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Voorwoord van de president 

Onze nieuwe strategie tot 2025 

Bij de Europese Rekenkamer (ERK) hebben we onze nieuwe strategie voor de komende vijf jaar 
vastgesteld. 

Onze strategie bouwt voort op de tot dusver geboekte resultaten en zal als leidraad dienen voor 
onze werkzaamheden als onafhankelijke extern controleur van de EU tot 2025. Wij hebben deze 
strategie ontwikkeld op basis van een participatief proces waarbij alle niveaus van onze organisatie 
betrokken zijn. 

Onze strategische context 

Een Unie die zich laat gelden op internationaal niveau en haar burgers 
beschermt 

De Europese Unie is trots op haar buitengewone verwezenlijkte resultaten die voor altijd een 
stempel zullen drukken op de geschiedenis van Europa: een ongekende periode van vrede, 
economische, sociale en culturele ontwikkeling en politieke integratie tussen de landen en volkeren 
van ons continent. 

In de loop van de geschiedenis werd het proces van Europese integratie geconfronteerd met 
moeilijkheden en crises. Toch is de EU er altijd in geslaagd de nodige stappen te zetten om deze te 
overwinnen. De EU heeft bewezen in staat te zijn daadkrachtig en doortastend op te treden door 
innovatieve en grootschalige initiatieven te nemen waaruit de veerkracht en vitaliteit van onze 
Unie blijken. Het MFK 2021-2027 en het initiatief Next Generation EU, waarvan wij de uitvoering 
zullen controleren, zijn een concreet voorbeeld van deze vitaliteit. 

Voorwoord 
van de president 
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Tijden van snelle veranderingen 

Onze wereld is complexer, conflictueuzer en concurrerender dan voorheen — en verandert in een 
ongekend tempo. Bij de voorbereiding van deze strategie hebben wij rekening gehouden met 
nieuwe uitdagingen op de volgende belangrijke gebieden. 

• Europees concurrentievermogen en Europese cohesie: Een technologische en 
wetenschappelijke revolutie die economische modellen en arbeidsmarkten transformeert en 
ethische uitdagingen voor onze Europese samenlevingen met zich meebrengt. Dit zal 
gepaard gaan met handelsconflicten, demografische veranderingen en nieuwe uitdagingen 
op het gebied van volksgezondheid. 

• Europese uitdagingen op het gebied van klimaat en hulpbronnen: Klimaatverandering, de 
toenemende ecologische voetafdruk van de mens en niet-duurzame consumptie van 
hulpbronnen.  

• Europese veiligheid en waarden: Diepgaande mondiale machtsverschuivingen; massale 
migratie; uitdagingen voor de instellingen van de liberale democratie, de rechtsstaat en het 
multilateralisme; defensie en veiligheidsdreigingen zoals terrorisme. 

• Europese overheidsfinanciën: Negatieve vooruitzichten voor houdbare 
overheidsbegrotingen; meer druk op de openbare sector; nieuwe uitdagingen voor de 
financiële systemen en het financieel beheer van de EU en de lidstaten; uitdagingen op het 
gebied van de bescherming van overheidsgeld tegen fraude en corruptie en het benutten 
van de mogelijkheden van digitalisering. De maatregelen in reactie op COVID-19 dragen bij 
tot de uitdagingen op dit gebied. 

Onze strategische doelstellingen 

Als de onafhankelijke externe controleurs van de EU zullen wij onze rol vervullen en daarbij 
rekening houden met al deze uitdagingen wanneer wij onze bijdrage leveren tot een 
veerkrachtigere, duurzamere en eerlijkere Europese Unie.  

In onze strategie 2021-2025 zetten wij uiteen hoe we dat willen verwezenlijken door drie 
strategische doelstellingen na te streven: 

• Doelstelling 1: De regelingen inzake verantwoording, transparantie en controle voor alle 
soorten EU-maatregelen verbeteren; 

• Doelstelling 2: Onze controles richten op die gebieden en onderwerpen waar we de 
meeste toegevoegde waarde kunnen bieden;  

• Doelstelling 3: Sterke controlezekerheid bieden in een uitdagende en veranderende 
omgeving. 

Daarnaast bevat onze strategie 2021-2025 een uiteenzetting van onze waarden, opdracht en visie 
alsmede een overzicht van de middelen die ons zullen helpen onze strategische doelstellingen te 
verwezenlijken.  

 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
President van de Europese Rekenkamer
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Onze waarden, opdracht en visie 
Wij zijn de extern controleur van de Unie. Het college van de ERK bestaat uit één lid uit 
elke lidstaat, ondersteund door ongeveer 900 personeelsleden van alle EU-
nationaliteiten. We baseren ons werk op de volgende waarden: 

Onafhankelijkheid Wij verrichten ons werk zonder invloeden waardoor ons 
professionele oordeel in het gedrang kan (lijken te) komen. 

Integriteit We handelen integer, betrouwbaar en uitsluitend in het 
algemeen belang van de EU en streven ernaar het goede 
voorbeeld te geven in ons professionele werk en de manier 
waarop we onze instelling beheren. 

Objectiviteit 
Wij zijn onpartijdig en onbevooroordeeld en baseren onze 
controleconclusies op voldoende relevant en betrouwbaar 
bewijsmateriaal. 

Transparantie We communiceren onze bevindingen in duidelijke, uitgebreide 
en toegankelijke verslagen die worden gepubliceerd in alle EU-
talen, met inachtneming van de vereisten inzake 
vertrouwelijkheid en gegevensbescherming. 

Professionaliteit In overeenstemming met de internationale controlenormen 
verwerven, ontwikkelen en handhaven wij de hoogste niveaus 
van kennis, deskundigheid en vaardigheden in verband met 
zowel het vakgebied van de controle van overheidsfinanciën als 
het financieel en beleidsbeheer van de EU. 

 

Onze opdracht 

Aan de hand van onze onafhankelijke, professionele en impactvolle 
controlewerkzaamheden beoordelen we de zuinigheid, doeltreffendheid, 
doelmatigheid, wettigheid en regelmatigheid van EU-maatregelen om de 
verantwoording, de transparantie en het financieel beheer te verbeteren en zo het 
vertrouwen van de burgers te vergroten en doeltreffend te reageren op de 
uitdagingen van vandaag en morgen waarmee de EU wordt geconfronteerd. 
 

Onze visie 

Wij willen toonaangevend zijn op het vakgebied van de controle van 
overheidsfinanciën en bijdragen tot een veerkrachtigere en duurzamere Europese Unie 
die de waarden eerbiedigt waarop zij is gegrondvest. 
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Doelstelling 1: De regelingen inzake verantwoording, 
transparantie en controle voor alle soorten EU-maatregelen 
verbeteren 
Verantwoording en transparantie zijn essentiële onderdelen van een democratisch 
systeem en zijn van cruciaal belang voor het vertrouwen van de burger in de EU en 
haar financiën. Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat 
de Rekenkamer de controle van de rekeningen van de Unie verricht, en wij zijn samen 
met andere EU-instellingen verantwoordelijk voor het verbeteren van de 
verantwoording van het optreden van de EU. 

Al enkele jaren stellen we tal van hiaten op het gebied van verantwoording en controle 
vast in het institutionele en juridische kader van de EU, met name op de gebieden 
waar de EU met een intergouvernementele aanpak optreedt. Momenteel is de externe 
controle van de instellingen, organen en maatregelen van de EU deels versnipperd en 
dus mogelijk incoherent. Aangezien er verschillende audit- en controlelagen bestaan in 
de EU, kan er sprake zijn van overlappingen of doublures van controleactiviteiten. 

In de komende vijf jaar zullen wij ons mandaat als de extern controleur van de Unie 
gebruiken om: 

o de governance van de EU en haar verantwoordings- en transparantieregelingen te 
beoordelen; 

o hiaten op het gebied van controle en verantwoording vast te stellen, alsook 
overlappingen en doublures van controleactiviteiten in de huidige en toekomstige 
architectuur van de EU; 

o de kwaliteit en betrouwbaarheid van de door onze gecontroleerden verstrekte 
informatie en gegevens over de uitvoering van EU-beleid en het financieel beheer 
van de EU te onderzoeken. 

Daarnaast zijn wij van mening dat de beste oplossing erin zou bestaan dat de ERK 
wordt gemachtigd om alle bij de Verdragen opgerichte instellingen en organen van 
de EU te controleren, maar ook alle intergouvernementele structuren die van cruciaal 
belang zijn voor de werking van de EU. Dit is in overeenstemming met onze hoofdtaak 
om de verschillende instellingen en organen die EU-middelen beheren en het EU-
beleid uitvoeren verantwoording te laten afleggen. 

Daarom zullen wij alle initiatieven die de ERK een duidelijk en breder controlemandaat 
toevertrouwen, uitdrukkelijk steunen en contacten onderhouden met alle relevante 
instanties om de verwezenlijking van deze doelstelling te ondersteunen. 
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Doelstelling 2: Onze doelmatigheidscontroles richten op de 
gebieden en onderwerpen waar we de meeste toegevoegde 
waarde kunnen bieden 
Als de extern controleur van de Unie richten wij onze controles op de kwesties die er 
het meest toe doen. Met ons werk dragen we bij tot democratisch toezicht, openbaar 
debat en goed financieel beheer. Met onze relevante en tijdige controleverslagen, 
adviezen en andere publicaties bieden we onafhankelijke analyses en beoordelingen 
aan onze belanghebbenden. 

Op basis van onze trendanalyse en onze beoordeling van risico’s en de vastgestelde 
prioriteiten van onze institutionele belanghebbenden en gecontroleerden hebben wij 
vier strategische gebieden vastgesteld waarop wij onze doelmatigheidscontroles zullen 
richten tijdens de periode die onze strategie bestrijkt: 

o het economisch concurrentievermogen van de Unie; 

o de weerbaarheid tegen bedreigingen van de veiligheid van de Unie en de 
eerbiediging van de Europese waarden van vrijheid, democratie en de 
rechtsstaat; 

o de klimaatverandering, het milieu en natuurlijke hulpbronnen; 

o het begrotingsbeleid en de overheidsfinanciën in de Unie. 

Door middel van een meerjarige programmeringsaanpak zullen we ook zorgen voor 
een goede dekking van nieuwe initiatieven zoals het beheer van “Next Generation EU” 
(NGEU) en horizontale onderwerpen, zoals duurzaamheid en de waarden van de EU. 
Wij zullen ook onze beoordeling van prestatiekwesties op hoog niveau voortzetten en 
verbeteren, bijvoorbeeld door onderwerpen op het niveau van het beleid/programma 
of thematische onderwerpen onder de loep te nemen. We zullen bijdragen aan de 
strijd tegen fraude ten nadele van de EU-begroting. In het kader van onze 
geselecteerde controles zullen wij fraude helpen voorkomen door op alle niveaus te 
onderzoeken of door de EU gefinancierde programma’s tekortkomingen vertonen 
waardoor deze gevoelig zijn voor fraude, rekening houdend met onze ervaring met 
onze controles in het kader van de betrouwbaarheidsverklaring. Wij zullen ook onze 
controlewerkzaamheden met de instanties die belast zijn met fraudeopsporing 
intensiveren en hun activiteiten regelmatig beoordelen. 

We zullen onze methoden blijven ontwikkelen door te streven naar extra 
productiviteitswinst bij onze doelmatigheidscontroles, onze op risico gebaseerde 
aanpak te versterken en in voorkomend geval landspecifieke informatie te 
verstrekken. Bovendien zullen wij de impact van onze aanbevelingen verder vergroten 
om deze relevanter, nuttiger, praktischer en kosteneffectiever te maken, en de follow-
up die we eraan geven te versterken (zowel op het niveau van de instellingen en 
organen van de EU als op het niveau van de lidstaten). 
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Doelstelling 3: Sterke controlezekerheid bieden in een 
uitdagende en veranderende omgeving 
Het volgende meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en het initiatief “Next 
Generation EU” (NGEU) zullen voor ons belangrijke veranderingen en daarmee 
verband houdende uitdagingen met zich meebrengen. Hierbij gaat het met name om 
onze zekerheidsverslagen, namelijk de betrouwbaarheidsverklaring en ons jaarverslag. 

Wij zullen dan ook onze controleaanpak blijven ontwikkelen en gebruikmaken van de 
beschikbare gegevens en informatie, waardoor wij sterke zekerheid kunnen blijven 
bieden, op basis van ons mandaat uit hoofde van het Verdrag en in volledige 
overeenstemming met de internationale normen voor de controle van 
overheidsfinanciën. 

De veranderingen in verband met het volgende MFK en het NGEU-initiatief zullen 
verstrekkend zijn en gevolgen hebben voor de financiering en het gebruik van de EU-
begroting, met inbegrip van nieuwe vormen van eigen middelen en een mogelijke 
verschuiving van subsidiabiliteitsregels naar prestatiegerelateerde aspecten voor de 
belangrijkste beleidsterreinen. Wij zullen proactief handelen en deze veranderingen 
op de voet volgen, zodat wij onze benadering van controles op het gebied van 
zekerheid kunnen aanpassen en ontwikkelen om relevante en tijdige verslagen uit te 
brengen. 

We zullen ernaar streven de kwantitatieve informatie in ons jaarverslag aan te vullen 
met kwalitatieve elementen, op basis van de resultaten van specifieke 
werkzaamheden met betrekking tot systemen en naleving. In dat verband zullen we 
ook het corrigerend vermogen van onze gecontroleerden in aanmerking nemen. 

Wij zullen streven naar een efficiënter gebruik van de middelen voor onze 
werkzaamheden op het gebied van zekerheid. 

We zullen onze methodologie en praktijken in deze periode evalueren om onze 
controlewerkzaamheden op het gebied van zekerheid uit te voeren en aan te passen. 
Dit houdt onder meer in dat er meer gebruik zal worden gemaakt van gegevens en  
IT-instrumenten en -technologieën, waarin we op korte termijn potentieel zien voor 
onze financiële controles van de betrouwbaarheid van de rekeningen en de controles 
van de regelmatigheid van de ontvangsten en administratieve uitgaven. 

Bij onze controleaanpak zal er nog steeds rekening mee worden gehouden dat het 
risiconiveau verschilt per beleidsterrein van de EU. Daartoe zullen deze risico’s en alle 
andere beschikbare informatie worden beoordeeld bij de planning en uitvoering van 
onze gegevensgerichte toetsing. 

In de periode 2021-2025 zullen wij zoveel mogelijk gebruik blijven maken van het 
door de gecontroleerden en andere controleurs verrichte werk om onze middelen 
efficiënter te gebruiken en de administratieve lasten voor de begunstigden te 
verminderen. 
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Onze activiteiten mogelijk maken 
Om onze strategie te verwezenlijken, vertrouwen wij op onze belangrijkste troef, 
namelijk ons personeel. Wij zullen onze personele middelen zodanig beheren 
(aanwerving, opleiding, loopbaanontwikkeling, enz.) dat onze controlecapaciteit is 
afgestemd op de toekomstige uitdagingen. 

We zullen ook voortbouwen op recente verbeteringen in de wijze waarop we onze 
middelen organiseren en beheren, en belangrijke veranderingen doorvoeren op de 
onderstaande gebieden. 

Gebruikmaking van technologie bij controles 
We treffen steeds meer digitale gegevens aan op de gebieden die we controleren. Dit 
biedt ons de mogelijkheid om nieuwe IT-instrumenten en -technieken te benutten om 
ons werk te verbeteren. Om dit te bereiken, zullen wij: 

o streven naar veilige en gemakkelijke toegang tot de gegevens van 
gecontroleerden; 

o een digitale controlecultuur en mentaliteit bevorderen bij onze werkzaamheden; 

o  investeren in de vereiste vaardigheden en kennis bij ons personeel; 

o nieuwe digitale controle-instrumenten en -technieken toepassen die geschikt zijn 
voor ons controlegebied, met inbegrip van geautomatiseerde 
gegevensverzameling en -analyse, en ook de bestaande digitale capaciteiten van 
de ERK benutten. 

Tegelijkertijd zullen wij via onze controles de ontwikkeling en toepassing van digitale 
praktijken bij het beheer en de controle van EU-beleid en -programma’s bevorderen. 
Hiertoe zullen wij de Commissie verzoeken een toezegging op hoog niveau te doen, 
zodat wij onze controlewerkzaamheden kunnen vergemakkelijken en de reikwijdte 
ervan kunnen uitbreiden door meer gebruik te maken van digitale technologie. 

De kwaliteit van ons werk en onze verslaglegging 
Wij zullen de kwaliteit van ons controlewerk blijven waarborgen door middel van 
versterkte kwaliteitsbewakingsprocedures op basis van internationale normen. Deze 
procedures omvatten toezicht en evaluatie, onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling en 
de uitvoering van een kwaliteitsborgingsplan. Dit is van essentieel belang om ervoor te 
zorgen dat onze belanghebbenden vertrouwen hebben in de soliditeit van onze 
bevindingen en kunnen vertrouwen op onze conclusies en aanbevelingen. 

Wij brengen op een duidelijke en toegankelijke manier verslag uit over onze controle- 
en andere werkzaamheden om een zo groot mogelijke impact te bereiken. Het 
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opstellen en voorbereiden van onze verslagen is dan ook een essentiële activiteit. Wij 
zorgen voor een goed evenwicht tussen duidelijkheid en eenvoud bij de presentatie 
van onderwerpen die vaak technisch zijn. 

Wij zullen onze verslaglegging verder verbeteren door: 

o de taalkundige kwaliteit van de teksten te waarborgen door consistent gebruik  
te maken van heldere taal en rekening te houden met het doelpubliek; 

o een eenvormige redactionele en visuele identiteit toe te passen op al onze 
publicaties; 

o onze publicaties rond kernboodschappen op te bouwen; 

o meer gebruik te maken van audiovisueel materiaal en gegevens dynamischer  
te presenteren. 

Onze interactie met institutionele belanghebbenden 
De komende vijf jaar willen wij onze rol gebruiken en de impact van ons werk 
benutten door deel te nemen aan en bij te dragen tot besprekingen over belangrijke 
onderwerpen die van invloed zijn op de Europese Unie. We kunnen dit het best 
bereiken met de steun van onze institutionele belanghebbenden. 

Dit betekent dat we in de periode 2021-2025 onze voorlichtingsactiviteiten verder 
moeten intensiveren, met name ten aanzien van: 

o het Europees Parlement, in het bijzonder de Commissie begrotingscontrole,  
de Begrotingscommissie en de sectorale commissies; 

o de Raad: nauwere betrekkingen tot stand brengen, bijvoorbeeld door 
intensievere contacten te onderhouden met de structuren die belast zijn met  
de voorbereiding van besluiten van de Raad. 

We zullen ook nieuwe initiatieven lanceren om onze betrekkingen te versterken met: 

o regeringen van de lidstaten - vertegenwoordigers van landen die het roulerende 
voorzitterschap bekleden, benaderen en de samenwerking op ministerieel niveau 
verdiepen, met bijzondere aandacht voor de belangrijkste kwesties die aan de 
orde worden gesteld bij onze controles; 

o nationale parlementen - regelmatige uitwisselingen organiseren met de 
commissies die bevoegd zijn voor EU-aangelegenheden, met bijzondere aandacht 
voor de belangrijkste kwesties die aan de orde worden gesteld bij onze controles. 
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Tegelijkertijd zullen wij blijven streven naar constructieve betrekkingen met de 
Commissie, onze belangrijkste gecontroleerde, met inachtneming van de 
internationale normen op dit gebied. 

Onze communicatie 
Onze controleverslagen, analyses en adviezen zijn weliswaar met name relevant voor 
de actoren die EU-beleid en -programma’s ontwerpen, uitvoeren, daarop toezicht 
houden of deze monitoren, maar onze communicatie is gericht tot alle burgers van  
de EU. 

Wij streven ernaar onze communicatieactiviteiten verder te ontwikkelen. 

In de periode 2021-2025 zullen we voor verandering zorgen door: 

o meer te communiceren rond belangrijke horizontale boodschappen, in plaats van 
alleen specifieke publicaties te promoten; 

o gebruik te maken van diversere mediakanalen en -formats; 

o onze communicatieactiviteiten toe te spitsen op geselecteerde belangrijke 
mediakanalen op EU-, nationaal en regionaal niveau om voor een brede 
publiciteit te zorgen; 

o een gerichtere aanpak toe te passen bij onze communicatieactiviteiten om ons 
bereik te vergroten. 

Onze samenwerking met vakgenoten 
Samenwerking en uitwisseling van ervaringen met onze vakgenoten bij openbare 
controle-instanties in de EU en de rest van de wereld is nuttig voor beide partijen, met 
name wat betreft het bespreken en ontwikkelen van controlemethoden en -
technieken en het delen van kennis daarover. Ons doel is bij te dragen tot deze 
activiteiten wanneer we specifieke expertise kunnen delen, en relevante 
leermogelijkheden te benutten. 

In de periode 2021-2025 zullen wij: 

o onze samenwerking met alle hoge controle-instanties van de EU verder 
intensiveren, zowel bilateraal als multilateraal; 

o onderzoeken hoe het EU-Contactcomité van de hoofden van de hoge controle-
instanties van de EU de meeste waarde kan opleveren voor alle deelnemers, met 
als doel de relevantie en impact ervan te optimaliseren; 
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o onze samenwerking met openbare controle-instanties buiten de Europese Unie 
en onze deelname aan INTOSAI, EUROSAI en andere relevante fora voor openbare 
controle-instanties intensiveren; 

o verder samenwerken op het gebied van de ontwikkeling van 
beroepscontrolenormen, kennisbeheer, personeelsontwikkeling en 
capaciteitsopbouw. 

Onze eigen verantwoording 
Het is ons doel de hoogste normen op het gebied van transparantie en 
verantwoording te bereiken wat betreft de uitvoering van onze strategie en de 
verwezenlijking van productiviteitswinst bij ons werk. 

Dit zal in de periode 2021-2025 worden ondersteund door middel van de volgende 
initiatieven: 

o omzetten van de strategie in actieplannen met mijlpalen en meetbare resultaten; 

o afstemmen van onze prestatie-indicatoren op deze strategie; 

o periodiek verslag uitbrengen over de vorderingen bij de uitvoering van de 
strategie, aangevuld met een tussentijdse evaluatie in 2023 en een toetsing door 
vakgenoten in 2024. 
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naar sites van derden. Aangezien de ERK geen controle heeft over deze sites, wordt u aangeraden 
kennis te nemen van hun privacy- en auteursrechtbeleid. 

Gebruik van het logo van de Europese Rekenkamer 

Het logo van de Europese Rekenkamer mag niet worden gebruikt zonder voorafgaande 
toestemming van de Europese Rekenkamer. 
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http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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