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Advies nr. 8/2015 

betreffende een voorstel voor een verordening van de 

Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 2015/323 van 

2 maart 2015 inzake het financieel reglement van 

toepassing op het 11e Europees Ontwikkelingsfonds 

(uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, VWEU) 
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DE REKENKAMER VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), met name 

artikel 287, lid 4, 

Gelet op het Intern akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de 

lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering 

van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 

2014-2020, overeenkomstig de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, en betreffende de 

toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop 

de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie van toepassing zijn1

Gelet op het voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 2015/323 van de Raad van 2 maart 2015 inzake het financieel 

reglement van toepassing op het 11e Europees Ontwikkelingsfonds

, en met name artikel 10, lid 2, 

2

Gelet op het op 3 november 2015 bij de Rekenkamer ingekomen verzoek van de Raad om 

een advies inzake voornoemd voorstel, 

, 

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT: 

1. Het voorstel tot een verordening van de Raad waarvoor het advies van de Rekenkamer is 

gevraagd, is erop gericht te verduidelijken dat er geen kosten en rente in rekening mogen 

worden gebracht voor de speciale rekeningen die door de lidstaten op naam van de 

Commissie zijn geopend om de bijdragen aan het EOF te ontvangen totdat zij moeten 

worden gebruikt voor betalingen. 

2. De Rekenkamer heeft geen opmerkingen met betrekking tot het voorstel. 

                                                      

1 PB L 210 van 6.8.2013, blz. 1. 

2 COM(2015) 463 final. 



 3 

 
CH3070153NL02-15PP-CH390-15FIN-AV-Amending_11e_EDF-TR.docx 8.12.2015 

Dit advies werd door kamer III onder voorzitterschap van de heer Karel PINXTEN, lid van de 

Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering van 8 december 2015. 

 Voor de Rekenkamer 

 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 President 
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