van 30 mei 2008 betreffende de oprichting van 

de gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof. 

73 Verordening (EU) nr. 559/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2. 

74 Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad van 19 november 2021 voor de oprichting van 
Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa. 

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0521-20140627&qid=1651595861930&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0559&qid=1651595974320&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596044107&from=EN
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3.5.3. Tabel 3.5.1 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot de GO. 

Tabel 3.5.1 — De belangrijkste cijfers met betrekking tot de GO 

 
Bron: Door de GO verstrekte gegevens. 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.5.4. Onze controleaanpak omvat analytische controleprocedures, rechtstreekse 
gegevensgerichte toetsing van verrichtingen bij de GO en begunstigden en een 
beoordeling van de essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van de 
GO. De resultaten van deze werkzaamheden werden aangevuld met controle-
informatie die voortvloeit uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van 
de door de leiding van de GO verstrekte informatie. 

3.5.5. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor ons 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste 
personen en de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de 
rekeningen en de onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 163 
maakt integrerend deel uit van het oordeel. 

2021 2020

Begroting voor nieuwe betalingskredieten (in miljoen EUR) 50,0 85,4

Begroting voor nieuwe vastleggingskredieten (in miljoen EUR) 5,3 86,3

Beschikbare begroting voor betalingen (in miljoen EUR) (1) 56,2 103,8

Beschikbare begroting voor vastleggingen (in miljoen EUR) (1) 15,8 104,2

Totaalaantal personeelsleden per 31 december (2) 27 29

(1) De beschikbare begroting omvat niet-gebruikte kredieten van voorgaande jaren die de GO opnieuw heeft opgenomen in 
de begroting van het huidige jaar, bestemmingsontvangsten en herschikkingen naar het volgende jaar.
(2) Het personeelsbestand bestaat uit ambtenaren, tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten en gedetacheerde national  



92 

Gemeenschappelijke Onderneming “Schone waterstof” (Clean H2) 

 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de ERK — verslag van de 
onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.5.6. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van de GO Clean H2, die bestaan uit de financiële 
overzichten75 en de verslagen over de uitvoering van de begroting76 
betreffende het per 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie (VWEU). 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.5.7. Naar ons oordeel geven de rekeningen van de GO Clean H2 over het op 
31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een 
getrouw beeld van de financiële situatie van de GO Clean H2 per 31 december 
2021, van de resultaten van haar verrichtingen en kasstromen en van de 
veranderingen van de nettoactiva in het op die datum afgesloten begrotingsjaar, 
overeenkomstig haar financieel reglement en de door de rekenplichtige van de 
Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op internationaal 
aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

                                                      
75 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

76 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
ontvangsten bij de rekeningen 

3.5.8. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële 
punten wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen 
bij de rekeningen 

3.5.9. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële 
punten wettig en regelmatig. 

3.5.10. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan ons oordeel. 

Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen 

Werkgeversbijdragen van de GO aan de pensioenregeling van de EU 

3.5.11. Sinds januari 2016 moeten GO’s die slechts gedeeltelijk uit de EU-
begroting worden gefinancierd, het deel van de werkgeversbijdragen aan de 
pensioenregeling van de EU betalen dat overeenstemt met de verhouding tussen hun 
niet door de EU gesubsidieerde ontvangsten en hun totale ontvangsten77. Aangezien 
de Commissie deze uitgaven niet in de begrotingen van de GO heeft opgenomen en 

                                                      
77 Artikel 83 bis van Verordening No. 31 (E. E. G.), 11 (E. G. A.), tot vaststelling van het statuut 

van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR
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evenmin formeel om de betalingen heeft verzocht, had noch Clean H2, noch haar 
voorloper FCH 2 dergelijke bijdragen al betaald. 

3.5.12. In overeenstemming met de richtsnoeren van de Commissie aan de GO’s, 
waarin zij haar standpunt over de bevinding meedeelt, moet het Bureau voor het 
beheer en de betaling van individuele rechten van de Commissie de 
werkgeversbijdrage voor elke GO berekenen als percentage van de niet-EU-
ontvangsten in verband met de totale ontvangsten van de GO, met inbegrip van niet-
EU-ontvangsten voor operationele uitgaven78. Voor Clean H2 bedraagt dit percentage 
2,9 % of ongeveer 12 971 EUR per jaar (op basis van cijfers voor 2021). In deze 
richtsnoeren wordt alleen rekening gehouden met de respectieve bepalingen van het 
Statuut79 bij het bepalen van de berekeningsmethode voor de betaling door de GO’s 
van de werkgeversbijdrage aan de EU-begroting op basis van ontvangsten. In de enkele 
basishandeling80 is echter bepaald dat administratieve kosten op jaarbasis gelijkelijk 
moeten worden gedekt door de EU en de andere leden, waarbij voor de GO ongeveer 
223 642 EUR aan werkgeversbijdrage per jaar wordt voorgesteld (op basis van cijfers 
voor 2021). Het samenvallen van deze verschillende wettelijke bepalingen brengt het 
risico met zich mee dat verschillende interpretaties worden uitgewerkt met betrekking 
tot de berekening van de werkgeversbijdrage van de GO’s, met uiteenlopende 
financiële gevolgen. 

                                                      
78 Eenvoudigheidshalve heeft de Commissie voorgesteld de pensioenbijdragen van de GO’s 

voor werkgevers te ramen met één percentage voor de gehele levensduur van de GO, 
vastgesteld op basis van de respectieve bijdragen van de EU- en niet-EU-leden waarin de 
respectieve rechtshandeling van de GO voorzag. 

79 Artikel 83 bis van Verordening No. 31 (E. E. G.), 11 (E. G. A.), tot vaststelling van het statuut 
van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie. 

80 Artikel 15 van bijlage 1 bij Verordening (EU) nr. 559/2014 van de Raad en artikel 28 van 
Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0559&qid=1651596131178&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2085&qid=1651595762575
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2085&qid=1651595762575
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Opmerkingen over het begrotingsbeheer 

Uitvoering van de KP7-begroting 

3.5.13. In tabel 3.5.2 is een overzicht te vinden van de bijdragen van de leden aan 
de GO voor het KP7-programma eind 2021. 

Tabel 3.5.2 — Bijdragen van de leden voor KP7 (in miljoen EUR) 

 
Bron: Door de GO verstrekte gegevens. 

3.5.14. Eind 2021 had de GO 425,5 miljoen EUR ofwel 95 % van 450 miljoen EUR 
van de maximale EU-bijdrage vastgelegd voor ondertekende subsidieovereenkomsten 
in het kader van KP7. Hiervan moet in de komende jaren nog ongeveer 3,0 miljoen EUR 
(ofwel 0,7 %) worden betaald. Particuliere partners leverden bijdragen in natura op 
hetzelfde niveau. Het uitvoeringspercentage voor de beschikbare begroting van 2021 
voor betalingen van de GO voor KP7-projecten bedroeg 97,8 %. De GO had bijna geen 
operationele vastleggingskredieten voor 2021, aangezien zij eind 2014 haar laatste 
oproep tot het indienen van voorstellen had afgerond. 

Leden Activiteiten 
van de GO

Aanvullende 
activiteiten (1)

Totaal In contanten In natura 
gevalideerd

In natura 
gerapporteerd, 

niet 
gevalideerd

In natura voor 
aanvullende 
activiteiten

Totaal

EU (DG RTD) 470,0 N.v.t. 470,0 407,4 19,1 0,0 N.v.t. 426,5
Particuliere leden 470,0 N.v.t. 470,0 17,9 443,9 4,2 N.v.t. 466,0
Totaal 940,0 N.v.t. 940,0 425,3 463,0 4,2 N.v.t. 892,5

(1) Aanvullende activiteiten vallen buiten de reikwijdte van de controle van de ERK.

Bijdragen van de leden
(volgens de oprichtingsverordening en 

juridische besluiten)

Bijdragen van de leden
(per 31.12.2021)
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Uitvoering van de Horizon 2020-begroting 

3.5.15. In tabel 3.5.3 is een overzicht te vinden van de bijdragen van de leden aan 
de GO voor het Horizon 2020-programma eind 2021. 

Tabel 3.5.3 — Bijdragen van de leden voor Horizon 2020 (in miljoen EUR) 

 
Bron: Door de GO verstrekte gegevens. 

3.5.16. Het lage niveau van gevalideerde bijdragen in natura voor operationele 
activiteiten (38,6 miljoen EUR) van de particuliere leden is te wijten aan het feit dat de 
GO deze later tijdens het Horizon 2020-programma certificeert, wanneer de 
saldobetaling voor de projecten wordt gedaan en de certificaten betreffende de 
financiële overzichten (CFS) worden verwacht. 

3.5.17. Om een volledig beeld te krijgen van de resultaten van de GO, moet ook 
rekening worden gehouden met het huidige niveau van de operationele verplichtingen 
van de leden van de GO. Eind 2021 had de GO 646 miljoen EUR van de maximale EU-
bijdrage volledig vastgelegd voor ondertekende subsidieovereenkomsten in het kader 
van Horizon 2020. Hiervan moet in de komende jaren nog ongeveer 112,6 miljoen EUR 
(ofwel 17,8 %) worden betaald. Daarentegen hadden de particuliere leden zich er 
juridisch toe verbonden 158,3 miljoen EUR aan bijdragen in natura te leveren. 

3.5.18. De uitvoeringspercentages voor de beschikbare begroting van 2021 voor 
vastleggingen en betalingen van de GO voor Horizon 2020-projecten bedroegen 
respectievelijk 98 % en 87,8 %.  

Opmerkingen over de beheers- en controlesystemen 

3.5.19. Voor tussentijdse en saldobetalingen in het kader van KP7 verricht de GO 
controles achteraf bij de begunstigden, terwijl voor Horizon 2020-betalingen de 
gemeenschappelijke auditdienst (GAD) van DG RTD van de Commissie 
verantwoordelijk is voor controles achteraf. Op basis van de resultaten van de 

Leden Activiteiten 
van de JU

Aanvullende 
activiteiten (1)

Totaal In contanten In natura 
gevalideerd

In natura 
gerapporteerd, 

niet 
gevalideerd

In natura voor 
aanvullende 
activiteiten

Totaal

EU (DG RTD) 665,0 0,0 665,0 545,5 0,0 0,0 0,0 545,5
Particuliere leden 95,0 285,0 380,0 11,4 38,6 51,3 1 039,0 1 140,3
Totaal 760,0 285,0 1 045,0 556,9 38,6 51,3 1 039,0 1 685,8

(1) Aanvullende activiteiten vallen buiten de reikwijdte van de controle van de ERK.

Bijdragen van de leden
(volgens de oprichtingsverordening en 

juridische besluiten)

Bijdragen van de leden
(per 31.12.2021)
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controles achteraf die eind 2021 beschikbaar waren, had de GO een representatief 
foutenpercentage van 2,0 % en een restfoutenpercentage van 1,0 % gerapporteerd 
voor haar KP7-projecten81, en een representatief foutenpercentage van 2,16 % en een 
restfoutenpercentage van 1,3 % voor Horizon 2020-projecten (verrekeningen en 
saldobetalingen)82.  

3.5.20. Om de controles van operationele betalingen van de GO te beoordelen, 
controleerden wij een willekeurige steekproef van in 2021 verrichte Horizon 2020-
betalingen op het niveau van de eindbegunstigden ter bevestiging van de 
foutenpercentages van de controles achteraf83. In één geval troffen we een fout aan 
ten gevolge van wegens een administratieve fout teveel gedeclareerde 
personeelskosten en kwantificeerden deze, en in een ander geval werd een 
systemische niet-kwantificeerbare tekortkoming in de controle ontdekt die verband 
hield met het feit dat de begunstigde geen validatieprocedure had vastgesteld voor de 
gewerkte uren in verband met het project. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.5.21. De bijlage bevat een overzicht van de corrigerende maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding van onze opmerkingen van voorgaande jaren. 

                                                      
81 Jaarlijks activiteitenverslag 2021 van de GO Clean H2, hoofdstuk 4.3. 

82 Jaarlijks activiteitenverslag 2021 van de GO Clean H2, hoofdstuk 4.3. 

83 Wat de bij de begunstigden getoetste subsidiebetalingsverrichtingen betreft, ligt de 
meldingsdrempel voor kwantificeerbare fouten bij 1 % van de gecontroleerde kosten. 

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2022-06/AAR%202021.pdf
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2022-06/AAR%202021.pdf
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Status van de corrigerende 
maatregel 

(Afgerond/Loopt nog/ 
Nog af te handelen/N.v.t.) 

2020 

De administratieve begroting van de GO wordt beheerd als een gesplitste begroting (wat 
betekent dat het bedrag van de vastleggingsbegroting verschilt van het bedrag van de 
betalingsbegroting) en de ongebruikte betalingskredieten van voorgaande jaren mogen 
alleen opnieuw in de begroting worden opgenomen indien de betalingskredieten van het 
jaar ontoereikend zijn om de contractuele verplichtingen van het jaar te dekken. De 
praktijk van de GO om ongebruikte betalingskredieten van voorgaande jaren opnieuw in 
de begroting op te nemen om openstaande vastleggingen voor administratieve uitgaven 
te dekken, resulteert in een cumulatie van ongebruikte betalingskredieten. Deze praktijk, 
die werd verergerd door de impact van de COVID-19-pandemie op de geplande kosten 
voor IT, communicatie, dienstreizen, vergaderingen, evenementen en andere diensten, 
resulteerde in een lage uitvoeringsgraad van de administratieve begroting van de GO 
(infrastructuur- en communicatie-uitgaven onder titel 2 waren goed voor ongeveer 3 % 
van de totale beschikbare begroting voor betalingen van de GO), die eind 2020 56 % 
bedroeg. 

Afgerond 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Status van de corrigerende 
maatregel 

(Afgerond/Loopt nog/ 
Nog af te handelen/N.v.t.) 

2020 

In april 2020 schreef de GO een openbare aanbestedingsprocedure uit voor een 
kaderovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van de derde fase van het project 
voor de ontwikkeling van een certificeringsregeling voor waterstof met het oog op 
naleving van de herziene richtlijn hernieuwbare energie (REDII)84. Hoewel het consortium 
dat de eerste twee fasen van het project al had uitgevoerd, zich in een situatie van 
kennisvoordeel bevond, maakte de GO gebruik van de openbare aanbestedingsprocedure 
voor de uitvoering van de derde fase van het project. Als gevolg daarvan was een 
consortium met dezelfde coördinator die de vorige twee fasen al had uitgevoerd de enige 
gegadigde die een (financiële) offerte indiende die dicht in de buurt lag van de maximale 
geraamde waarde van de opdracht die in het bestek was vastgesteld. 
Doordat gebruik werd gemaakt van een openbare aanbestedingsprocedure in een situatie 
van kennisvoordeel kon niet volledig worden aangetoond dat de doelstelling inzake de 
beste prijs-kwaliteitverhouding was verwezenlijkt. Om de concurrentie te vergroten en 
een betere raming van de prijs op de markt mogelijk te maken, wordt de GO 
aangemoedigd om voorafgaand marktonderzoek te verrichten naar prijzen en overleg te 
voeren met andere ondernemingen die actief zijn op de waterstofmarkt. 

N.v.t. 

                                                      
84 Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.NLD&toc=OJ:L:2018:328:TOC
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Status van de corrigerende 
maatregel 

(Afgerond/Loopt nog/ 
Nog af te handelen/N.v.t.) 

2020 

De GO maakte voor een periode van ongeveer 2,5 jaar gebruik van uitzendkrachten voor 
de functie “dienstverlening in verband met kennisbeheer”. Volgens de 
kaderovereenkomst van de Commissie voor diensten van uitzendbureaus worden 
uitzendkrachten echter slechts ingezet voor kantoorwerk van eenmalige of tijdelijke aard 
vanwege een uitzonderlijke toename van de werklast en/of de uitvoering van een 
eenmalige activiteit, of om een vacature te vervullen in afwachting van de aanwerving van 
een vast personeelslid. De praktijk van de GO druist in tegen dit beginsel en creëert in 
feite een vaste functie naast die waarin de personeelsformaties voorzien. 

Afgerond 
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Antwoord van de Gemeenschappelijke 
Onderneming 

3.5.11 De Gemeenschappelijke Ondernemingen hebben de Commissie collectief om 
verduidelijking en richtsnoeren gevraagd met betrekking tot de bevinding van de 
Europese Rekenkamer. Wij zijn ten zeerste bereid om de kwestie op te lossen volgens 
de richtsnoeren van de diensten van de Commissie.   

3.5.12 Voor de betaling van de werkgeversbijdragen aan de pensioenregeling zal de GO 
“Schone waterstof” de instructies van de diensten van de Commissie volgen. Er zij 
evenwel op gewezen dat de Gemeenschappelijke Ondernemingen hun 
meerjarenbegroting reeds hebben vastgesteld op basis van de totale inkomsten voor 
administratieve uitgaven, zoals bepaald in de enkele basishandeling. Deze inkomsten 
zijn in de enkele basishandeling op een maximumniveau vastgesteld dat niet kan worden 
overschreden. Derhalve kan de definitieve beslissing over het bedrag dat moet worden 
uitgetrokken voor de bijdrage aan de pensioenregeling aanzienlijke gevolgen hebben 
voor het vermogen van de GO om haar geplande activiteiten en de daarmee verband 
houdende uitgaven uit te voeren. 
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3.6. Gemeenschappelijke 
Onderneming “Digitale 
sleuteltechnologieën” (KDT) 

Inleiding 

3.6.1. De GO elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap 
(Ecsel), gevestigd te Brussel, werd in mei 2014 in het kader van het programma 
Horizon 2020 opgericht voor de periode tot 31 december 202485. Ecsel heeft de GO’s 
Eniac en Artemis, die op 26 juni 2014 werden beëindigd, vervangen en opgevolgd. In 
november 2021 heeft de Raad de enkele basishandeling vastgesteld tot oprichting van 
de GO “Digitale sleuteltechnologieën” (KDT) ter vervanging van Ecsel, in het kader van 
het programma Horizon Europa voor de periode die eindigt op 31 december 203186. 

3.6.2. De GO KDT is een publiek-privaat partnerschap dat een onderzoeks- en 
innovatieprogramma beheert dat tot doel heeft de strategische autonomie van de EU 
in de sector elektronische componenten en systemen te versterken. De oprichtende 
leden zijn de EU, vertegenwoordigd door de Commissie, de deelnemende staten en 
drie brancheorganisaties (de European Technology Platform on Smart Systems 
Integration (EPoSS), de Association for European Nano Electronics Activities (AENEAS) 
en de Inside Industry Association), die belanghebbenden vertegenwoordigen in micro- 
en nano-elektronica, slimme geïntegreerde systemen en ingebedde/cyberfysieke 
systemen. 

                                                      
85 Verordening (EU) nr. 561/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van de 

Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel. 

86 Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad van 19 november 2021 voor de oprichting van 
Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa. 

https://www.kdt-ju.europa.eu/
https://www.kdt-ju.europa.eu/what-we-do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0561&qid=1651596230713&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596264872&from=EN
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3.6.3. Tabel 3.6.1 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot de GO. 

Tabel 3.6.1 — De belangrijkste cijfers met betrekking tot de GO 

 
Bron: Door de GO verstrekte gegevens. 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.6.4. Onze controleaanpak omvat analytische controleprocedures, rechtstreekse 
gegevensgerichte toetsing van verrichtingen bij de GO en begunstigden en een 
beoordeling van de essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van de 
GO. De resultaten van deze werkzaamheden werden aangevuld met controle-
informatie die voortvloeit uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van 
de door de leiding van de GO verstrekte informatie. 

3.6.5. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor ons 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste 
personen en de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de 
rekeningen en de onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 163 
maakt integrerend deel uit van het oordeel. 

2021 2020

Begroting voor nieuwe betalingskredieten (in miljoen EUR) 155,8 137,4

Begroting voor nieuwe vastleggingskredieten (in miljoen EUR) 212,4 209,0

Beschikbare begroting voor betalingen (in miljoen EUR) (1) 199,3 215,8

Beschikbare begroting voor vastleggingen (in miljoen EUR) (1) 214,0 218,3

Totaalaantal personeelsleden per 31 december (2) 29 29

(1) De beschikbare begroting omvat niet-gebruikte kredieten van voorgaande jaren die de GO opnieuw heeft opgenomen in 
de begroting van het huidige jaar, bestemmingsontvangsten en herschikkingen naar het volgende jaar.

(2) Het personeelsbestand bestaat uit ambtenaren, tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten en 
gedetacheerdenationale deskundigen.
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De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de ERK — verslag van de 
onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.6.6. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van de GO KDT, die bestaan uit de financiële overzichten87 en 
de verslagen over de uitvoering van de begroting88 betreffende het per 
31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie (VWEU). 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.6.7. Naar ons oordeel geven de rekeningen van de GO KDT over het op 
31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een 
getrouw beeld van de financiële situatie van de GO KDT per 31 december 2021, 
van de resultaten van haar verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen 
van de nettoactiva in het op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig 
haar financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie 
vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde 
boekhoudnormen voor de overheidssector. 

                                                      
87 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

88 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
ontvangsten bij de rekeningen 

3.6.8. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële 
punten wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen 
bij de rekeningen 

3.6.9. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële 
punten wettig en regelmatig. 

3.6.10. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan ons oordeel. 

Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen 

Werkgeversbijdragen van de GO aan de pensioenregeling van de EU 

3.6.11. Sinds januari 2016 moeten GO’s die slechts gedeeltelijk uit de EU-
begroting worden gefinancierd, het deel van de werkgeversbijdragen aan de 
pensioenregeling van de EU betalen dat overeenstemt met de verhouding tussen hun 
niet door de EU gesubsidieerde ontvangsten en hun totale ontvangsten89. Aangezien 
de Commissie deze uitgaven niet in de begrotingen van de GO heeft opgenomen en 

                                                      
89 Artikel 83 bis van Verordening No. 31 (E. E. G.), 11 (E. G. A.), tot vaststelling van het statuut 

van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR


106 

Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale sleuteltechnologieën” (KDT) 

 

evenmin formeel om de betalingen heeft verzocht, had noch de GO KDT, noch haar 
voorloper (de GO Ecsel) dergelijke bijdragen al betaald. 

3.6.12. In overeenstemming met de richtsnoeren van de Commissie aan de GO’s, 
waarin zij haar standpunt over de bevinding meedeelt, moet het Bureau voor het 
beheer en de betaling van individuele rechten van de Commissie de 
werkgeversbijdrage voor elke GO berekenen als percentage van de niet-EU-
ontvangsten in verband met de totale ontvangsten van de GO, met inbegrip van niet-
EU-ontvangsten voor operationele uitgaven90. Bijdragen in contanten van 
deelnemende staten, die niet via de EU-begroting worden verstrekt, worden ook als 
niet-EU-ontvangsten worden beschouwd. Voor KDT bedraagt dit percentage 50,1 % of 
ongeveer 243 904 EUR per jaar (op basis van cijfers voor 2021). In deze richtsnoeren 
wordt alleen rekening gehouden met de respectieve bepalingen van het Statuut91 bij 
het bepalen van de berekeningsmethode voor de betaling door de GO’s van de 
werkgeversbijdrage aan de EU-begroting op basis van ontvangsten. In de enkele 
basishandeling92 is echter bepaald dat administratieve kosten op jaarbasis gelijkelijk 
moeten worden gedekt door de EU en de andere leden, waarbij voor de GO ongeveer 
243 417 EUR aan werkgeversbijdrage per jaar wordt voorgesteld (op basis van cijfers 
voor 2021). Het samenvallen van deze verschillende wettelijke bepalingen brengt het 
risico met zich mee dat verschillende interpretaties worden uitgewerkt met betrekking 
tot de werkgeversbijdrage van de GO’s, met uiteenlopende financiële gevolgen. 

                                                      
90 Eenvoudigheidshalve heeft de Commissie voorgesteld de pensioenbijdragen van de GO’s 

voor werkgevers te ramen met één percentage voor de gehele levensduur van de GO, 
vastgesteld op basis van de respectieve bijdragen van de EU- en niet-EU-leden waarin de 
respectieve rechtshandeling van de GO voorzag. 

91 Artikel 83 bis van Verordening No. 31 (E. E. G.), 11 (E. G. A.), tot vaststelling van het statuut 
van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie. 

92 Artikel 28 van Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2085&qid=1651595762575
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Opmerkingen over het begrotingsbeheer 

Uitvoering van de KP7-begroting 

3.6.13. De GO heeft op 26 juni 2014 de GO's Eniac en Artemis opgevolgd en nam 
de uitvoering van hun KP7-activiteiten over. 

3.6.14. Eind 2021 sloot de GO alle lopende KP7-projecten financieel af. Op basis 
van de totale kosten van ondertekende KP7-activiteiten en de daadwerkelijk verrichte 
betalingen door de GO (en haar voorgangers Eniac, Artemis en Ecsel) voor de 
cofinanciering van deze activiteiten, worden de definitieve bijdragen van de leden als 
volgt geraamd: EU: 564,3 miljoen EUR, deelnemende staten: 812,5 miljoen EUR, en 
bijdragen in natura van particuliere leden: 2 202,4 miljoen EUR. 

Uitvoering van de Horizon 2020-begroting 

3.6.15. In tabel 3.6.2 is een overzicht te vinden van de bijdragen van de leden aan 
de GO voor het Horizon 2020-programma eind 2021. 

Tabel 3.6.2 — Bijdragen van de leden voor Horizon 2020 (in miljoen EUR) 

 
Bron: Door de GO verstrekte gegevens. 

3.6.16. Om een volledig beeld te krijgen van de resultaten van de GO, moet ook 
rekening worden gehouden met het huidige niveau van de operationele verplichtingen 
van de leden van de GO. Eind 2021 had de GO 1 170 miljoen EUR van de maximale EU-
bijdrage bijna volledig vastgelegd voor ondertekende subsidieovereenkomsten in het 
kader van Horizon 2020. Hiervan moet in de komende jaren nog ongeveer 
190,3 miljoen EUR (ofwel 16,6 %) worden betaald. 

Leden
Activiteiten 
van de GO

Aanvullende 
activiteiten (1) Totaal In contanten

In natura 
gevalideerd

In natura 
gerapporteerd, 

niet 
gevalideerd

In natura voor 
aanvullende 
activiteiten

Totaal

EU (DG CNECT) 1 185,0 N.v.t. 1 185,0 1 058,1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 1 058,1
Particuliere leden 1 657,5 N.v.t. 1 657,5 22,2 300,6 968,2 N.v.t. 1 291,0
Deelnemende staten (2) 1 170,0 N.v.t. 1 170,0 450,2 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 450,2
Totaal 4 012,5 N.v.t. 4 012,5 1 530,5 300,6 968,2 N.v.t. 2 799,3

(1) Aanvullende activiteiten vallen buiten de reikwijdte van de controle van de ERK.
(2) Deelnemende staten betalen hun bijdragen rechtstreeks aan de begunstigden.

Bijdragen van de leden
(volgens de oprichtingsverordening)

Bijdragen van de leden
(per 31.12.2021)
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3.6.17. Het uitvoeringspercentage voor de beschikbare begroting van 2021 voor 
betalingen van de GO voor Horizon 2020-projecten bedroeg 85 %. De GO had bijna 
geen operationele vastleggingskredieten voor 2021, aangezien zij eind 2020 haar 
laatste oproep tot het indienen van voorstellen had afgerond. 

3.6.18. Eind 2021 werden de potentiële definitieve bijdragen in natura van de 
particuliere leden voor operationele Horizon 2020-activiteiten geraamd op 
1 594,2 miljoen EUR. Hier moet worden opgemerkt dat de GO het werkelijke bedrag 
van de bijdragen in natura van de particuliere leden pas kan berekenen en valideren 
nadat alle betalingen door zowel de GO als de deelnemende staten zijn verricht en alle 
projectbeëindigingscertificaten en daarmee verband houdende informatie zijn 
ontvangen. In dit verband en gezien het feit dat eind 2021 slechts een beperkt aantal 
Horizon 2020-projecten was afgerond, bedroegen de gevalideerde bijdragen in natura 
uit de industrie 300,6 miljoen EUR. Eind 2021 bedroegen de cumulatieve geraamde en 
(nog niet gevalideerde) bijdragen in natura van particuliere leden 968,2 miljoen EUR, 
op basis van een “pro rata temporis”-methode die is vastgesteld door de raad van 
bestuur van de GO. 

3.6.19. Eind 2021 hadden de staten voor 1 106,2 miljoen EUR93 aan contractuele 
vastleggingen ondertekend en in totaal 450,2 miljoen EUR aan financiële bijdragen 
gedeclareerd die zij rechtstreeks hadden betaald aan de nationale begunstigden van 
de Horizon 2020-projecten die zij ondersteunden. Het verschil tussen het bedrag van 
de financiële bijdrage van de deelnemende staten en de financiële bijdrage van de EU 
van 1 058,1 miljoen EUR eind 2021 is toe te schrijven aan het feit dat de meeste 
deelnemende staten hun kosten alleen na voltooiing van de door hen ondersteunde 
Horizon 2020-projecten opnemen en aan de GO rapporteren. 

                                                      
93 Dit bedrag wordt geraamd op basis van de financieringsbesluiten van de raad van openbare 

instanties van de GO over de oproepen tot het indienen van voorstellen van 2014 tot en 
met 2020. 
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Opmerkingen over de beheers- en controlesystemen 

3.6.20. De administratieve overeenkomsten die de GO's Artemis en Eniac hadden 
gesloten met de nationale financieringsinstanties (NFI's) bleven van kracht na hun 
samenvoeging tot de GO Ecsel. Krachtens deze overeenkomsten werd in de 
strategieën voor controle achteraf van de GO’s Artemis en Eniac sterk op de NFI’s 
vertrouwd voor de controle van projectkostendeclaraties94. Door de aanzienlijke 
variaties in de door de NFI’s gebruikte methodologieën en procedures was de GO Ecsel 
niet in staat één enkel betrouwbaar gewogen foutenpercentage of een 
restfoutenpercentage voor KP7-betalingen te berekenen. Aangezien de totale 
betalingen van de GO in 2021 om de resterende KP7-projecten af te sluiten, slechts 
0,6 miljoen EUR ofwel 0,4 % van de totale operationele betalingen bedroegen, 
vormden zij in 2021 geen risico op materiële fouten. 

3.6.21. De gemeenschappelijke auditdienst van DG RTD van de Commissie 
verricht de controles achteraf van Horizon 2020-betalingen. Op basis van haar 
controleresultaten eind 2021 heeft de GO een representatief foutenpercentage van 
2,2 % en een restfoutenpercentage van 1,2 % voor Horizon 2020 gerapporteerd95. 

3.6.22. Om de controles van operationele betalingen van de GO te beoordelen, 
controleerden wij een willekeurige steekproef van in 2021 verrichte Horizon 2020-
betalingen op het niveau van de eindbegunstigden ter bevestiging van de 
foutenpercentages van de controles achteraf96. In twee gevallen hebben we een fout 
ten gevolge van teveel gedeclareerde personeelskosten aangetroffen en 
gekwantificeerd. 

                                                      
94 Overeenkomstig de door Artemis en Eniac vastgestelde strategieën voor controle achteraf 

moeten de GO’s ten minste eenmaal per jaar beoordelen of de van de lidstaten ontvangen 
informatie voldoende zekerheid biedt over de wettigheid en regelmatigheid van de 
uitgevoerde verrichtingen. 

95 Jaarlijks activiteitenverslag 2021 van de GO KDT, hoofdstuk 8.2.3. 

96 Wat de bij de begunstigden getoetste subsidiebetalingsverrichtingen betreft, ligt de 
meldingsdrempel voor kwantificeerbare fouten bij 1 % van de gecontroleerde kosten. 

https://www.kdt-ju.europa.eu/sites/default/files/2022-06/ECSEL%20Annual%20Report%202021%20final.pdf
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Het nieuwe gecentraliseerde systeem voor het beheer van de financiële 
bijdragen van de deelnemende staten 

3.6.23. Op basis van de verordening Horizon Europa en de enkele basishandeling 
is de GO verplicht een nieuw gecentraliseerd beheersproces in te voeren, het systeem 
voor het centrale beheer van financiële bijdragen (Central Management of Financial 
Contributions, CMFC), om de financiële bijdragen van haar deelnemende staten te 
beheren. 

3.6.24. In het kader van dit geplande CMFC-systeem kan elke deelnemende staat 
ervoor kiezen zijn respectieve financiële bijdragen op projectniveau aan de GO te 
betalen voor in zijn staat gevestigde begunstigden. Tijdens dit proces heeft elke 
deelnemende staat, in overeenstemming met de financiële en mededingingsregels van 
de EU, ook een vetorecht over alle kwesties die betrekking hebben op het gebruik van 
zijn betaalde eigen nationale financiële bijdrage aan de GO voor aanvragers die in zijn 
staat zijn gevestigd. Hierdoor kan een deelnemende staat op basis van nationale 
strategische prioriteiten beslissen of hij al dan niet steun verleent aan een nationale 
begunstigde van een geselecteerd en goedgekeurd onderzoeks- en innovatieproject. 

3.6.25. Daarentegen zal de GO de cofinancieringsbetalingen moeten uitvoeren 
voor alle deelnemende staten die ervoor kiezen de GO hun financiële bijdragen toe te 
vertrouwen. Zij zal twee alternatieve processen van ondersteunende administratieve 
overeenkomsten met deelnemende staten moeten beheren en monitoren. De 
nationale financieringsinstanties (NFI’s) van alle deelnemende staten moeten een 
administratieve overeenkomst met de GO sluiten om de GO de betaling van nationale 
bijdragen toe te vertrouwen, of om overeenkomsten inzake de overdracht van 
nationale middelen voor de betalingen aan de begunstigden te coördineren en verslag 
te doen over de bijdragen. 

3.6.26. Wij merken op dat de behoefte aan aanvullende financiering van de GO 
voor de uitvoering van het geplande CMFC-systeem niet door de Commissie was 
beoordeeld en evenmin was opgenomen in de oorspronkelijke ramingen van de 
personele middelen van de GO voor de uitvoering van het programma Horizon Europa. 
Dit gebrek aan planning bij de invoering van het CMFC-systeem kan in combinatie met 
de personeelssituatie en het gebrek aan IT-instrumenten een negatief effect hebben 
op de uitvoering van de programma’s van de GO en de verwezenlijking van de 
bijdragen van de andere leden. Als het CMFC handmatig moet worden beheerd, zal dit 
arbeidsintensief zijn. 
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Opmerking over andere kwesties 

De personeelssituatie van de GO 

3.6.27. Volgens het voorstel van de Commissie tot wijziging van de enkele 
basishandeling97 zal de GO KDT worden omgevormd tot de toekomstige GO voor chips, 
met een nieuw mandaat in verband met de uitvoering van het initiatief “Chips voor 
Europa” in het kader van het nieuwe MFK 2021-2027. In dit verband zal de GO de 
ontwikkeling ondersteunen van innovatieve halfgeleidertechnologieën van de 
volgende generatie waardoor de productiecapaciteit van chips in de EU moet 
toenemen. Volgens dit voorstel zal de GO projecten ten bedrage van ongeveer 
10,9 miljard EUR uitvoeren in het kader van het nieuwe MFK 2021-2027 en 19 extra 
personeelsleden moeten aanwerven om de geplande 50 statutaire personeelsleden 
tegen 2025 te verwezenlijken. Aangezien de GO eind 2021 slechts 29 personeelsleden 
had (13 tijdelijke personeelsleden en 16 arbeidscontractanten), kan zij te maken 
krijgen met aanzienlijke uitdagingen op het gebied van personeelsbeheer bij deze 
nieuwe aanwervingen, naast de nieuwe administratieve en operationele processen die 
nog in gang moeten worden gezet. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.6.28. De bijlage bevat een overzicht van de corrigerende maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding van onze opmerkingen van voorgaande jaren. 

                                                      
97 Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2021/2085 

voor de oprichting van Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon 
Europa wat de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips betreft, COM(2002) 47 final 
van 8.2.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=EN
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Status van de corrigerende 
maatregel 

(Afgerond/Loopt nog/ 
Nog af te handelen/N.v.t.) 

2020 

Noch in de voorlopige jaarrekening 2020 van de GO, noch in haar verslag over het 
begrotings- en financieel beheer over 2020 zijn de ramingen opgenomen van: 
— de financiële bijdragen van de deelnemende landen aan de KP7-projecten van Artemis 

en Eniac, en 
— de bijdragen in natura van onderzoeks- en ontwikkelingsorganisaties die deelnemen 

aan KP7-projecten van Artemis en Eniac. 

Afgerond 
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Antwoord van de Gemeenschappelijke 
Onderneming 

3.6.11 & 3.6.12 De GO KDT is bereid om dit probleem in samenwerking met de 
betrokken diensten van de Commissie te verhelpen om volledig te kunnen voldoen aan 
de regelgeving ter zake.  Op gezamenlijk verzoek van alle Gemeenschappelijke 
Ondernemingen heeft de Commissie in juni 2022 richtsnoeren bekendgemaakt voor de 
berekening van de werkgeversbijdragen van de GO’s aan de pensioenregeling. De 
GO KDT maakt momenteel een analyse van het Commissievoorstel en de in de 
richtsnoeren vastgelegde berekeningswijze. Zij voert ook gesprekken met haar leden 
over de bijdragen van de deelnemende staten, aangezien die bijdragen rechtstreeks 
aan de begunstigden – en dus niet aan de GO – worden uitbetaald en geen verband 
houden met de administratieve kosten. De raad van bestuur zal te zijner tijd van het 
resultaat op de hoogte worden gebracht. 

3.6.26 De GO KDT beschikt niet over extra mankracht om het CFM-systeem (dat 
nieuwe ingewikkelde taken met zich brengt) te beheren en heeft dit dreigende 
personeelstekort consequent aangekaart in het kader van de jaarlijkse 
risicobeoordeling. De GO heeft wel degelijk een uitbreiding van haar 
personeelsbestand aangevraagd.  Momenteel voert zij interne procedures in om de 
goede werking van het CFM-systeem te verzekeren en maakt zij een raming van het 
daarvoor benodigde personeel.  Het CFM-systeem zal ten vroegste bij de oproep tot 
het indienen van projectvoorstellen in 2023 in gebruik kunnen worden genomen. 

3.6.27 De GO erkent dat de aanwerving van 19 extra personeelsleden tegen 2025 een 
uitdaging vormt bovenop de uitdagingen in verband met de nieuwe administratieve en 
operationele processen die in gang moeten worden gezet. Het is evenwel belangrijk 
om het tijdschema te verduidelijken. Het proces van de uitwerking en goedkeuring van 
de chipwet heeft namelijk vertraging opgelopen en staat nu op de agenda voor de 
tweede helft van 2023. De eerste nieuwe personeelsleden zullen dus pas vanaf 
eind 2023 worden aangeworven. 
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3.7. Gemeenschappelijke 
Onderneming “Een circulair 
biogebaseerd Europa” (CBE) 

Inleiding 

3.7.1. De GO biogebaseerde industrieën (BBI), gevestigd te Brussel, werd in 
mei 2014 in het kader van het programma Horizon 2020 opgericht voor de periode tot 
31 december 202498. In november 2021 heeft de Raad de enkele basishandeling 
vastgesteld tot oprichting van de GO “Een circulair biogebaseerd Europa” (CBE) ter 
vervanging van BBI, in het kader van het programma Horizon Europa voor de periode 
die eindigt op 31 december 203199. 

3.7.2. CBE is een publiek-privaat partnerschap in de sector van biogebaseerde 
industrieën. De oprichtende leden zijn de EU, vertegenwoordigd door de Commissie, 
en de industriële partners die worden vertegenwoordigd door het Bio-based Industries 
Consortium (BIC). 

3.7.3. Tabel 3.7.1 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot de GO. 

                                                      
98 Verordening (EU) nr. 560/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van de 

Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën. 

99 Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad van 19 november 2021 voor de oprichting van 
Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa. 

https://www.bbi.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0560&qid=1651596486328&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596518219&from=EN
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Tabel 3.7.1 — De belangrijkste cijfers met betrekking tot de GO 

 
Bron: Door de GO verstrekte gegevens. 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.7.4. Onze controleaanpak omvat analytische controleprocedures, rechtstreekse 
gegevensgerichte toetsing van verrichtingen bij de GO en begunstigden en een 
beoordeling van de essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van de 
GO. De resultaten van deze werkzaamheden werden aangevuld met controle-
informatie die voortvloeit uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van 
de door de leiding van de GO verstrekte informatie. 

3.7.5. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor ons 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste 
personen en de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de 
rekeningen en de onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 163 
maakt integrerend deel uit van het oordeel. 

2021 2020

Begroting voor nieuwe betalingskredieten (in miljoen EUR) 127,1 191,2

Begroting voor nieuwe vastleggingskredieten (in miljoen EUR) 4,6 72,2

Beschikbare begroting voor betalingen (in miljoen EUR) (1) 174,8 196,6

Beschikbare begroting voor vastleggingen (in miljoen EUR) (1) 5,3 111,7

Totaalaantal personeelsleden per 31 december (2) 22 23

(1) De beschikbare begroting omvat niet-gebruikte kredieten van voorgaande jaren die de GO opnieuw heeft opgenomen in 
de begroting van het huidige jaar, bestemmingsontvangsten en herschikkingen naar het volgende jaar.
(2) Het personeelsbestand bestaat uit ambtenaren, tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten en gedetacheerde 
nationale deskundigen.
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De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de ERK — verslag van de 
onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.7.6. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van de GO CBE, die bestaan uit de financiële overzichten100 en 
de verslagen over de uitvoering van de begroting101 betreffende het per 
31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie (VWEU). 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.7.7. Naar ons oordeel geven de rekeningen van de GO CBE over het op 
31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een 
getrouw beeld van de financiële situatie van de GO CBE per 31 december 2021, 
van de resultaten van haar verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen 
van de nettoactiva in het op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig 
haar financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie 
vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde 
boekhoudnormen voor de overheidssector. 

                                                      
100 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

101 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
ontvangsten bij de rekeningen 

3.7.8. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële 
punten wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen 
bij de rekeningen 

3.7.9. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële 
punten wettig en regelmatig. 

3.7.10. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan ons oordeel. 

Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen 

Werkgeversbijdragen van de GO aan de pensioenregeling van de EU 

3.7.11. Sinds januari 2016 moeten GO’s die slechts gedeeltelijk uit de EU-
begroting worden gefinancierd, het deel van de werkgeversbijdragen aan de 
pensioenregeling van de EU betalen dat overeenstemt met de verhouding tussen hun 
niet door de EU gesubsidieerde ontvangsten en hun totale ontvangsten102. Aangezien 
de Commissie deze uitgaven niet in de begrotingen van de GO heeft opgenomen en 

                                                      
102 Artikel 83 bis van Verordening No. 31 (E. E. G.), 11 (E. G. A.), tot vaststelling van het statuut 

van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR
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evenmin formeel om de betalingen heeft verzocht, had noch CBE, noch haar voorloper 
BBI dergelijke bijdragen al betaald. 

3.7.12. In overeenstemming met de richtsnoeren van de Commissie aan de GO’s, 
waarin zij haar standpunt over de bevinding meedeelt, moet het Bureau voor het 
beheer en de betaling van individuele rechten van de Commissie de 
werkgeversbijdrage voor elke GO berekenen als percentage van de niet-EU-
ontvangsten in verband met de totale ontvangsten van de GO, met inbegrip van niet-
EU-ontvangsten voor operationele uitgaven103. Voor CBE bedraagt dit percentage 
2,3 % of ongeveer 8 085 EUR per jaar (op basis van cijfers voor 2021). In deze 
richtsnoeren wordt alleen rekening gehouden met de respectieve bepalingen van het 
Statuut104 bij het bepalen van de berekeningsmethode voor de betaling door de GO’s 
van de werkgeversbijdrage aan de EU-begroting op basis van ontvangsten. In de enkele 
basishandeling105 is echter bepaald dat administratieve kosten op jaarbasis gelijkelijk 
moeten worden gedekt door de EU en de andere leden, waarbij voor de GO ongeveer 
175 756 EUR aan werkgeversbijdrage per jaar wordt voorgesteld (op basis van cijfers 
voor 2021). Het samenvallen van deze verschillende wettelijke bepalingen brengt het 
risico met zich mee dat verschillende interpretaties worden uitgewerkt met betrekking 
tot de werkgeversbijdrage van de GO’s, met uiteenlopende financiële gevolgen. 

                                                      
103 Eenvoudigheidshalve heeft de Commissie voorgesteld de pensioenbijdragen van de GO’s 

voor werkgevers te ramen met één percentage voor de gehele levensduur van de GO, 
vastgesteld op basis van de respectieve bijdragen van de EU- en niet-EU-leden waarin de 
respectieve rechtshandeling van de GO voorzag. 

104 Artikel 83 bis van Verordening No. 31 (E. E. G.), 11 (E. G. A.), tot vaststelling van het statuut 
van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie. 

105 Artikel 12 van bijlage 1 bij Verordening (EU) nr. 560/2014 van de Raad en artikel 28 van 
Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0560&qid=1651596601479&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2085&qid=1651595762575
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2085&qid=1651595762575
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Opmerkingen over het begrotingsbeheer 

Uitvoering van de Horizon 2020-begroting 

3.7.13. In tabel 3.7.2 is een overzicht te vinden van de bijdragen van de leden aan 
de GO voor het Horizon 2020-programma eind 2021. 

Tabel 3.7.2 — Bijdragen van de leden voor Horizon 2020 (in miljoen EUR) 

 
Bron: Door de GO verstrekte gegevens. 

3.7.14. Wat de operationele verplichtingen van de GO eind 2021 betreft, had de 
GO 815,8 miljoen EUR van de maximale EU-bijdrage bijna volledig vastgelegd voor 
ondertekende subsidieovereenkomsten in het kader van Horizon 2020. Hiervan moet 
in de komende jaren nog ongeveer 159,6 miljoen EUR (ofwel 19,6 %) worden betaald. 
Daarentegen hadden de particuliere leden zich er wettelijk toe verbonden om 
bijdragen in natura en financiële bijdragen te leveren ter waarde van 
266,5 miljoen EUR of 56 % van het indicatieve streefcijfer van 475,3 miljoen EUR in de 
goedgekeurde jaarlijkse werkprogramma’s van de GO. Aangezien alle H2020-oproepen 
eind 2020 werden afgesloten, zal de GO aan het einde van de programmeringsperiode 
het indicatieve streefcijfer voor haar particuliere leden niet verwezenlijken. 

3.7.15. Het uitvoeringspercentage voor de beschikbare begroting van 2021 voor 
betalingen van de GO voor Horizon 2020-projecten bedroeg 71 %. Dit is voornamelijk 
te verklaren door opschortingen en/of verlengingen van recente Horizon 2020-
projecten, die noodzakelijk waren vanwege de COVID-19-pandemie, en door de 
onverwachte beëindiging van een groot Horizon 2020-project nadat de belangrijkste 
begunstigde in 2021 failliet was gegaan. De GO had geen operationele 
vastleggingskredieten voor 2021, aangezien zij eind 2020 haar laatste oproep tot het 
indienen van voorstellen had afgerond. 

Leden Activiteiten 
van de GO (1)

Aanvullende 
activiteiten (2)

Verlagingen Totaal In contanten In natura 
gevalideerd

In natura 
gerapporteerd, 

niet 
gevalideerd

In natura voor 
aanvullende 
activiteiten

Totaal

EU (DG RTD) 975,0 N.v.t. -140,0 835,0 728,2 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 728,2
Particuliere leden 
(bijdragen in natura en 
bijdragen in contanten 
aan de administratieve 
kosten)

462,1 2 225,4 N.v.t. 2 687,5 14,6 52,2 79,9 1 646,5 1 793,2

Particuliere leden 
(bijdragen in natura aan 
de operationele kosten)

182,5 N.v.t. -140,0 42,5 3,3 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 3,3

Totaal 1 619,6 2 225,4 -280,0 3 565,0 746,0 52,2 79,9 1 646,5 2 524,6

Bijdragen van de leden
(volgens de oprichtingsverordening en juridische 

besluiten)

Bijdragen van de leden
(per 31.12.2021)

(2) Aanvullende activiteiten vallen buiten de reikwijdte van de controle van de ERK. Het minimumstreefdoel hiervan ten bedrage van 1 755 miljoen EUR werd verhoogd tot 
2 225,4 miljoen EUR voor particuliere leden om de verplichte totale minimumbijdrage van ten minste 2 730 miljoen EUR te verwezenlijken.

(1) Streefdoelen voor IKOP en de bijdragen aan de administratieve kosten, zoals overeengekomen in de jaarlijkse werkplannen van de GO.
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3.7.16. Eind 2021 rapporteerden de leden afkomstig uit de industrie in totaal 
1 646,5 miljoen EUR aan bijdragen in natura aan aanvullende activiteiten, ofwel 74 % 
van het streefdoel van 2 225,4 miljoen EUR. Het certificeringsproces inzake 
715,6 miljoen EUR ofwel 43 % van het gerapporteerde bedrag werd echter niet 
afgesloten. Om de verwezenlijking van het streefdoel aan het eind van het programma 
te waarborgen, heeft de raad van bestuur van de GO in februari 2022 nog eens 
658 miljoen EUR aan investeringen van leden uit de industrie goedgekeurd in 
activiteiten voor 2022 die nauw verband houden met de strategische doelstellingen 
van de GO. Met deze vastlegging van particuliere leden kan het risico van de GO 
worden beperkt dat het streefcijfer voor bijdragen in natura voor aanvullende 
activiteiten tegen het einde van het Horizon 2020-programma niet wordt gehaald.  

Opmerkingen over de beheers- en controlesystemen 

3.7.17. Wat Horizon 2020-betalingen betreft, is de gemeenschappelijke 
auditdienst van DG RTD van de Commissie verantwoordelijk voor de controles 
achteraf. Op basis van de resultaten van de controles achteraf die eind 2021 
beschikbaar waren, heeft de GO een representatief foutenpercentage van 1,9 % en 
een restfoutenpercentage van 1,2 % gerapporteerd voor Horizon 2020-projecten 
(verrekeningen en saldobetalingen)106. 

3.7.18. Om de controles van operationele betalingen van de GO te beoordelen, 
controleerden wij een willekeurige steekproef van in 2021 verrichte Horizon 2020-
betalingen op het niveau van de eindbegunstigden ter bevestiging van de 
foutenpercentages van de controles achteraf107. In één geval troffen we een fout aan 
met betrekking tot de gedeclareerde directe personeelskosten voor een persoon die 
noch in dienst was van de begunstigde, noch rechtstreeks was gecontracteerd voor het 
project, en kwantificeerden we deze fout. 

                                                      
106 Jaarlijks activiteitenverslag 2021 van de GO CBE, hoofdstuk 4.3. 

107 Wat de bij de begunstigden getoetste subsidiebetalingsverrichtingen betreft, ligt de 
meldingsdrempel voor kwantificeerbare fouten bij 1 % van de gecontroleerde kosten. 

https://www.cbe.europa.eu/reference-documents
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Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.7.19. De bijlage bevat een overzicht van de corrigerende maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding van onze opmerkingen van voorgaande jaren.
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Status van de corrigerende 
maatregel 

(Afgerond/Loopt nog/ 
Nog af te handelen/N.v.t.) 

2019 

Het totaalbedrag aan bijdragen in natura voor aanvullende activiteiten van 916 miljoen EUR 
eind 2019 omvatte ongeveer 216 miljoen EUR aan bijdragen in natura die voor 2019 waren 
gerapporteerd, maar waarvoor het certificeringsproces vanwege de COVID-19-pandemie nog 
niet was afgerond. 

Afgerond 

2020 

Volgens de oprichtingsverordening van de GO moeten de leden uit de industrie ten minste 
182,5 miljoen EUR in contanten bijdragen aan de operationele kosten van de GO. Aangezien de 
leden uit de industrie in 2020 geen extra contante bijdragen aan de operationele kosten van de 
GO leverden, bleven de bijdragen op hetzelfde lage niveau van 3,25 miljoen EUR als eind 2019. 
Dit wijst erop dat de GO aanzienlijke belemmeringen ondervindt bij het verkrijgen van 
dergelijke bijdragen en dat het minimumstreefdoel niet zal worden gehaald tegen het einde 
van het Horizon 2020-programma. Om deze reden verlaagde de Commissie (DG RTD) haar 
contante bijdragen aan de GO met 140 miljoen EUR. Deze significante vermindering van de 
bijdragen van de leden vormde een risico voor de verwezenlijking van de onderzoeks-en 
innovatieagenda van de GO voor het Horizon 2020-programma. 

N.v.t. 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Status van de corrigerende 
maatregel 

(Afgerond/Loopt nog/ 
Nog af te handelen/N.v.t.) 

2020 

Eind 2020 bedroegen de totale bijdragen in natura van de leden uit de industrie aan 
aanvullende activiteiten slechts 53 % van het minimumbedrag van 1 755 miljoen EUR dat in de 
oprichtingsverordening van de GO was vastgesteld. Daarnaast hebben de leden uit de industrie 
eind 2020 gemeld dat er, van de 433 miljoen EUR die was vastgelegd nadat alle oproepen in 
het kader van Horizon 2020 waren gedaan, 95,7 miljoen EUR aan bijdragen in natura aan 
operationele activiteiten werd geleverd. Deze situatie wijst op een hoog risico dat de GO tegen 
het einde van het Horizon 2020-programma de voor de bijdragen in natura van de leden uit de 
industrie verwachte streefdoelen zoals vastgesteld in haar oprichtingsverordening en 
goedgekeurde jaarlijkse werkplannen niet zal halen. 

Loopt nog 

2020 

Het ontwerp van de oproep tot het indienen van voorstellen van de GO van 2020 zorgde er 
niet voor dat de vier strategische onderwerpen volledig werden bestreken, in 
overeenstemming met de onderzoeksagenda van de GO in het werkplan. In aanmerking 
komende voorstellen met een hoge score voor een van de onderwerpen moesten worden 
afgewezen ten behoeve van een ander onderwerp waarvoor verscheidene voorstellen voor 
cofinanciering werden aanvaard. 

N.v.t. 
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Antwoord van de Gemeenschappelijke 
Onderneming 

3.7.11 en 3.7.12 De Gemeenschappelijke Onderneming “Een circulair biogebaseerd 
Europa” (GO CBE) is ten zeerste bereid om de kwestie op te lossen in samenwerking met 
de diensten van de Commissie. De Gemeenschappelijke Ondernemingen hebben de 
Commissie collectief om verduidelijking en richtsnoeren gevraagd met betrekking tot de 
bevindingen van de Europese Rekenkamer. 

3.7.14 Het feit dat de daadwerkelijk vastgelegde bijdragen in natura aan operationele 
activiteiten (IKOP) voor subsidieovereenkomsten lager liggen dan de geraamde 
bedragen in de jaarlijkse werkprogramma’s, is er hoofdzakelijk aan te wijten dat de 
GO CBE alleen open oproepen tot het indienen van voorstellen kon uitvoeren. Dit leidde 
gaandeweg tot meer cofinanciering van begunstigden die geen deel uitmaken van het 
Bio-based Industries Consortium (BIC) van particuliere GO CBE-leden. Aangezien 
succesvolle begunstigden niet verplicht zijn om toe te treden tot het BIC, kon de GO CBE 
hun bijdragen niet meetellen voor de verwezenlijking van haar IKOP-streefdoel. 
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3.8. Gemeenschappelijke 
Onderneming “Europese spoorwegen” 
(EU-Rail) 

Inleiding 

3.8.1. De GO Shift2Rail (S2R), gevestigd te Brussel, werd in juni 2014 in het kader 
van het programma Horizon 2020 opgericht voor de periode tot 31 december 2024108. 
In november 2021 heeft de Raad de enkele basishandeling vastgesteld tot oprichting 
van de GO “Europese spoorwegen” (EU-Rail) ter vervanging van S2R, in het kader van 
het programma Horizon Europa voor de periode die eindigt op 31 december 2031109. 

3.8.2. EU-Rail is een publiek-privaat partnerschap voor onderzoek en innovatie in 
de spoorwegsector. De oprichtende leden zijn de EU, vertegenwoordigd door de 
Commissie, en partners uit de spoorwegindustrie (de belangrijkste belanghebbenden, 
onder wie fabrikanten van spoorwegmateriaal, spoorwegondernemingen, 
infrastructuurbeheerders en onderzoekscentra). 

3.8.3. Tabel 3.8.1 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot de GO. 

Tabel 3.8.1 — De belangrijkste cijfers met betrekking tot de GO 

 
Bron: Door de GO verstrekte gegevens. 

                                                      
108 Verordening (EU) nr. 642/2014 van de Raad van 16 juni 2014 tot oprichting van de 

Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail. 

109 Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad van 19 november 2021 voor de oprichting van 
Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa. 

2021 2020

Begroting voor nieuwe betalingskredieten (in miljoen EUR) 42,7 72,5

Begroting voor nieuwe vastleggingskredieten (in miljoen EUR) 1,2 77,9

Beschikbare begroting voor betalingen (in miljoen EUR) (1) 68,4 75,8

Beschikbare begroting voor vastleggingen (in miljoen EUR) (1) 13,6 84,1

Totaalaantal personeelsleden per 31 december (2) 19 24

(1) De beschikbare begroting omvat niet-gebruikte kredieten van voorgaande jaren die de GO opnieuw heeft opgenomen in 
de begroting van het huidige jaar, bestemmingsontvangsten en herschikkingen naar het volgende jaar.
(2) Het personeelsbestand bestaat uit ambtenaren, tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten en gedetacheerde national  

https://shift2rail.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0642&qid=1651596660513&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596689865&from=EN
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Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.8.4. Onze controleaanpak omvat analytische controleprocedures, rechtstreekse 
gegevensgerichte toetsing van verrichtingen bij de GO en begunstigden en een 
beoordeling van de essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van de 
GO. De resultaten van deze werkzaamheden werden aangevuld met controle-
informatie die voortvloeit uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van 
de door de leiding van de GO verstrekte informatie. 

3.8.5. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor ons 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste 
personen en de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de 
rekeningen en de onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 163 
maakt integrerend deel uit van het oordeel. 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de ERK — verslag van de 
onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.8.6. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van de GO EU-Rail, die bestaan uit de financiële overzichten110 
en de verslagen over de uitvoering van de begroting111 betreffende het per 
31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie (VWEU). 

                                                      
110 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

111 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.8.7. Naar ons oordeel geven de rekeningen van de GO EU-Rail E over het op 
31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een 
getrouw beeld van de financiële situatie van de GO EU-Rail per 31 december 2021, 
van de resultaten van haar verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen 
van de nettoactiva in het op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig 
haar financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie 
vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde 
boekhoudnormen voor de overheidssector. 

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
ontvangsten bij de rekeningen 

3.8.8. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële 
punten wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen 
bij de rekeningen 

3.8.9. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële 
punten wettig en regelmatig. 

3.8.10. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan ons oordeel. 
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Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen 

Werkgeversbijdragen van de GO aan de pensioenregeling van de EU 

3.8.11. Sinds januari 2016 moeten GO’s die slechts gedeeltelijk uit de EU-
begroting worden gefinancierd, het deel van de werkgeversbijdragen aan de 
pensioenregeling van de EU betalen dat overeenstemt met de verhouding tussen hun 
niet door de EU gesubsidieerde ontvangsten en hun totale ontvangsten112. Aangezien 
de Commissie deze uitgaven niet in de begrotingen van de GO heeft opgenomen en 
evenmin formeel om de betalingen heeft verzocht, had noch EU-Rail, noch haar 
voorloper S2R dergelijke bijdragen al betaald. 

3.8.12. In overeenstemming met de richtsnoeren van de Commissie aan de GO’s, 
waarin zij haar standpunt over de bevinding meedeelt, moet het Bureau voor het 
beheer en de betaling van individuele rechten van de Commissie de 
werkgeversbijdrage voor elke GO berekenen als percentage van de niet-EU-
ontvangsten in verband met de totale ontvangsten van de GO, met inbegrip van niet-
EU-ontvangsten voor operationele uitgaven113. Voor EU-Rail bedraagt dit percentage 
3,8 % of ongeveer 10 445 EUR per jaar (op basis van cijfers voor 2021). In deze 
richtsnoeren wordt alleen rekening gehouden met de respectieve bepalingen van het 
Statuut114 bij het bepalen van de berekeningsmethode voor de betaling door de GO’s 
van de werkgeversbijdrage aan de EU-begroting op basis van ontvangsten. In de enkele 
basishandeling115 is echter bepaald dat administratieve kosten op jaarbasis gelijkelijk 

                                                      
112 Artikel 83 bis van Verordening No. 31 (E. E. G.), 11 (E. G. A.), tot vaststelling van het statuut 

van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie. 

113 Eenvoudigheidshalve heeft de Commissie voorgesteld de pensioenbijdragen van de GO’s 
voor werkgevers te ramen met één percentage voor de gehele levensduur van de GO, 
vastgesteld op basis van de respectieve bijdragen van de EU- en niet-EU-leden waarin de 
respectieve rechtshandeling van de GO voorzag. 

114 Artikel 83 bis van Verordening No. 31 (E. E. G.), 11 (E. G. A.), tot vaststelling van het statuut 
van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie. 

115 Artikel 15 van bijlage 1 bij Verordening (EU) nr. 642/2014 van de Raad en artikel 28 van 
Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0642&qid=1651596781926&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2085&qid=1651595762575
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2085&qid=1651595762575
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moeten worden gedekt door de EU en de andere leden, waarbij voor de GO ongeveer 
137 435 EUR aan werkgeversbijdrage per jaar wordt voorgesteld (op basis van cijfers 
voor 2021). Het samenvallen van deze verschillende wettelijke bepalingen brengt het 
risico met zich mee dat verschillende interpretaties worden uitgewerkt met betrekking 
tot de berekening van de werkgeversbijdrage van de GO’s, met uiteenlopende 
financiële gevolgen. 

Opmerkingen over het begrotingsbeheer 

Uitvoering van de Horizon 2020-begroting 

3.8.13. In tabel 3.8.2 is een overzicht te vinden van de bijdragen van de leden aan 
de GO voor het Horizon 2020-programma eind 2021. 

Tabel 3.8.2 — Bijdragen van de leden voor Horizon 2020 (in miljoen EUR) 

 
Bron: Door de GO verstrekte gegevens. 

3.8.14. In april 2021 publiceerde de GO een laatste open oproep tot het indienen 
van voorstellen voor het Horizon 2020-programma, na de laatste wijziging van het 
jaarlijks werkplan van de GO voor 2021, ter voltooiing van het innovatieprogramma 
van de GO inzake technologieën voor een duurzaam en aantrekkelijk Europees 
goederenvervoer. Met deze oproep had de GO eind 2021 385,5 miljoen EUR van de 
maximale EU-bijdrage bijna volledig vastgelegd voor ondertekende 
subsidieovereenkomsten in het kader van Horizon 2020. Hiervan moet in de komende 
jaren nog ongeveer 96,4 miljoen EUR (ofwel 25 %) worden betaald. Daarentegen 
hadden de particuliere leden zich er juridisch toe verbonden 572,6 miljoen EUR aan 
bijdragen in natura te leveren. 

3.8.15. De GO had 100 % van haar beschikbare begroting van 2021 voor 
vastleggingen voor Horizon 2020-projecten uitgevoerd. Het uitvoeringspercentage 
voor de beschikbare operationele begroting voor betalingen van 2021 van de GO, met 
inbegrip van ongebruikte en opnieuw toegewezen operationele kredieten, daalde tot 

Leden
Activiteiten 
van de GO

Aanvullende 
activiteiten (1) Totaal In contanten

In natura 
gevalideerd

In natura 
gerapporteerd, 

niet 
gevalideerd

In natura voor 
aanvullende 
activiteiten

Totaal

EU (DG MOVE) 398,0 0,0 398,0 339,2 0,0 0,0 0,0 339,2
Particuliere leden 350,0 120,0 470,0 10,5 179,1 96,4 208,8 494,8
Totaal 748,0 120,0 868,0 349,7 179,1 96,4 208,8 834,0

(1) Aanvullende activiteiten vallen buiten de reikwijdte van de controle van de ERK.

Bijdragen van de leden
(volgens de oprichtingsverordening)

Bijdragen van de leden
(per 31.12.2021)
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61 % (2020: 76 %). Deze situatie was voornamelijk het gevolg van de slechte kwaliteit 
van de technische verslagen van de begunstigden en/of de noodzaak om de 
begunstigden te verzoeken om aanvullend bewijs dat de verwezenlijking van de 
projectresultaten bevestigt. De meeste betalingen van de GO zijn forfaitaire bedragen 
voor projectwerkpakketten die door meerdere begunstigden naar behoren zijn 
uitgevoerd. Daardoor heeft de vertraging van één enkele begunstigde gevolgen voor 
de betaling van het volledige forfaitaire bedrag in verband met het werkpakket. 

Opmerkingen over de beheers- en controlesystemen 

3.8.16. Wat Horizon 2020-betalingen betreft, is de gemeenschappelijke 
auditdienst van DG RTD van de Commissie verantwoordelijk voor de controles 
achteraf. Op basis van de resultaten van de controles achteraf die eind 2021 
beschikbaar waren, heeft de GO een representatief foutenpercentage van 2,3 % en 
een restfoutenpercentage van 1,6 % gerapporteerd voor Horizon 2020-projecten 
(verrekeningen en saldobetalingen)116. 

3.8.17. Om de controles van operationele betalingen van de GO te beoordelen, 
controleerden wij een willekeurige steekproef van in 2021 verrichte Horizon 2020-
betalingen op het niveau van de eindbegunstigden ter bevestiging van de 
foutenpercentages van de controles achteraf117. We troffen geen fouten of 
tekortkomingen op het gebied van de controle aan bij de begunstigden van de GO in 
de steekproef. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.8.18. De bijlage bevat een overzicht van de corrigerende maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding van onze opmerkingen van voorgaande jaren. 

 

                                                      
116 Geconsolideerd jaarlijks activiteitenverslag 2021 van de GO EU-Rail, hoofdstuk 4.3. 

117 Wat de bij de begunstigden getoetste subsidiebetalingsverrichtingen betreft, ligt de 
meldingsdrempel voor kwantificeerbare fouten bij 1 % van de gecontroleerde kosten. 

https://rail-research.europa.eu/wp-content/uploads/2022/07/GB-Decision_05-2022_Annex_AAR-2021_Ares-signed.pdf
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Status van de corrigerende 
maatregel 

(Afgerond/Loopt nog/ 
Nog af te handelen/N.v.t.) 

2020 

Besluit 07/2018 van de raad van bestuur tot vaststelling van de regels inzake de preventie 
en het beheer van belangenconflicten, die van toepassing zijn op de organen van de GO, 
schrijft voor dat actuele cv’s en verklaringen omtrent de afwezigheid van 
belangenconflicten van de leden van de raad van bestuur van de GO op de website van de 
GO worden gepubliceerd. Aangezien echter slechts enkele van de leden van de raad van 
bestuur de informatie naar behoren hadden verstrekt, kon eind 2020 geen van de 
verklaringen omtrent de afwezigheid van belangenconflicten en slechts de helft van de cv’s 
worden gepubliceerd. 

Afgerond 
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Antwoord van de Gemeenschappelijke 
Onderneming 

3.8.12 De Gemeenschappelijke Onderneming “Europese Spoorwegen” (GO EU-Rail) 
gaat ermee akkoord haar werkgeversbijdragen aan de pensioenregeling te betalen zoals 
die zullen worden berekend door de diensten van de Commissie, zodra alle juridische 
aspecten zijn opgehelderd en het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de 
individuele rechten (PMO) de desbetreffende facturen uitvaardigt. Hoewel het niet aan 
de GO EU-Rail is om te erkennen dat de ramingsaanpak van de Commissie in strijd is met 
de aangehaalde bepalingen in de enkele basishandeling, is zij ten zeerste bereid om de 
kwestie in samenwerking met de diensten van de Commissie op te lossen. 

Krachtens artikel 28 van de enkele basishandeling moeten de operationele kosten van 
een Gemeenschappelijke Onderneming worden gedekt door een financiële bijdrage van 
de Unie en financiële bijdragen van de particuliere leden. Naar mening van de GO druist 
deze bepaling in tegen artikel 83 bis, lid 2, van het Statuut, waarin is vastgelegd dat de 
door de EU-organen (agentschappen) te betalen werkgeversbijdragen aan de 
pensioenregeling van de Unie worden berekend op basis van ontvangsten. 

3.8.15 De GO heeft in 2021 ten belope van in totaal 39 300 000 EUR meer dan zeventig 
succesvolle betalingen verricht in het kader van operationele aanbestedingen en 
subsidieovereenkomsten. De GO heeft bij de raad van bestuur (RvB) aangekaart hoe 
belangrijk het is dat begunstigden verslagen van goede kwaliteit overleggen en dat 
begunstigden en/of contractanten de opgelegde deadlines in acht nemen. In 
november 2021 heeft zij de RvB ervan op de hoogte gesteld dat er aan het eind van het 
jaar nog ongeveer 17 500 000 EUR aan betalingskredieten niet gebruikt zou zijn, doordat 
sommige begunstigden hun betalingsverzoeken en begeleidende documenten te laat 
hadden ingeleverd. De GO heeft dit bedrag uiteindelijk moeten overhevelen naar de 
ongebruikte kredieten om het opnieuw te kunnen opnemen in de betalingskredieten 
voor 2022. Dankzij deze herschikking is de GO erin geslaagd 84 % van de operationele 
betalingen (titel 3) uit te voeren. 
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3.9. Gemeenschappelijke 
Onderneming Europese high-
performance computing (EuroHPC) 

Inleiding 

3.9.1. De GO Europese high-performance computing (EuroHPC), gevestigd te 
Luxemburg, werd in oktober 2018 opgericht voor de periode tot 31 december 2026118. 
De GO begon autonoom te werken op 23 september 2020. In juli 2021 stelde de Raad 
een nieuwe oprichtingsverordening vast waarmee de looptijd van de GO in het kader 
van het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 werd verlengd voor de periode die 
eindigt op 31 december 2033119. 

3.9.2. EuroHPC is een publiek-privaat partnerschap dat de bundeling van middelen 
van de EU, deelnemende landen en particuliere partners mogelijk maakt voor de 
ontwikkeling van high-performance computing in Europa. De oprichtende leden zijn de 
EU, vertegenwoordigd door de Commissie, de deelnemende staten, en twee 
particuliere partners, vertegenwoordigd door het Europees Technologieplatform voor 
High Performance Computing (ETP4HPC) en de BDVA-verenigingen (Big Data Value 
Associations). Eind 2021 heeft de raad van bestuur van de GO het verzoek om 
lidmaatschap van een derde particuliere partner, het European Quantum Industry 
Consortium (QuIC), aanvaard. 

                                                      
118 Verordening (EU) 2018/1488 van de Raad van 28 september 2018 tot oprichting van de 

Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing. 

119 Verordening (EU) 2021/1173 van de Raad van 13 juli 2021 tot oprichting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing en tot 
intrekking van Verordening (EU) 2018/1488. 

https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en
https://eurohpc-ju.europa.eu/about/discover-eurohpc-ju_en#ecl-inpage-22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0180&qid=1651596835279&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596868523&from=EN
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3.9.3. Tabel 3.9.1 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot de GO. 

Tabel 3.9.1 — De belangrijkste cijfers met betrekking tot de GO 

 
Bron: Door de GO verstrekte gegevens. 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.9.4. Onze controleaanpak omvat analytische controleprocedures, rechtstreekse 
gegevensgerichte toetsing van verrichtingen bij de GO en begunstigden en een 
beoordeling van de essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van de 
GO. De resultaten van deze werkzaamheden werden aangevuld met controle-
informatie die voortvloeit uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van 
de door de leiding van de GO verstrekte informatie. 

3.9.5. Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor ons 
oordeel, de verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste 
personen en de verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de 
rekeningen en de onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 163 
maakt integrerend deel uit van het oordeel. 

2021 2020

Begroting voor nieuwe betalingskredieten (in miljoen EUR) 207,5 181,5

Begroting voor nieuwe vastleggingskredieten (in miljoen EUR) 722,4 509,1

Beschikbare begroting voor betalingen (in miljoen EUR) (1) 348,2 181,5

Beschikbare begroting voor vastleggingen (in miljoen EUR) (1) 753,4 509,1

Totaalaantal personeelsleden per 31 december (2) 15 11

(1) De beschikbare begroting omvat niet-gebruikte kredieten van voorgaande jaren die de GO opnieuw heeft opgenomen in 
de begroting van het huidige jaar, bestemmingsontvangsten en herschikkingen naar het volgende jaar.
(2) Het personeelsbestand bestaat uit ambtenaren, tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten en gedetacheerde national  



135 

Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing (EuroHPC) 

 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de ERK — verslag van de 
onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.9.6. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van de GO EuroHPC, die bestaan uit de financiële 
overzichten120 en de verslagen over de uitvoering van de begroting121 
betreffende het per 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie (VWEU). 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.9.7. Naar ons oordeel geven de rekeningen van de GO EuroHPC over het op 
31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een 
getrouw beeld van de financiële situatie van de GO EuroHPC per 31 december 
2021, van de resultaten van haar verrichtingen en kasstromen en van de 
veranderingen van de nettoactiva in het op die datum afgesloten begrotingsjaar, 
overeenkomstig haar financieel reglement en de door de rekenplichtige van de 
Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op internationaal 
aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector. 

                                                      
120 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

121 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
ontvangsten bij de rekeningen 

3.9.8. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële 
punten wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen 
bij de rekeningen 

3.9.9. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële 
punten wettig en regelmatig. 

3.9.10. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan ons oordeel. 

Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen 

Werkgeversbijdragen van de GO aan de pensioenregeling van de EU 

3.9.11. Sinds januari 2016 moeten GO’s die slechts gedeeltelijk uit de EU-
begroting worden gefinancierd, het deel van de werkgeversbijdragen aan de 
pensioenregeling van de EU betalen dat overeenstemt met de verhouding tussen hun 
niet door de EU gesubsidieerde ontvangsten en hun totale ontvangsten122. Aangezien 
de Commissie deze uitgaven niet in de begrotingen van de GO heeft opgenomen en 

                                                      
122 Artikel 83 bis van Verordening No. 31 (E. E. G.), 11 (E. G. A.), tot vaststelling van het statuut 

van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR
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evenmin formeel om de betalingen heeft verzocht, had EuroHPC dergelijke bijdragen 
nog niet betaald. 

3.9.12. In overeenstemming met de richtsnoeren van de Commissie aan de GO’s, 
waarin zij haar standpunt over de bevinding meedeelt, moet het Bureau voor het 
beheer en de betaling van individuele rechten van de Commissie de 
werkgeversbijdrage voor elke GO berekenen als percentage van de niet-EU-
ontvangsten in verband met de totale ontvangsten van de GO, met inbegrip van niet-
EU-ontvangsten voor operationele uitgaven123. Bijdragen in contanten van 
deelnemende staten, die niet via de EU-begroting worden verstrekt, worden ook als 
niet-EU-ontvangsten worden beschouwd. Voor EuroHPC bedraagt dit percentage 
41,2 %. In deze richtsnoeren wordt alleen rekening gehouden met de respectieve 
bepalingen van het Statuut124 bij het bepalen van de berekeningsmethode voor de 
betaling door de GO’s van de werkgeversbijdrage aan de EU-begroting op basis van 
ontvangsten. In de statuten van EuroHPC125 wordt echter bepaald dat de EU 100 % van 
de administratieve kosten van de GO moet dekken. Het samenvallen van deze 
verschillende wettelijke bepalingen brengt het risico met zich mee dat verschillende 
interpretaties worden uitgewerkt met betrekking tot de berekening van de 
werkgeversbijdrage van de GO’s, met uiteenlopende financiële gevolgen. 

Opmerkingen over het begrotingsbeheer 

Uitvoering van de Horizon 2020- en Connecting Europe Facility (CEF)-
begroting 

3.9.13. In tabel 3.9.2 is een overzicht te vinden van de bijdragen van de leden aan 
de GO voor de Horizon 2020- en CEF-programma’s eind 2021. 

                                                      
123 Eenvoudigheidshalve heeft de Commissie voorgesteld de pensioenbijdragen van de GO’s 

voor werkgevers te ramen met één percentage voor de gehele levensduur van de GO, 
vastgesteld op basis van de respectieve bijdragen van de EU- en niet-EU-leden waarin de 
respectieve rechtshandeling van de GO voorzag. 

124 Artikel 83 bis van Verordening No. 31 (E. E. G.), 11 (E. G. A.), tot vaststelling van het statuut 
van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie. 

125 Overweging 22 en artikel 15 van bijlage 1 bij Verordening (EU) 2021/1173 van de Raad. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596997662&from=EN
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Tabel 3.9.2 — Bijdragen van de leden voor Horizon 2020 en de CEF 
(in miljoen EUR) 

 
Bron: Door de GO verstrekte gegevens. 

3.9.14. Eind 2021 hadden de particuliere leden slechts 4,2 miljoen EUR aan 
bijdragen in natura gerapporteerd. Op die datum had de GO echter al 180 miljoen EUR 
volledig vastgelegd voor de 50 % cofinanciering van Horizon 2020-subsidies voor 
onderzoek en innovatie, die in de oprichtingsverordening van de GO als 
minimumstreefdoel was vastgesteld126. De deelnemende staten financieren de 
resterende 50 % van de totale projectkosten en particuliere partners dragen alleen bij 
boven een maximum van subsidiabele kosten van de subsidieacties. Er bestaat dan ook 
een hoog risico dat de GO de doelstelling van 420 miljoen EUR aan bijdragen van de 
particuliere leden, zoals vastgesteld in de oprichtingsverordening van de GO, niet zal 
halen tegen de tijd dat de subsidieprojecten zullen zijn uitgevoerd. 

3.9.15. In juli 2021 heeft de Raad de nieuwe oprichtingsverordening voor 
EuroHPC vastgesteld. Volgens deze verordening zal de GO projecten ten belope van 
7 miljard EUR moeten uitvoeren, waarvan 3,1 miljard EUR moet worden gefinancierd 
door de deelnemende staten en 900 miljoen EUR door particuliere leden in de vorm 
van bijdragen in contanten en in natura. Dit betekent een aanzienlijke stijging ten 
opzichte van het vorige MFK-programma in het kader waarvan de GO projecten ter 
waarde van ongeveer 1,4 miljard EUR moet uitvoeren. Daarom neemt het risico dat de 
GO de streefdoelen inzake de bijdrage van de andere leden in het kader van de nieuwe 
oprichtingsverordening niet zal halen aanzienlijk toe. 

3.9.16. Wat betreft de beschikbare begroting van de GO van 2021 voor 
operationele projecten (titel 3), bedroeg het uitvoeringspercentage 2 % voor 
operationele vastleggingskredieten en 47 % voor operationele betalingskredieten. Het 
zeer lage uitvoeringspercentage voor vastleggingskredieten wordt grotendeels 

                                                      
126 Artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) 2018/1488 van de Raad. 

Leden
Activiteiten 

van de GO (1)
Aanvullende 

activiteiten (2) Totaal In contanten
In natura 

gevalideerd

In natura 
gerapporteerd, 

niet 
gevalideerd

In natura voor 
aanvullende 
activiteiten

Totaal

EU (DG CNECT) 536,0 N.v.t. 536,0 307,0 0,0 0,0 N.v.t. 307,0
Deelnemende staten 486,0 N.v.t. 486,0 120,3 0,0 13,0 N.v.t. 133,3
Particuliere leden 422,0 N.v.t. 422,0 0,0 0,0 4,2 N.v.t. 4,2
Totaal 1 444,0 N.v.t. 1 444,0 427,3 0,0 17,2 N.v.t. 444,5

(1) De EU-bijdrage omvat 100 miljoen EUR van het CEF-programma.
(2) Aanvullende activiteiten vallen buiten de reikwijdte van de controle van de ERK.

Bijdragen van de leden
(volgens de oprichtingsverordening)

Bijdragen van de leden
(per 31.12.2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488&qid=1651597024827&from=EN
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verklaard door de vertraagde start van de GO in het kader van het nieuwe 
MFK 2021-2027 in juli 2021 en de overdracht van 700 miljoen EUR aan middelen door 
de Commissie en de deelnemende staten aan de GO in december 2021. Vertragingen 
door gastentiteiten en leveringsproblemen voor essentiële componenten als gevolg 
van de wereldwijde pandemie bij de constructie van de gebouwen (datacentra), die 
nodig waren om de al verworven supercomputers onder te brengen en te exploiteren, 
droegen ook bij tot het lage uitvoeringspercentage. 

3.9.17. Het lage uitvoeringspercentage van de operationele betalingskredieten 
werd voornamelijk veroorzaakt door de vertraagde start van sommige nieuwe 
infrastructuurprojecten, waardoor de voorfinancieringsbetalingen voor 2021 
vertraging opliepen, en door de onverwachte extra tijd die nodig was voor de controles 
vooraf van de te leveren producten, met betrekking tot de eerste tussentijdse 
subsidiebetalingen voor het Horizon 2020-project. 

3.9.18. Wat de administratieve vastleggings- en betalingskredieten (de titels 1 en 
2) betreft, heeft de GO bij de planning van haar administratieve begroting 2021 niet 
voldoende rekening gehouden met de herschikking van de aanzienlijke bedragen aan 
ongebruikte betalingskredieten van voorgaande jaren. Bovendien werden voor alle 
begrotingstitels de herschikte begrotingskredieten van voorgaande jaren niet gebruikt 
vóór de nieuwe kredieten van het jaar. 

Opmerkingen over de beheers- en controlesystemen 

Het internecontrolekader van de GO 

3.9.19. In 2020 heeft de GO een actieplan ontwikkeld om de resterende acties 
van de 17 internecontrolebeginselen van het internecontrolekader van de Commissie 
in 2021 uit te voeren. Door het ontbreken van administratief personeel op 
sleutelposities (te weten het hoofd financiën en administratie en het hoofd van de 
interne-auditcapaciteit) had de GO echter verschillende belangrijke 
internecontroleacties nog niet binnen de in haar actieplan voor 2021 vastgestelde 
termijnen goedgekeurd. Ondanks de risico’s waarmee de GO werd geconfronteerd als 
gevolg van de toegenomen begroting, had zij slechts een vereenvoudigde jaarlijkse 
risicobeoordeling uitgevoerd. Eind 2021 had de GO de ontwikkeling van een controle- 
en monitoringstrategie, en een bedrijfscontinuïteits- en IT-beveiligingsplan nog niet 
helemaal afgerond. Door deze vertragingen nam het internecontrolerisico van de GO 
voor 2021 toe. 
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Het nieuwe gecentraliseerde systeem voor het beheer van de financiële 
bijdragen van de deelnemende staten 

3.9.20. Op basis van de verordening Horizon Europa en de nieuwe 
oprichtingsverordening van EuroHPC voor het nieuwe MFK 2021-2027 is de GO 
verplicht een nieuw gecentraliseerd beheersproces in te voeren, het systeem voor het 
centrale beheer van financiële bijdragen (Central Management of Financial 
Contributions, CMFC), om de financiële bijdragen van haar deelnemende staten te 
beheren. 

3.9.21. In het kader van dit geplande CMFC-systeem kan elke deelnemende staat 
ervoor kiezen zijn respectieve financiële bijdragen op projectniveau aan de GO te 
betalen voor in zijn staat gevestigde begunstigden. Tijdens dit proces heeft elke 
deelnemende staat, in overeenstemming met de financiële en mededingingsregels van 
de EU, ook een vetorecht over alle kwesties die betrekking hebben op het gebruik van 
zijn betaalde eigen nationale financiële bijdrage aan de GO voor aanvragers die daar 
zijn gevestigd. Hierdoor kan een deelnemende staat op basis van nationale 
strategische prioriteiten beslissen of hij al dan niet steun verleent aan een nationale 
begunstigde van een geselecteerd en goedgekeurd onderzoeks- en innovatieproject. 

3.9.22. Daarentegen zal de GO de cofinancieringsbetalingen moeten uitvoeren 
voor alle deelnemende staten die ervoor kozen de GO hun financiële bijdragen toe te 
vertrouwen. Zij zal twee alternatieve processen van ondersteunende administratieve 
overeenkomsten met deelnemende staten moeten beheren en monitoren. De 
nationale financieringsinstanties (NFI’s) van elk van de deelnemende staten moeten 
een overeenkomst met de GO sluiten om de GO de betaling van nationale bijdragen 
toe te vertrouwen, of om overeenkomsten inzake de overdracht van nationale 
middelen voor de betalingen aan de begunstigden te coördineren en verslag te doen 
over de bijdragen. Volgens het tijdschema van de GO moeten de overeenkomsten 
worden ondertekend voordat de GO eind 2022 haar eerste 
modelsubsidieovereenkomsten voor oproepen in het kader van het nieuwe MFK sluit. 

3.9.23. Wij merken op dat de behoefte aan aanvullende financiering voor de 
uitvoering van het geplande CMFC-systeem niet door de Commissie was beoordeeld 
en evenmin was opgenomen in de oorspronkelijke ramingen van de personele 
middelen van de GO voor de uitvoering van de nieuwe onderzoeks- en 
innovatieagenda van de GO. Dit gebrek aan planning bij de invoering van het CMFC-
systeem kan in combinatie met de personeelssituatie en het gebrek aan IT-
instrumenten een negatief effect hebben op de uitvoering van de programma’s van de 



141 

Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing (EuroHPC) 

 

GO en de verwezenlijking van de bijdragen van de andere leden. Als het CMFC 
handmatig moet worden beheerd, zal dit arbeidsintensief zijn. 

Opmerkingen over andere kwesties 

De personeelssituatie van de GO 

3.9.24. De precaire personeelssituatie van de GO in 2020 verslechterde in 2021 
als gevolg van de toegenomen werklast en ondanks het feit dat het aantal 
personeelsleden in de loop van het jaar van 11 naar 15 steeg. Om een leidende positie 
te verwerven op het gebied van innovatieve high-performance- en 
kwantumcomputingtechnologieën, werd EuroHPC in het kader van het nieuwe 
MFK 2021-2027 aanzienlijk uitgebreid. Op grond van de in juli 2021 vastgestelde 
nieuwe oprichtingsverordening zal de GO meer dan 7 miljard EUR aan middelen 
moeten besteden in het kader van het nieuwe MFK 2021-2027. Daartoe moet zij tegen 
2023 39 extra personeelsleden aanwerven. Als gevolg van de vertraagde vaststelling 
van de nieuwe oprichtingsverordening kon de GO pas eind 2021 de nodige 
aanwervingsprocedures starten en kon zij haar personeelsbestand in 2021 niet 
uitbreiden. Aangezien de GO eind 2021 slechts 15 personeelsleden had (4 tijdelijke 
personeelsleden en 11 arbeidscontractanten), kan zij te maken krijgen met aanzienlijke 
uitdagingen op het gebied van personeelsbeheer bij deze nieuwe aanwervingen, naast 
de nieuwe administratieve en operationele processen die nog in gang moeten worden 
gezet. 

3.9.25. Eind 2021 bleef, zoals we in ons controleverslag van 2020127 al 
constateerden, de verantwoordelijkheid voor twee sleutelfuncties (hoofd 
programma´s en hoofd administratie en financiën) berusten bij één persoon, de senior 
programmafunctionaris. Bovendien had de GO de aanwervingsprocedure voor het 
hoofd administratie en financiën nog niet opgestart. Daarnaast had de GO slechts één 
ervaren projectfunctionaris voor de voorbereiding en het beheer van alle grote 
infrastructuurprojecten (aankoop en installatie van supercomputers) in het kader van 
het vorige en het huidige MFK. Een tweede ervaren functionaris beheerde de lopende 
acties in verband met de Horizon 2020-oproepen van 2019 tot en met 2021 en de 
nieuwe oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van Horizon Europa. 
Het ontbreken van personeel op sleutelfuncties kan negatieve gevolgen hebben voor 

                                                      
127 Jaarverslag van de ERK over de gemeenschappelijke ondernemingen van de EU betreffende 

het begrotingsjaar 2020, paragraaf 3.9.17. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_NL.pdf


142 

Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing (EuroHPC) 

 

de bedrijfscontinuïteit van de GO en de verwezenlijking van haar doelstellingen, met 
name gezien de zeer technische aard van infrastructuurprojecten voor 
supercomputers en het vereiste van hooggekwalificeerd personeel met zeer specifieke 
kennis. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.9.26. De bijlage bevat een overzicht van de corrigerende maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding van onze opmerkingen van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Status van de corrigerende 
maatregel 

(Afgerond/Loopt nog/ 
Nog af te handelen/N.v.t.) 

2020 

Eind 2020 hebben vertragingen bij de aanwerving van personeel op sleutelfuncties, naast 
de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de geplande kosten voor IT, communicatie, 
dienstreizen, vergaderingen, evenementen en andere diensten, de 
uitvoeringspercentages voor de begroting voor administratieve betalingen (goed voor 
ongeveer 1,5 % van de totale beschikbare begroting) aanzienlijk verlaagd tot 16,5 %. 

Loopt nog 

2020 

Voor 2020 was de begroting voor operationele betalingen van de GO gepland voor de 
voorfinanciering in verband met de aankoop van de drie voorlopers van supercomputers 
en vijf supercomputers (ongeveer 135 miljoen EUR) en voor afgeronde oproepen tot het 
indienen van voorstellen (ongeveer 44 miljoen EUR). Eind 2020 konden echter alleen 
voorfinancieringsbetalingen worden verricht voor de ondertekende contracten met 
betrekking tot de supercomputers LEONARDO en PetaSC, ten bedrage van ongeveer 
34 miljoen EUR, en voor ondertekende subsidieovereenkomsten voor een bedrag van 
ongeveer 6 miljoen EUR. Dit resulteerde in een laag uitvoeringspercentage voor 
operationele betalingskredieten van 22,6 %. 

Afgerond 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Status van de corrigerende 
maatregel 

(Afgerond/Loopt nog/ 
Nog af te handelen/N.v.t.) 

2020 

De GO heeft betrouwbare procedures voor controles vooraf opgezet die zijn gebaseerd op 
controles van stukken op financieel en operationeel gebied. Eind 2020 heeft de GO het 
internecontrolekader van de Commissie, dat is gebaseerd op 
17 internecontrolebeginselen, grotendeels ingevoerd. Voor de controlebeginselen met 
betrekking tot risicobeoordeling en controle- en monitoringactiviteiten moet de GO 
echter nog verschillende acties voltooien om ervoor te zorgen dat deze doeltreffend 
functioneren. 

Loopt nog 

2020 

Eind 2020 had de GO noch betrouwbare procedures ontwikkeld voor de validering en 
certificering van bijdragen in natura die door haar private leden en deelnemende staten 
zijn gedeclareerd, noch een passende boekingsmethode vastgesteld voor de vermelding 
van deze bijdragen in natura. Hierdoor is de GO niet in staat om de verwezenlijking van 
het minimumniveau van bijdragen in natura van deze private leden en deelnemende 
staten te beheren, te monitoren en er verslag over uit te brengen. 

Loopt nog 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Status van de corrigerende 
maatregel 

(Afgerond/Loopt nog/ 
Nog af te handelen/N.v.t.) 

2020 

Gezien de huidige werklast van de GO met betrekking tot administratieve en operationele 
processen en de start van haar eerste belangrijke activiteiten zijn wij van mening dat de 
GO momenteel onderbemand is. Tijdens de organisatorische opzet in 2020 concentreerde 
de GO zich voornamelijk op het waarborgen van de belangrijkste operationele processen 
en taken, maar hield zij geen rekening met de behoefte aan administratief personeel op 
sleutelfuncties, met name het hoofd administratie en financiën en de coördinator interne 
controle en audit. Als de GO dit tekort aan personeel niet aanpakt, loopt zij het risico op 
tekortkomingen op het gebied van financieel, begrotings- en personeelsbeheer, en bij de 
internecontroleprocessen voor operationele betalingen en bijdragen in natura. Ten slotte 
kan het hoge percentage arbeidscontractanten (74 %) in de nabije toekomst leiden tot 
een aanzienlijk personeelsverloop, waardoor de druk op de precaire personeelssituatie 
van de GO nog verder toeneemt. 

Loopt nog 
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Antwoord van de Gemeenschappelijke 
Onderneming 

De gemeenschappelijke onderneming heeft kennis genomen van het verslag van de 
Rekenkamer. 
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3.10. De Europese 
Gemeenschappelijke Onderneming 
voor ITER en de ontwikkeling van fusie-
energie (F4E) 

Inleiding 

3.10.1. De Europese GO voor de internationale thermonucleaire experimentele 
reactor (ITER) en de ontwikkeling van fusie-energie (F4E) werd in april 2007 opgericht 
voor een periode van 35 jaar128. Een van de belangrijkste taken van de GO is het 
leveren van de bijdrage van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) 
aan de Internationale ITER-organisatie voor fusie-energie (ITER-IO) die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van het ITER-project. Hoewel de belangrijkste 
fusiefaciliteiten zich in Cadarache, Frankrijk bevinden, is de GO gevestigd te Barcelona. 

3.10.2. De oprichtende leden zijn Euratom, vertegenwoordigd door de 
Commissie, de lidstaten van Euratom, alsook het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, 
dat een samenwerkingsovereenkomst tot 2020 met Euratom heeft gesloten. 

                                                      
128 Beschikking 2007/198/Euratom van de Raad van 27 maart 2007 tot oprichting van de 

Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie 
en tot toekenning van gunsten daaraan. 

https://fusionforenergy.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101&qid=1651742516246&from=EN
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3.10.3. Tabel 3.10.1 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot de GO. 

Tabel 3.10.1 — De belangrijkste cijfers met betrekking tot de GO 

 
Bron: Door de GO verstrekte gegevens. 

Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

3.10.4. Onze controleaanpak omvat analytische controleprocedures, 
rechtstreekse gegevensgerichte toetsing van verrichtingen bij de GO en begunstigden 
en een beoordeling van de essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen 
van de GO. De resultaten van deze werkzaamheden werden aangevuld met controle-
informatie die voortvloeit uit het werk van andere auditors alsmede een analyse van 
de door de leiding van de GO verstrekte informatie. 

Zie deel 3.1 van het verslag voor de beschrijving van de grondslag voor ons oordeel, de 
verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen en de 
verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de rekeningen en de 
onderliggende verrichtingen. De handtekening op bladzijde 163 maakt integrerend 
deel uit van het oordeel. 

2021 2020

Begroting voor nieuwe betalingskredieten (in miljoen EUR)  742,7 794,8

Begroting voor nieuwe vastleggingskredieten (in miljoen EUR) 1 048,7 878,0

Beschikbare begroting voor betalingen (in miljoen EUR) (1)  764,8 816,5

Beschikbare begroting voor vastleggingen (in miljoen EUR) (1) 1 069,9 885,7

Totaalaantal personeelsleden per 31 december (2) 441 435

(1) De beschikbare begroting omvat niet-gebruikte kredieten van voorgaande jaren die de GO opnieuw heeft opgenomen in 
de begroting van het huidige jaar, bestemmingsontvangsten en herschikkingen naar het volgende jaar.
(2) Het personeelsbestand bestaat uit ambtenaren, tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten en gedetacheerde national  



150 

Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-
energie (F4E) 

 

De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de ERK — verslag van de 
onafhankelijke auditor 

Oordeel 
3.10.5. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de rekeningen van de GO F4E, die bestaan uit de financiële overzichten129 en 
de verslagen over de uitvoering van de begroting130 betreffende het per 
31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar, en 

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die 
rekeningen, zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie (VWEU). 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

3.10.6. Naar ons oordeel geven de rekeningen van de GO F4E over het op 
31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een 
getrouw beeld van de financiële situatie van de GO F4E per 31 december 2021, 
van de resultaten van haar verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen 
van de nettoactiva in het op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig 
haar financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie 
vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde 
boekhoudnormen voor de overheidssector. 

                                                      
129 De financiële overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het 

kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van 
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

130 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

Ontvangsten 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
ontvangsten bij de rekeningen 

3.10.7. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de 
rekeningen betreffende het per 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op 
alle materiële punten wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen 
bij de rekeningen 

3.10.8. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële 
punten wettig en regelmatig. 

Toelichtende paragraaf 

3.10.9. Zonder iets af te doen aan het in de paragrafen 3.10.6 en 3.10.8 
gegeven oordeel vestigen wij de aandacht op de paragrafen 3.10.12 en 3.10.13, 
waarin wordt gesteld dat in de jaarrekening van de GO F4E voor het 
begrotingsjaar 2021 de raming van de GO F4E is opgenomen van de totale kosten 
voor het vervullen van haar leveringsverplichtingen voor het ITER-project, 
vastgesteld op 18,3 miljard EUR (in waarden van 2021). Wijzigingen in de 
belangrijkste aannames voor de raming en de risicoblootstelling kunnen echter 
leiden tot aanzienlijke kostenstijgingen en/of verdere vertragingen bij de 
uitvoering van het ITER-project. 
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Andere aangelegenheden 

3.10.10. Zonder iets af te doen aan het in paragraaf 3.10.6 gegeven oordeel, 
vestigen wij de aandacht op het feit dat Rusland lid van de ITER-IO is, en de 
verplichting heeft om aan de ITER-assemblagelocatie in Frankrijk (Cadarache) 
verschillende onderdelen voor de ITER-projecten te leveren en jaarlijkse bijdragen 
aan de ITER-IO te betalen. Dit brengt derhalve het risico van verdere vertragingen 
en hogere kosten voor het ITER-project met zich mee. 

3.10.11. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan ons oordeel. 

Opmerkingen over de geschatte kosten bij voltooiing voor ITER 

3.10.12. De GO maakt een raming van de totale kosten van het vervullen van 
haar uitvoeringsverplichtingen voor het ITER-project, de zogenaamde geschatte 
waarde bij voltooiing (Estimate at Completion, EaC). Dit omvat de kosten van de bouw- 
en exploitatiefase tot 2035, alsook de ontmantelings- en deactiveringsfase tot 2042. 
Eind 2021 stelde de GO vast dat deze totale kosten 18,3 miljoen EUR bedroegen (in 
waarden van 2021). Dit bedrag bestaat uit de totale betalingen die eind 2021 zijn 
verricht, ten bedrage van 8,3 miljard EUR, en de raming van de toekomstige 
betalingen, vastgesteld op 10 miljard EUR (in waarden van 2021). 

3.10.13. Wijzigingen in belangrijke aannames voor de bovenvermelde raming en 
bij risicoblootstelling kunnen echter leiden tot verdere kostenstijgingen en 
vertragingen van het project. Voor 2021 kan de volgende gebeurtenis een significante 
impact hebben op de EaC: 

o nieuw basisscenario voor het ITER-project: de EaC is gebaseerd op het 
toepasselijke ITER-projectbasisscenario dat in november 2016 door de ITER-raad 
werd goedgekeurd. De ITER-raad is echter van plan om in het eerste kwartaal van 
2023 een nieuw basisscenario vast te stellen, dat naar verwachting een 
significante impact zal hebben op de vroegst mogelijke, technisch haalbare datum 
en bijgevolg op de EaC; 
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o voorschriften inzake nucleaire veiligheid: de Franse autoriteit voor nucleaire 
veiligheid (ASN) heeft de uiteindelijke bevoegdheid om toekomstige 
ontwerpwijzigingen die van invloed zijn op de nucleaire veiligheidseisen goed te 
keuren. In dit verband heeft de GO begin 2021 formeel om goedkeuring door de 
ASN verzocht van het nieuwe lasontwerp en de nieuwe lastechnologie met 
betrekking tot de assemblage van de onderdelen van de Tokamakput, een 
onomkeerbaar proces. Pas in januari 2022 heeft de ASN de GO om aanvullende 
informatie verzocht om haar analyse af te ronden. Hoewel de goedkeuring door 
de ASN deel uitmaakt van het normale assemblageproces van de ITER-IO, kan 
deze leiden tot een extra vertraging van verscheidene maanden en dus gevolgen 
hebben voor de EaC, en 

o kostenraming voor het Hot Cell Complex: deze is niet herzien en door de huidige 
rijpheidsfase van de ITER-IO-ontwerpvereisten kan F4E geen betrouwbare 
kostenraming opstellen. 

Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen 

Werkgeversbijdragen van de GO aan de pensioenregeling van de EU 

3.10.14. Sinds januari 2016 moeten GO’s die slechts gedeeltelijk uit de EU-
begroting worden gefinancierd, het deel van de werkgeversbijdragen aan de 
pensioenregeling van de EU betalen dat overeenstemt met de verhouding tussen hun 
niet door de EU gesubsidieerde ontvangsten en hun totale ontvangsten131. Aangezien 
de Commissie deze uitgaven niet in de begrotingen van de GO heeft opgenomen en 
evenmin formeel om de betalingen heeft verzocht, heeft F4E dergelijke bijdragen nog 
niet betaald. 

                                                      
131 Artikel 83 bis van Verordening No. 31 (E. E. G.), 11 (E. G. A.), tot vaststelling van het statuut 

van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR
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3.10.15. In overeenstemming met de richtsnoeren van de Commissie aan de 
GO’s, waarin zij haar standpunt over de bevinding meedeelt, moet het Bureau voor het 
beheer en de betaling van individuele rechten van de Commissie de 
werkgeversbijdrage voor elke GO berekenen als percentage van de niet-EU-
ontvangsten in verband met de totale ontvangsten van de GO, met inbegrip van niet-
EU-ontvangsten voor operationele uitgaven132. Voor F4E was dit percentage 
vastgesteld op 21,6 % ofwel ongeveer 5,8 miljoen EUR voor de periode 2017-2020, en 
op 19,8 % of ongeveer 1,5 miljoen EUR voor het jaar 2021. In deze richtsnoeren wordt 
alleen rekening gehouden met de respectieve bepalingen van het Statuut133 bij het 
bepalen van de berekeningsmethode voor de betaling door de GO’s van de 
werkgeversbijdrage aan de EU-begroting op basis van ontvangsten. In de respectieve 
bepalingen van de statuten van F4E134 wordt echter bepaald dat het totale bedrag van 
de lidmaatschapsbijdragen niet meer mag bedragen dan 10 % van de jaarlijkse 
administratieve kosten van de GO, wat voor de GO op ongeveer 740 013 EUR per jaar 
zou neerkomen (op basis van cijfers voor 2021). Het samenvallen van deze 
verschillende wettelijke bepalingen brengt het risico met zich mee dat verschillende 
interpretaties worden uitgewerkt met betrekking tot de berekening van de 
werkgeversbijdrage van de GO’s, met uiteenlopende financiële gevolgen. 

Opmerkingen over de beheers- en controlesystemen 

3.10.16. In 2021 heeft de GO haar organisatiestructuur gewijzigd, met name de 
structuur voor projectbeheer van het antenneprogramma. 

                                                      
132 Eenvoudigheidshalve heeft de Commissie voorgesteld de pensioenbijdragen van de GO’s 

voor werkgevers te ramen met één percentage voor de gehele levensduur van de GO, 
vastgesteld op basis van de respectieve bijdragen van de EU- en niet-EU-leden waarin de 
respectieve rechtshandeling van de GO voorzag. 

133 Artikel 83 bis van Verordening No. 31 (E. E. G.), 11 (E. G. A.), tot vaststelling van het statuut 
van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie. 

134 Artikel 12 van de statuten van F4E, gehecht aan de oprichtingsverordening van de GO F4E, 
en de artikelen 2 en 3 van bijlage II bij de statuten van F4E. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101&qid=1651742516246&from=EN
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3.10.17. In 2020 en 2021 werd de GO ook onderworpen aan de regelmatige 
jaarlijkse beoordelingen door externe deskundigen en intensieve interne controles op 
de meeste kritieke gebieden van haar activiteiten. De uitvoering van de corrigerende 
maatregelen naar aanleiding van controles en beoordelingen, om de vastgestelde 
risico’s aan te pakken, leidde tot een toename van de administratieve lasten, terwijl 
het niet duidelijk was of de toegevoegde controles efficiënt waren en het systeem 
verbeterden. 

3.10.18. In november 2021 ging het personeel van F4E in staking. Volgens 
interne en externe managementbeoordelingen en verschillende interne onderzoeken 
waren de belangrijkste redenen voor de verslechtering van de werkomgeving in de GO 
tekortkomingen op het niveau van het hoger management (bijv. niet-transparante en 
disfunctionele besluitvorming en een gebrek aan sociaal overleg). Bovendien heeft het 
onevenredige gebruik van externe personele middelen de uitdagingen en risico’s voor 
de werkomgeving vergroot, hetgeen werd bevestigd door de 
personeelsvertegenwoordigers van de GO, en verwoord in hun formele brieven aan de 
verantwoordelijke commissarissen. De Commissie (DG ENER) heeft in haar antwoord 
op de brieven verklaard dat de jaarlijkse beoordeling van F4E voor 2022 uitsluitend op 
personeelsbeheer zal zijn gericht en heeft F4E aangemoedigd een 360-
gradenbeoordeling voor haar managementteam te gebruiken. 

3.10.19. Als reactie op de situatie heeft de GO verschillende maatregelen 
genomen ter verbetering van de werkomgeving en het welzijn van het personeel. Deze 
maatregelen waren opgenomen in een transformatieagenda, gericht op buitensporige 
werkdruk, een slechte werksfeer en een gebrek aan communicatie van het 
management over de geplande organisatorische veranderingen. 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

3.10.20. De bijlage bevat een overzicht van de corrigerende maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding van onze opmerkingen van voorgaande jaren. 
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Bijlage — Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

Jaar Opmerkingen van de ERK 

Status van de corrigerende 
maatregel 

(Afgerond/Loopt nog/ 
Nog af te handelen/N.v.t.) 

2019 

De GO wordt jaarlijks door een extern deskundigenpanel beoordeeld. Het 
deskundigenpanel stelde vast dat er diverse problemen en risico's bestonden op het 
niveau van het hogere management en de bedrijfscultuur. Als deze situatie onopgelost 
blijft, zou dit de prestaties van het personeel negatief kunnen beïnvloeden. 

Loopt nog 

2019 

Vanwege de beperking van de personeelsformatie wat betreft statutair personeel, zet F4E 
steeds vaker uitzendkrachten of ingehuurd personeel in. In 2019 bedroeg de omvang van 
deze personele middelen al ongeveer 62 % van het de statutair personeel van de GO. De 
afdeling personeelsbeheer van de GO beschikt niet over actuele informatie over de 
omvang van deze personele middelen, aangezien het beheer ervan is gedecentraliseerd op 
het niveau van de eenheid of van het directoraat. Deze situatie brengt aanzienlijke risico’s 
met zich mee voor de GO wat betreft het behoud van sleutelcompetenties, onduidelijke 
verantwoordingsplicht, mogelijke gerechtelijke geschillen en een lagere efficiëntie van het 
personeel door gedecentraliseerd beheer. 

Nog af te handelen 

2020 

Volgens de GO waren de gevolgen van de COVID-19-pandemie ernstig, maar niet 
significant. Tot april 2021 had de pandemie voor sommige leveringen tot vier maanden 
vertraging veroorzaakt, met als gevolg een stijging van de kosten van ongeveer 
47 miljoen EUR (in waarden van 2008) voor het totale ITER-project. Verdere gevolgen zijn 
mogelijk als de pandemie in 2021 verergert. 

Loopt nog 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Status van de corrigerende 
maatregel 

(Afgerond/Loopt nog/ 
Nog af te handelen/N.v.t.) 

2020 

In tegenstelling tot de ABAC-workflow kan met de applicatie van de GO die worden 
gebruikt voor het beheer van juridische verbintenissen en contracten (Deviations 
Amendments and Contract Changes, DACC) niet worden aangetoond dat personeel de 
inhoud van een document juist heeft begrepen en ermee heeft ingestemd het document 
persoonlijk te ondertekenen. 

Afgerond 

2020 

In haar gecentraliseerde authenticatiesysteem voor contractbeheer heeft de GO naast 
individuele gebruikersaccounts ook groepsaccounts van gebruikers met virtuele 
identiteiten aangemaakt om het beheer van haar lokale IT-toepassingen te 
vereenvoudigen. Tot eind 2020 werd de functionele groepsaccount die werd aangemaakt 
voor de directeur van F4E echter ook gebruikt voor de goedkeuring en ondertekening van 
verscheidene belangrijke documenten. Deze praktijk is in strijd met de basisbeginselen van 
het ICT-toegangsbeheersbeleid van de GO, waarin duidelijk wordt vereist dat 
gebruikersaccounts uniek zijn en aan één gebruiker worden gekoppeld. Het wordt daarom 
beschouwd als een kritieke tekortkoming in de interne controle, aangezien hiermee alle 
personen die in de groepsaccount zijn opgenomen, in staat worden gesteld handelingen 
uit te voeren die uitsluitend zijn voorbehouden aan de RAO. 

Afgerond 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Status van de corrigerende 
maatregel 

(Afgerond/Loopt nog/ 
Nog af te handelen/N.v.t.) 

2020 

Het kader voor de delegaties van de GO heeft tot doel de delegaties bij de bevoegde 
ordonnateurs te centraliseren en biedt onder meer een actueel overzicht van alle 
goedgekeurde delegaties en regels voor plaatsvervangingen bij F4E. Eind 2020 voorzag het 
kader voor delegaties in de lokale IT-toepassingen van de GO echter niet automatisch in 
technische delegaties (als zodanig gebruikersrechten om verrichtingen goed te keuren); in 
plaats daarvan moest elke RAO de juiste persoon selecteren om naar te delegeren, op 
basis van het door de directeur van de GO goedgekeurde kader. Bovendien worden 
delegatiebevoegdheden uit hoofde van de contracten (als zodanig om bindende besluiten 
te ondertekenen onder bepaalde voorwaarden) verleend aan ander personeel van de GO 
dan de RAO (als zodanig de voor contracten verantwoordelijke functionarissen). Hierin is 
niet voorzien in het kader voor delegaties van de GO. 

Afgerond 

2020 

Ten slotte is, in tegenstelling tot de ABAC-workflow, de DACC-applicatie nooit 
onderworpen aan een interne controle om ervoor te zorgen dat de gebruikersrechten om 
verrichtingen goed te keuren in overeenstemming zijn met de aan het personeel 
toegewezen delegaties. Als gevolg hiervan bestaat er een groot risico dat niet-conformiteit 
als gevolg van inbreuken op het delegatiebeleid van de GO niet is vastgesteld of beperkt. 

Afgerond 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Status van de corrigerende 
maatregel 

(Afgerond/Loopt nog/ 
Nog af te handelen/N.v.t.) 

2020 

Hoewel de GO in 2016 is begonnen met het gebruik van de IT-applicatie DACC voor het 
beheer van juridische verbintenissen of contracten (in 2020 ook voor initiële contracten), 
en dus als aanvullende bron voor boekhoudkundige en financiële gegevens, is het 
boekhoudsysteem van de GO sinds 2013 niet gevalideerd. Deze situatie is in strijd met het 
financieel reglement van de GO, waarin een validering van het boekhoudsysteem wordt 
vereist wanneer zich een belangrijke wijziging voordoet. 

Afgerond 

2020 

De aanwervingsprocedures van de GO in 2020 waren niet transparant wat betreft het 
opstellen van de definitieve shortlist van kandidaten die zullen worden uitgenodigd voor 
de volgende beoordelingsfase (sollicitatiegesprekken en schriftelijke tests). Het is met 
name niet duidelijk hoe het selectiecomité rekening heeft gehouden met de pluspunten bij 
het shortlisten van kandidaten. 

Afgerond 

2020 

De berekeningsmethode van de GO voor de jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen voor 2020 
voldeed niet aan de desbetreffende bepalingen van het financieel reglement van de GO. In 
plaats van gebruik te maken van de ramingen van de bijdragen zoals vastgesteld door de 
raad van bestuur van de GO, heeft de GO de bijdragen geheven op basis van een nog vast 
te stellen ontwerpraming. 

Afgerond 
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Jaar Opmerkingen van de ERK 

Status van de corrigerende 
maatregel 

(Afgerond/Loopt nog/ 
Nog af te handelen/N.v.t.) 

2020 

De GO gebruikt haar eigen portaal voor e-aanbestedingen, dat niet volledig is 
gesynchroniseerd met de oplossing voor e-aanbestedingen van de Commissie. 
Toekomstige verbeteringen van het e-aanbestedingsinstrument van F4E kunnen leiden tot 
onnodige overlappingen met de inspanningen en investeringen van de Commissie ten 
behoeve van de ontwikkeling van een oplossing voor e-aanbestedingen. Dit zou het 
beginsel van één ”elektronisch gegevensuitwisselingsterrein” voor deelnemers, zoals 
bepaald in het Financieel Reglement van de EU, niet ondersteunen. 

N.v.t. 
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Antwoord van de Gemeenschappelijke 
Onderneming 

3.10.9 Zie het antwoord op paragraaf 3.10.14. 

3.10.10 F4E monitort de situatie zorgvuldig. Naar verluidt zal Rusland zijn uiterste best doen 
om een oplossing te vinden om zowel zijn bijdrage in natura als in contanten aan ITER te 
leveren. De potentiële gevolgen voor het tijdschema en de kosten kunnen in dit stadium niet 
worden gekwantificeerd. 

3.10.13 Alle drie de aangewezen gebieden houden nog steeds een risico in voor het 
tijdschema en de kosten, maar beide risico’s worden actief beheerd door F4E. Eventuele 
wijzigingen van de risico’s worden gevolgd en meegedeeld aan de raad van bestuur van F4E.  
Er bestaat nog steeds een risico op verdere vertraging als gevolg van de moeilijkheden die zich 
voordoen bij het lassen van de vacuümvatsectoren, die buiten de toleranties vallen: het 
betreft voornamelijk de vertraging bij de vrijgave door de ASN van het wachtpunt (“hold 
point”) voor het begin van de laswerkzaamheden en de vertraging bij de laswerkzaamheden 
zelf indien geen behoorlijke reparatie wordt uitgevoerd. Voor de Hot Cell (HC) werkt F4E 
momenteel samen met de Commissie om de eisen en specificaties van de HC-gebouwen zo 
veel als aanvaardbaar te beperken. De kosten zullen pas met voldoende nauwkeurigheid 
bekend zijn (klasse 3) nadat het voorlopige ontwerp is uitgevoerd. 

3.10.14 F4E heeft sinds 2016 niet meer bijgedragen aan de pensioenregeling van de EU, 
aangezien ervan is uitgegaan dat de bijdrageverplichting alleen van toepassing is op EU-
organen die worden gefinancierd door het innen van vergoedingen of die bijdragen van de 
particuliere sector ontvangen. 

3.10.15 F4E zal het bedrag van de werkgeversbijdrage aan de pensioenregeling berekenen 
overeenkomstig de richtsnoeren van DG Begroting en na raadpleging van DG Begroting en 
DG Energie. 

3.10.16 De uitvoering van een projectgerichte matrixorganisatie is in 2011 gestart naar 
aanleiding van de verzoeken van de Raad Concurrentievermogen van de Europese Unie. De 
organisatie is de afgelopen tien jaar geëvolueerd met de verdere uitbreiding van de 
matrixstructuur in 2016 en de oprichting van de afdelingen Projectmanagement en “ITER 
Delivery” en de commerciële afdeling. In 2019 werd de matrixstructuur geconsolideerd en 
geoptimaliseerd met de invoering van de functies commercieel manager, projectmanager en 
programmamanager. De raad van bestuur van F4E heeft een werkgroep opgericht die een 
analyse zal maken van de mogelijke optimalisering van de organisatiestructuur en deze ter 
overweging aan de nieuwe directeur van F4E zal voorleggen. 
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3.10.17 Sinds 2015 heeft F4E 711 acties uitgevoerd, afkomstig van interne audits (IAC en IAS), 
externe auditors (ERK) en acties naar aanleiding van de jaarlijkse beoordeling van de raad van 
bestuur. In de meeste gevallen leidde dat tot aanvullende en complexere controles, maar altijd 
als reactie op de aanbevelingen van de onafhankelijke verstrekkers van 
betrouwbaarheidsverklaringen. Bovendien heeft het auditcomité van F4E namens de raad van 
bestuur altijd toezicht gehouden op het internecontrolesysteem en de uitvoering van de 
aanbevelingen. In de huidige internecontrolestrategie, die in juni 2021 aan het auditcomité is 
voorgelegd, worden het systeem en de onderdelen ervan nader beschreven. 

Het verscherpte toezicht op de uitvoering van audit- en beoordelingsaanbevelingen vindt 
plaats door de integratie ervan in het RAPID-instrument dat in 2014 werd ingevoerd. RAPID 
centraliseert de follow-up van alle aanbevelingen van de verschillende verstrekkers van 
betrouwbaarheidsverklaringen en vermijdt dubbel werk en tegenstrijdige eisen. 

Dankzij de verbeterde coördinatie en reactie op aanbevelingen en opmerkingen van de 
verschillende verstrekkers van betrouwbaarheidsverklaringen is het aantal aanbevelingen en 
acties die “in uitvoering” zijn, in de loop der jaren aanzienlijk gedaald, wat wijst op een betere 
werking en een hogere maturiteit van het internecontrolesysteem. De verbeteracties worden 
ook gemonitord door de stuurgroep voor de verbetering van F4E, die in 2016 is ingevoerd en 
gericht is op de ontwikkeling van coherente en gecoördineerde verbeterinitiatieven en 
optimalisering. 

3.10.19 Het is belangrijk te benadrukken dat de nieuwigheid van onze transformatie-
inspanningen ligt in de holistische aanpak van de vereiste verandering. 
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Dit verslag werd door kamer IV onder leiding van de heer Mihails KOZLOVS, lid van de 
Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering van 20 september 2022. 

Voor de Rekenkamer 

 
Klaus-Heiner LEHNE 

President 
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Afkortingen 
 

  

Artemis 
Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor de 
tenuitvoerlegging van het gezamenlijk technologie-initiatief 
inzake ingebedde computersystemen 

ASN Franse autoriteit voor nucleaire veiligheid (Autorité de Sûreté 
Nucléaire) 

BBI Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën  

CA Gemeenschappelijke Onderneming “Schone luchtvaart”  

CBE Gemeenschappelijke Onderneming “Een circulair biogebaseerd 
Europa” 

CEF Connecting Europe Facility 

CFS Certificaat betreffende de financiële overzichten (Certificate on 
Financial Statement) 

Clean H2 Gemeenschappelijke Onderneming “Schone waterstof” 

CMFC Centraal beheer van financiële bijdragen (Central Management of 
Financial Contributions) 

CS Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 

DG CNECT  Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en 
Technologie van de Commissie 

DG ENER Directoraat-generaal Energie van de Commissie 

DG MOVE Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer van de Commissie 

DG RTD  Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie van de Commissie 

EA Uitvoerend agentschap (Executive Agency) 

ECCC Europees kenniscentrum voor cyberbeveiliging (European 
Cybersecurity Competence Centre)  

Ecsel Gemeenschappelijke Onderneming elektronische componenten 
en systemen  

Eniac Europees technologieplatform inzake nano-elektronica 

EOM Europees Openbaar Ministerie 

EU-Rail Gemeenschappelijke Onderneming “Europese spoorwegen” 
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Euratom Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 

EuroHPC Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance 
computing  

F4E Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling 
van fusie-energie (Fusion for Energy)  

FCH Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof  

GAD Gemeenschappelijke auditdienst van DG RTD van de Commissie 

GH 
Gemeenschappelijke Onderneming voor mondiale gezondheid 
(opvolger van het Partnerschap voor klinische proeven tussen 
Europese en ontwikkelingslanden 3) 

GND Gedetacheerd nationaal deskundige 

GO Gemeenschappelijke onderneming 

IHI Gemeenschappelijke Onderneming “Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg 

IKAA Bijdragen in natura aan aanvullende activiteiten (In-kind 
contributions to Additional Activities) 

IKOP Bijdragen in natura aan operationele activiteiten (In-kind 
contributions to Operational Activities) 

IMI Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake 
innovatieve geneesmiddelen 

ISA’s Internationale controlestandaarden van IFAC (International 
Standards on Auditing) 

ISSAI’s 
Internationale controlestandaarden van de internationale 
organisatie van hoge controle-instanties (INTOSAI, International 
Organization of Supreme Audit Institutions) 

ITER Internationale thermonucleaire experimentele reactor 

ITER-IO Internationale ITER-Organisatie voor fusie-energie 

KDT Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale 
sleuteltechnologieën  

KP7 Zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische 
ontwikkeling (2007-2013) 

MFK Meerjarig financieel kader 

NFI Nationale financieringsinstantie 
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OLAF Europees Bureau voor fraudebestrijding 

S2R Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (Europees 
spoorweginitiatief)  

Sesar 

Gemeenschappelijke Onderneming voor de realisering van het 
Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem / 
ATM-onderzoek in het kader van het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim  

SNS Gemeenschappelijke Onderneming “Slimme netwerken en 
diensten”  

TEN-T Trans-Europees vervoersnetwerkprogramma 

vte Voltijdequivalent 

VWEU Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
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