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Overeenkomstig artikel 287, leden 1 en 4, VWEU en artikel 258 van Verordening (EU,
Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling
van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging
van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU)
nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014
en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012, en
artikel 43 van Verordening (EU) 2018/1877 van de Raad van 26 november 2018 inzake het
financieel reglement van toepassing op het 11e Europees Ontwikkelingsfonds, en tot
intrekking van Verordening (EU) 2015/323.

heeft de Rekenkamer van de Europese Unie op haar vergaderingen van 20 juli en
24 september 2020 vastgesteld haar

JAARVERSLAGEN
betreffende het begrotingsjaar 2019
Deze verslagen, tezamen met de antwoorden van de instellingen op de opmerkingen van de
Rekenkamer, zijn aan de kwijtingverlenende autoriteiten en aan de andere instellingen
toegezonden.
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Klaus-Heiner LEHNE (president), Ladislav BALKO, Lazaros S. LAZAROU, Pietro RUSSO,
Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, Alex BRENNINKMEIJER,
Nikolaos MILIONIS, Bettina JAKOBSEN, Samo JEREB, Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS,
Rimantas ŠADŽIUS, Leo BRINCAT, João FIGUEIREDO, Juhan PARTS, Ildikó GÁLL-PELCZ,
Eva LINDSTRÖM, Tony MURPHY, Hannu TAKKULA, Annemie TURTELBOOM,
Viorel ŞTEFAN, Ivana MALETIĆ, Francois-Roger CAZALA, Joëlle ELVINGER,
Helga BERGER
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Algemene inleiding
0.1. De Europese Rekenkamer (ERK) is een instelling1 van de Europese Unie (EU) en

de extern controleur van de financiën van de EU 2. Als zodanig treden wij op als
onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van alle EU-burgers, met name door
te helpen het financieel beheer van de EU te verbeteren. Meer informatie over ons
werk is te vinden in onze jaarlijkse activiteitenverslagen, onze speciale verslagen, onze
analysedocumenten en onze adviezen over nieuwe of geactualiseerde EU-wetgeving of
over andere besluiten met gevolgen voor het financieel beheer 3.

0.2. Dit jaar hebben we voor het eerst ons jaarverslag betreffende het

begrotingsjaar 2019 opgesplitst in twee afzonderlijke delen. Dit gedeelte heeft
betrekking op de betrouwbaarheid van de geconsolideerde EU-rekeningen en de
regelmatigheid van de verrichtingen. Het andere gedeelte betreft de prestaties met
betrekking tot uitgavenprogramma’s in het kader van de EU-begroting.

0.3. De algemene begroting van de EU wordt jaarlijks goedgekeurd door de Raad
van de Europese Unie en het Europees Parlement. Ons jaarverslag, in voorkomend
geval gecombineerd met onze speciale verslagen, biedt een grondslag voor de
kwijtingsprocedure, waarbij het Parlement op aanbeveling van de Raad beslist of de
Europese Commissie haar verantwoordelijkheid voor de begrotingsuitvoering naar
tevredenheid heeft vervuld. Bij de publicatie sturen wij ons jaarverslag naar de
nationale parlementen, het Europees Parlement en de Raad.

0.4. De kern van ons jaarverslag vormt de betrouwbaarheidsverklaring inzake de

geconsolideerde rekeningen van de EU en de wettigheid en regelmatigheid van de
verrichtingen. Aan die verklaring worden specifieke beoordelingen toegevoegd voor
ieder belangrijk werkterrein van de EU.

1

De ERK werd als een instelling ingesteld bij artikel 13 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie, ook wel het Verdrag van Maastricht genoemd (PB C 191 van 29.7.1992,
blz. 1). Zij werd echter voor het eerst in 1977 opgericht bij het Verdrag van Brussel als
nieuw orgaan van de Gemeenschap om de externecontrolefunctie uit te oefenen (PB L 359
van 31.12.1977, blz. 1).

2

Zie de artikelen 285 tot en met 287 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie (VWEU) (PB C 326 van 26.10.2012, blz. 169-171).

3

Beschikbaar op onze website: www.eca.europa.eu.
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0.5. Dit deel van ons verslag is als volgt opgebouwd:
—

hoofdstuk 1 bevat de betrouwbaarheidsverklaring en geeft een overzicht van de
resultaten van onze controle betreffende de betrouwbaarheid van de rekeningen
en de regelmatigheid van de verrichtingen;

—

hoofdstuk 2 omvat onze analyse van het begrotings- en financieel beheer;

—

hoofdstuk 3 bevat onze bevindingen over de EU-ontvangsten;

—

de hoofdstukken 4 tot en met 9 bevatten voor de belangrijkste rubrieken van het
huidige meerjarig financieel kader (MFK) 4 de resultaten van onze toetsing van de
regelmatigheid van de verrichtingen en ons onderzoek van de jaarlijkse
activiteitenverslagen van de Commissie, andere elementen van haar
internebeheersingssystemen en andere governanceregelingen.

0.6. Aangezien er geen afzonderlijke financiële staten zijn voor afzonderlijke

rubrieken van het MFK, houden de conclusies bij elk hoofdstuk geen controleoordeel
in. In plaats daarvan beschrijven ze significante kwesties die specifiek zijn voor iedere
MFK-rubriek.

0.7. Wij streven ernaar onze opmerkingen helder en beknopt weer te geven. We

kunnen niet altijd vermijden termen te gebruiken die specifiek zijn voor de EU, haar
beleid en begroting, of voor financiële verslaglegging en controle. Op onze website
hebben wij een woordenlijst gepubliceerd met een toelichting op de meeste van deze
specifieke termen 5. De termen die in de woordenlijst worden gedefinieerd, worden de
eerste keer dat zij in elk hoofdstuk voorkomen cursief gedrukt.

4

Wij geven geen specifieke beoordeling voor uitgaven in het kader van rubriek 6
(“Compensaties”) of voor uitgaven buiten het MFK. Onze analyse van rubriek 3 (“Veiligheid
en burgerschap”) en rubriek 4 (“Europa als wereldspeler”) in de hoofdstukken 7,
respectievelijk 8, bevat geen geschat foutenpercentage.

5

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY-AR_2019/GLOSSARYAR_2019_NL.pdf
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0.8. De antwoorden van de Commissie op onze opmerkingen (of, waar van

toepassing, de antwoorden van andere EU-instellingen en -organen) worden bij dit
verslag weergegeven. Het is onze verantwoordelijkheid als extern controleur om
verslag uit te brengen over onze controlebevindingen en de nodige conclusies te
trekken om zo een onafhankelijk en onpartijdig oordeel te geven over de
betrouwbaarheid van de rekeningen van de EU en de regelmatigheid van de
verrichtingen.
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De aan het Europees Parlement en de
Raad voorgelegde
betrouwbaarheidsverklaring van de
ERK — verslag van de onafhankelijke
controleur
Oordeel

I. Wij hebben het volgende gecontroleerd:
a)

de geconsolideerde rekeningen van de Europese Unie, die de
geconsolideerde financiële staten 1 en de verslagen over de uitvoering van de
begroting2 voor het op 31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar
bevatten, zoals goedgekeurd door de Commissie op 26 juni 2020;

b)

de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen, 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

II. Naar ons oordeel geven de geconsolideerde rekeningen van de Europese Unie

(EU) over het op 31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële
punten een getrouw beeld van de financiële situatie van de EU per 31 december
2019, van de resultaten van haar verrichtingen en kasstromen en van de
veranderingen van haar nettoactiva in het op die datum afgesloten begrotingsjaar,
overeenkomstig het Financieel Reglement en de boekhoudregels die zijn
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de
overheidssector.

1

De geconsolideerde financiële staten 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 (met verslaglegging per begrotingsterrein).

2

De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten ook de toelichtingen.
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Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij
de rekeningen
Ontvangsten
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de ontvangsten

III. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen

betreffende het per 31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële
punten wettig en regelmatig.
Uitgaven
Afkeurend oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven

IV. Naar ons oordeel vertonen de aanvaarde uitgaven in de rekeningen

betreffende het per 31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar materiële fouten
vanwege de significantie van de aangelegenheid die is beschreven onder
“Grondslag voor een afkeurend oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van
de uitgaven”.
Grondslag voor het oordeel

V. Wij hebben onze controle verricht overeenkomstig de internationale

controlestandaarden (ISA) en de regels inzake beroepsethiek van IFAC en de
internationale standaarden van hoge controle-instanties (ISSAI) van INTOSAI. Onze
verantwoordelijkheden volgens deze standaarden en regels worden nader
beschreven in het onderdeel van ons verslag over de "verantwoordelijkheden van
de controleur". We hebben ook voldaan aan onafhankelijkheidsvereisten en zijn
onze ethische verplichtingen krachtens de Ethische gedragscode voor
professionele accountants (Code of Ethics for Professional Accountants) van de
International Ethics Standards Board for Accountants nagekomen. Wij achten de
verkregen controle-informatie toereikend en geschikt als grondslag voor ons
oordeel.
Grondslag voor een afkeurend oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van
de uitgaven

VI. Het door ons geschatte totale foutenpercentage voor de aanvaarde uitgaven
in de rekeningen voor het op 31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar
bedraagt 2,7 %. Een aanzienlijk deel van deze uitgaven — meer dan de helft —
vertoont materiële fouten. Dit betreft voornamelijk uitgaven in het kader van
vergoedingen, waarvoor het geschatte foutenpercentage 4,9 % bedraagt.
Grotendeels ten gevolge van een stijging van de uitgaven voor “Cohesie” zijn
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dergelijke uitgaven gestegen tot 66,9 miljard EUR in 2019, goed voor 53,1 % van
onze controlepopulatie, 3. De gevolgen van de door ons aangetroffen fouten zijn
bijgevolg zowel van materieel belang als van diepgaande invloed op de
goedgekeurde uitgaven van het jaar.

Essentiële controleaangelegenheden
We beoordeelden de verplichting voor pensioenen en andere
personeelsbeloningen

VII. De EU-balans omvatte eind 2019 een verplichting voor pensioenen en

andere personeelsbeloningen ten bedrage van 97,7 miljard EUR, goed voor bijna
40 % van de totale verplichtingen ad 251,5 miljard EUR in 2019.

VIII. Het grootste deel van deze verplichting voor pensioenen en andere

personeelsbeloningen (83,8 miljard EUR) houdt verband met de pensioenregeling
van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie (de
“pensioenregeling”). De in de rekeningen opgenomen verplichting weerspiegelt
het bedrag dat in een pensioenfonds zou zijn opgenomen als er één zou zijn
opgezet om te betalen voor de bestaande ouderdomspensioenverplichtingen 4.
Naast ouderdomspensioenen dekt het bedrag invaliditeitspensioenen en
pensioenen die worden betaald aan weduwen, weduwnaars en wezen van EUpersoneel. De in het kader van de pensioenregeling betaalde uitkeringen komen
ten laste van de EU-begroting. De lidstaten garanderen gezamenlijk de uitbetaling
van de uitkeringen en ambtenaren dragen voor een derde bij in de kosten van de
regeling. Eurostat berekent deze verplichting in opdracht van de rekenplichtige
van de Commissie en gebruikt daarbij de parameters die de actuariële adviseurs
van de Commissie hebben beoordeeld.

IX. Het op één na grootste deel van de verplichting voor pensioenen en andere
personeelsbeloningen (11,8 miljard EUR) is de geschatte verplichting van de EU
voor het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering (JSIS, Joint
Sickness Insurance Scheme). Deze verplichting houdt verband met de medische

3

In de paragrafen 1.21-1.26 van ons Jaarverslag 2019 verstrekken wij nadere informatie.

4

Zie International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) nr. 39 — personeelsbeloningen.
Voor de pensioenregeling geeft de verplichting op basis van toegezegde uitkeringen de
huidige waarde weer van de verwachte toekomstige betalingen die de EU moet verrichten
om aan de pensioenverplichtingen te voldoen die voortvloeien uit werknemersprestaties in
de huidige periode en in voorgaande perioden.
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kosten van EU-personeelsleden die moeten worden betaald wanneer zij niet meer
in actieve dienst zijn (na aftrek van hun bijdragen).

X. In het kader van onze controle beoordeelden wij de actuariële

veronderstellingen en de daarmee samenhangende waardering van de
pensioenverplichting. We baseerden deze evaluatie op de werkzaamheden van
externe actuariële deskundigen om een studie over de pensioenregeling op te
stellen. We controleerden de numerieke gegevens, de actuariële parameters en
de berekening van de verplichting alsmede de presentatie in de geconsolideerde
balans en de toelichtingen bij de geconsolideerde financiële staten.

XI. We concluderen dat de schatting van de totale verplichting voor pensioenen
en andere personeelsbeloningen in de geconsolideerde balans reëel is. Wij zullen
deze schatting, met inbegrip van de onderliggende gegevens, in het oog blijven
houden.

Wij hebben belangrijke in de rekeningen opgenomen schattingen aan het einde
van het jaar beoordeeld

XII. Eind 2019 werden de subsidiabele kosten die door de begunstigden zijn

gemaakt, maar nog niet gerapporteerd waren, geschat op 105,7 miljard EUR (eind
2018: 99,8 miljard EUR). Deze bedragen werden als te betalen kosten geboekt 5.

XIII. Eind 2019 werd het bedrag dat niet benut werd in het kader van de

financieringsinstrumenten onder gedeeld beheer en de in de rekeningen vermelde
steunregelingen geschat op 6,9 miljard EUR (eind 2018: 6,5 miljard EUR), in de
financiële balans beschreven als “andere voorschotten aan lidstaten”.

XIV. Om deze schattingen aan het einde van het jaar te beoordelen,

onderzochten we het systeem dat de Commissie had opgezet voor de
afsluitberekeningen en gingen we de juistheid en volledigheid ervan na in de
directoraten-generaal waar de meeste betalingen werden gedaan. Tijdens onze
controlewerkzaamheden voor de steekproef van facturen en
voorfinancieringsbetalingen onderzochten we de relevante afsluitberekeningen
om het risico van onjuiste vermelding van de te betalen lasten aan te pakken. Wij
vroegen de boekhoudkundige diensten van de Commissie om verdere
verduidelijking van de algemene methodologie voor het maken van deze
schattingen.

5

Deze omvatten te betalen lasten aan de passiefzijde van de balans ad 66,9 miljard EUR en
38,8 miljard EUR aan de actiefzijde, die de waarde van de voorfinanciering vermindert.
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XV. We concluderen dat de schatting van het totaalbedrag aan te betalen

lasten en andere voorschotten aan lidstaten in de geconsolideerde balans reëel is.
Wij hebben de mogelijke impact van gebeurtenissen na de balansdatum op de
rekeningen beoordeeld

XVI. Sinds 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) geen lidstaat van de

EU meer. Nadat het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie (het “terugtrekkingsakkoord”) tussen de twee
partijen werd gesloten, heeft het VK zich ertoe verbonden alle uit zijn EUlidmaatschap voortvloeiende financiële verplichtingen in het kader van het huidige
en de vorige MFK’s na te komen.

XVII. We hebben geen gebeurtenissen vastgesteld in verband met de
terugtrekking van het VK die aanpassingen van de geconsolideerde
jaarrekening 2019 van de EU zouden vereisen volgens de internationale
boekhoudnorm inzake gebeurtenissen na de verslagleggingsdatum 6.

XVIII. Hoewel de uitbraak van COVID-19 grote gevolgen had voor de

economieën en overheidsfinanciën van de lidstaten, moesten de in de rekeningen
gerapporteerde cijfers hierdoor niet worden aangepast 7(d.w.z. het is een
gebeurtenis die niet leidt tot aanpassing van de jaarrekening). De initiatieven die
de Commissie als reactie heeft voorgesteld, kunnen echter wel van invloed zijn op
de financiële staten voor de volgende verslagperioden indien deze worden
uitgevoerd.

XIX. Op basis van de huidige situatie is er geen financiële impact om te

rapporteren in de geconsolideerde jaarrekening 2019 van de EU en concluderen
we dat de rekeningen per 31 december 2019 de gebeurtenissen na de
balansdatum juist weergeven.

Andere aangelegenheden

XX. De leiding is verantwoordelijk voor het verstrekken van “andere

informatie”. Deze term omvat de toelichting “Financiële staten — bespreking en
analyse”, maar niet de geconsolideerde rekeningen of ons verslag daarover. Ons
oordeel over de geconsolideerde rekeningen heeft geen betrekking op deze
andere informatie en we formuleren geen enkele conclusie over de

6

Zie IPSAS 14 — Events after the Reporting Date.

7

Zie IPSAS 14 — Events after the Reporting Date.
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betrouwbaarheid daarvan. In het kader van onze controle van de geconsolideerde
rekeningen is het onze verantwoordelijkheid de andere informatie te lezen en na
te gaan of die in materieel opzicht inconsistent is met de geconsolideerde
rekeningen of de kennis die we in de loop van de controle hebben opgedaan, of
anderszins afwijkingen van materieel belang lijkt te bevatten. Wanneer wij
concluderen dat de andere informatie een afwijking van materieel belang bevat,
moeten we dat feit dienovereenkomstig melden. Wij hebben in dit verband niets
te melden.
Verantwoordelijkheden van de leiding

XXI. Overeenkomstig de artikelen 310-325 van het VWEU en het Financieel

Reglement is de leiding verantwoordelijk voor het opstellen en weergeven van de
geconsolideerde rekeningen van de EU 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 de opstelling en weergave
van financiële staten 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 staten weergegeven activiteiten, financiële verrichtingen en informatie
in overeenstemming zijn met de voorschriften (wetten, regelgeving, beginselen,
regels en normen) waar ze onder vallen. De Commissie draagt de
eindverantwoordelijkheid voor de wettigheid en regelmatigheid van de
verrichtingen die ten grondslag liggen aan de rekeningen van de EU (artikel 317
van het VWEU).

XXII. Bij het voorbereiden van de geconsolideerde rekeningen is de leiding

verantwoordelijk voor het beoordelen van het vermogen van de EU om de
activiteiten voort te zetten, voor het melden van alle relevante kwesties en voor
het hanteren van het continuïteitsbeginsel tenzij zij voornemens is om de entiteit
te liquideren of om haar activiteiten stop te zetten, of als er geen realistisch
alternatief bestaat.

XXIII. De Commissie is verantwoordelijk voor het toezicht op het proces van
financiële verslaglegging over de EU.

XXIV. Volgens het Financieel Reglement (titel XIII) moet de rekenplichtige van

de Commissie de geconsolideerde rekeningen van de EU uiterlijk 31 maart van het
volgende jaar eerst als voorlopige rekeningen en uiterlijk 31 juli als definitieve
rekeningen ter controle indienen. De voorlopige rekeningen moeten al een
getrouw beeld geven van de financiële situatie van de EU. Het is daarom absoluut
noodzakelijk dat alle posten in de voorlopige rekeningen als definitieve
berekeningen worden gepresenteerd zodat wij onze opdracht binnen de gegeven
termijnen kunnen uitvoeren overeenkomstig titel XIII van het Financieel
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Reglement. Verschillen tussen de voorlopige en definitieve rekeningen zouden
normaliter alleen voortvloeien uit onze opmerkingen.
Verantwoordelijkheden van de controleur voor de controle van de
geconsolideerde rekeningen en onderliggende verrichtingen

XXV. Onze doelstellingen bestaan erin, redelijke zekerheid te verkrijgen over

de vraag of de geconsolideerde rekeningen van de EU geen afwijkingen van
materieel belang vertonen en of de onderliggende verrichtingen wettig en
regelmatig zijn, alsmede op basis van onze controle het Europees Parlement en de
Raad een betrouwbaarheidsverklaring voor te leggen 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 de controle alle gevallen waarin sprake is van een materiële
afwijking of van niet-conformiteit noodzakelijkerwijs zijn opgespoord. Deze
kunnen voortkomen uit fraude of fouten en worden van materieel belang geacht
indien hiervan, afzonderlijk of geaggregeerd, redelijkerwijs zou kunnen worden
verwacht dat ze van invloed zijn op economische beslissingen die worden
genomen op basis van deze geconsolideerde rekeningen.

XXVI. Ten aanzien van de ontvangsten nemen wij bij ons onderzoek van de

eigen middelen op basis van de btw en het bni de macro-economische aggregaten
die de basis vormen voor de berekening daarvan als uitgangspunt, en beoordelen
wij de systemen van de Commissie voor de verwerking van de gegevens totdat de
bijdragen van de lidstaten zijn ontvangen en opgenomen in de geconsolideerde
rekeningen. Bij de traditionele eigen middelen onderzoeken wij de rekeningen van
de douaneautoriteiten en analyseren wij de stroom van douanerechten totdat de
bedragen zijn ontvangen door de Commissie en opgenomen in de rekeningen.

XXVII. Ten aanzien van de uitgaven onderzoeken wij betalingsverrichtingen

nadat de uitgaven zijn gedaan, geboekt en goedgekeurd. Dit onderzoek betreft
alle soorten betalingen op het moment dat deze worden gedaan, behalve
voorschotten. Wij onderzoeken voorschotbetalingen zodra de ontvanger van de
middelen het passende gebruik ervan heeft aangetoond en de instelling of het
orgaan dit bewijs heeft aanvaard door het afwikkelen van de voorschotbetaling,
wat wellicht pas in een volgend jaar plaatsvindt.

XXVIII. Wij passen professionele oordeelsvorming toe en houden gedurende
de hele controle een professioneel-kritische instelling. Daarnaast:
a)

identificeren en beoordelen we de risico's op afwijkingen van materieel
belang in de geconsolideerde rekeningen en op niet-conformiteit van
materieel belang van de onderliggende verrichtingen met vereisten van de
EU-wetgeving, hetzij door fraude, hetzij door fouten. We ontwerpen in het
licht van die risico's controleprocedures en voeren die uit en we winnen

20

controle-informatie in die toereikend en geschikt is als grondslag voor ons
controleoordeel. Gevallen waarin sprake is van een afwijking of nietconformiteit van materieel belang als gevolg van fraude zijn moeilijker te
ontdekken dan die als gevolg van fouten, aangezien er bij fraude sprake kan
zijn van collusie, vervalsing, opzettelijke omissies, verkeerde voorstellingen
van zaken of het terzijde stellen van de interne beheersing. Bijgevolg is het
risico groter dat dergelijke gevallen niet worden ontdekt.
b)

verkrijgen we inzicht in de internebeheersingsmaatregelen die relevant zijn
voor de controle teneinde adequate controleprocedures op te zetten, maar
niet om een oordeel uit te spreken over de doeltreffendheid van de
internebeheersingsmaatregelen;

c)

beoordelen we de geschiktheid van de door de leiding gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaglegging en van de redelijkheid van de
boekhoudkundige schattingen en de daarmee samenhangende
informatieverschaffing door de leiding;

d)

trekken we conclusies over de geschiktheid van de wijze waarop de leiding
het continuïteitsbeginsel hanteert en, op basis van de verkregen controleinformatie, over het al dan niet bestaan van materiële onzekerheden die het
gevolg zijn van gebeurtenissen of omstandigheden die mogelijk aanzienlijke
twijfel doen rijzen over het vermogen van de entiteit om de
bedrijfsactiviteiten voort te zetten. Als we tot de conclusie komen dat een
dergelijke materiële onzekerheid bestaat, zijn we verplicht in ons verslag de
aandacht te vestigen op de gerelateerde informatie in de geconsolideerde
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. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de
entiteit haar bedrijfsactiviteiten niet langer kan voortzetten;

e)

evalueren we de algemene presentatie, structuur en inhoud van de
geconsolideerde rekeningen, met inbegrip van alle vermelde informatie; en
beoordelen we of de geconsolideerde rekeningen een getrouw beeld geven
van de onderliggende verrichtingen en gebeurtenissen;

f)

verkrijgen we voldoende passende controle-informatie met betrekking tot de
financiële informatie over de entiteiten waarop de geconsolideerde
rekeningen van de EU betrekking hebben om een oordeel te formuleren over
de geconsolideerde rekeningen en de onderliggende verrichtingen. We zijn
verantwoordelijk voor het aansturen van, toezicht houden op en uitvoeren
van de controle, en dragen als enige de verantwoordelijkheid voor ons
controleoordeel.
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XXIX. Wij communiceren met de leiding onder meer over de geplande

reikwijdte en timing van de controle en over significante controlebevindingen,
waaronder bevindingen over significante tekortkomingen in de interne
beheersing.

XXX. We bepalen welke van de punten die we met de Commissie en andere

gecontroleerde entiteiten hebben besproken, het belangrijkst waren bij de
controle van de geconsolideerde rekeningen en dus de essentiële
controleaangelegenheden voor de huidige periode vormen. Wij beschrijven deze
aangelegenheden in ons verslag, tenzij openbaarmaking ervan verboden is op
grond van de wet- en regelgeving of, zoals zeer zelden gebeurt, wij 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 ervan voor het algemeen belang.
24 september 2020

Klaus-Heiner LEHNE
President

Europese Rekenkamer
12, rue Alcide De Gasperi — L-1615 Luxemburg
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Inleiding
De rol van de Europese Rekenkamer

1.1. Wij zijn de onafhankelijke controleur van de Europese Unie. In

overeenstemming met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
(VWEU) 8:
a)

geven wij een oordeel af over de rekeningen van de EU;

b)

controleren wij of de EU-begroting in overeenstemming met de toepasselijke weten regelgeving wordt gebruikt;

c)

rapporteren wij of de EU-middelen zuinig, efficiënt en doeltreffend zijn
uitgegeven 9, en

d)

geven wij adviezen over voorstellen voor wetgeving met financiële impact.

1.2. Onze werkzaamheden voor de betrouwbaarheidsverklaring (toegelicht in

bijlage 1.1) voldoen aan de eerste twee van deze doelstellingen. Voor het
begrotingsjaar 2019 hebben wij besloten de prestatieaspecten van de
begrotingsuitvoering (zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitgaven)
te presenteren in een afzonderlijk deel van ons jaarverslag 10. Onze
controlewerkzaamheden vormen als geheel ook essentiële input voor onze adviezen
over wetgevingsvoorstellen.

1.3. In dit hoofdstuk van het jaarverslag:
a)

wordt de achtergrond van onze betrouwbaarheidsverklaring geschetst en een
overzicht gegeven van onze bevindingen en conclusies betreffende de
betrouwbaarheid van de rekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen;

b)

wordt informatie verstrekt over gevallen van vermoedelijke fraude die wij aan
OLAF melden;

8

Artikelen 285 tot en met 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
(VWEU) (PB C 326 van 26.10.2012, blz. 47).

9

Zie woordenlijst: Goed financieel beheer.

10

Zie ons Verslag betreffende de prestaties van de EU-begroting – Stand van zaken eind 2019.
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c)

wordt onze controleaanpak samengevat (zie bijlage 1.1).

1.4. De lockdown als reactie op de COVID-19-crisis werd ingesteld voordat wij onze

controlewerkzaamheden voor dit jaarverslag en de betrouwbaarheidsverklaring
hadden afgerond. Dit had gevolgen voor ons vermogen om de controle-informatie te
verkrijgen die nodig was voor sommige aspecten van ons werk. Wanneer wij geen
controles ter plaatse konden verrichten als gevolg van reisbeperkingen, voerden we
alternatieve controleprocedures uit, zoals controles aan de hand van stukken.
Hierdoor konden wij voldoende geschikte bewijsstukken verzamelen om onze
controlewerkzaamheden af te ronden en de betrouwbaarheidsverklaring en de
specifieke beoordelingen voor het Jaarverslag 2019 op te stellen zonder enige
beperking van de reikwijdte.

De EU-uitgaven vormen een belangrijk instrument ter
verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen

1.5. De uitgaven van de EU vormen een belangrijk — maar niet het enige —

instrument ter verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen. Andere belangrijke
instrumenten omvatten gebruikmaking van wetgeving en het vrije verkeer van
goederen, diensten, kapitaal en personen in de EU. De EU-uitgaven in 2019 bedroegen
159,1 miljard EUR 11, hetgeen overeenkomt met 2,1 % van de totale overheidsuitgaven
van de EU-lidstaten en 1,0 % van het gezamenlijke bruto nationaal inkomen
(zie kader 1.1).

11

Zie de geconsolideerde jaarrekening 2019 van de EU, verslagen over de uitvoering van de
begroting en toelichtingen daarbij, MFK 4.3: Uitvoering van de betalingskredieten.
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Kader 1.1
EU-uitgaven 2019 als aandeel van het bruto nationaal inkomen (bni)
en de overheidsuitgaven

100 %

Bruto nationaal inkomen EU-28
16 446 miljard EUR

46 %

Overheidsuitgaven EU-28
7 544 miljard EUR

1%

EU-uitgaven
159,1 miljard EUR
Bron: Bni van de lidstaten: jaarrekening 2019 van de Europese Commissie — bijlage A —
ontvangsten; overheidsuitgaven van de lidstaten: Eurostat — nationale jaarrekeningen; EUuitgaven: Europese Commissie — geconsolideerde jaarrekening 2019 van de Europese Unie.

1.6. EU-middelen worden uitbetaald aan begunstigden door middel van eenmalige
betalingen/jaarlijkse betalingen of door een reeks betalingen in het kader van
meerjarige uitgavenregelingen. Betalingen uit de EU-begroting 2019 omvatten
126,2 miljard EUR aan eenmalige, tussentijdse of saldobetalingen, plus 32,9 miljard
EUR aan voorfinanciering. Zoals uit kader 1.2 blijkt, ging het grootste aandeel van de
EU-begroting naar “Natuurlijke hulpbronnen”, gevolgd door “Cohesie” en
“Concurrentievermogen”.
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Kader 1.2
Betalingen in 2019 per rubriek van het meerjarig financieel kader
(MFK)
(miljard EUR)

Betalingen

Concurrentievermogen
21,7 (13,7 %)

Speciale instrumenten
0,3 (0,2 %)

Cohesie
53,8 (33,8 %)

159,1 miljard
EUR

Administratie
10,4 (6,5 %)

Europa als
wereldspeler
10,1 (6,4 %)

Veiligheid en burgerschap
3,3 (2,0 %)

Natuurlijke hulpbronnen
59,5 (37,4 %)

MFK 1a
MFK 1b

Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid (“Concurrentievermogen”)
Economische, sociale en territoriale cohesie (“Cohesie”)

MFK 2

Natuurlijke hulpbronnen

MFK 3

Veiligheid en burgerschap

MFK 4

Europa als wereldspeler

MFK 5

Administratie

MFK 9

Speciale instrumenten

Bron: ERK.

26

Controlebevindingen betreffende het
begrotingsjaar 2019
Betrouwbaarheid van de rekeningen
De rekeningen vertoonden geen afwijkingen van materieel belang

1.7. Onze opmerkingen hebben betrekking op de geconsolideerde rekeningen12 (de

“rekeningen”) van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019. Wij hebben deze
samen met de “representation letter” van de rekenplichtige ontvangen op 26 juni
2020, vóór de uiterste indieningsdatum krachtens het Financieel Reglement 13. De
rekeningen gaan vergezeld van een zogeheten “Financial Statement Discussion and
Analysis” (Financiële staten — bespreking en analyse) 14. Deze analyse valt niet onder
ons controleoordeel. Overeenkomstig de controlenormen hebben wij de analyse
evenwel beoordeeld op haar consistentie met de informatie in de rekeningen.

12

De geconsolideerde rekeningen omvatten:
a) de geconsolideerde financiële staten, die de balans (met de activa en passiva aan het
eind van het begrotingsjaar), de staat van de financiële resultaten (met de inkomsten
en uitgaven over het jaar), het kasstroomoverzicht (dat toont hoe mutaties in de
rekeningen van invloed zijn op geldmiddelen en kasequivalenten) en het
mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook de toelichtingen bij de financiële staten
bevatten;
b) de verslagen over de uitvoering van de begroting betreffende de ontvangsten en
uitgaven van het begrotingsjaar, alsook de bijbehorende toelichtingen.

13

Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli
2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van
de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van
30.7.2018, blz. 1).

14

Zie Recommended Practice Guideline 2 (RPG ofwel aanbevolen praktisch richtsnoer 2)
“Financial Statement Discussion and Analysis” van de International Public Sector Accounting
Standards Board (IPSASB).
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1.8. Uit de door de Commissie gepubliceerde rekeningen blijkt dat op 31 december
2019 de totale passiva 251,5 miljard EUR bedroegen, tegen totale activa van
178,9 miljard EUR 15. Het economisch resultaat voor 2019 bedroeg 4,8 miljard EUR.

1.9. Tijdens onze controle stelden wij vast dat de rekeningen geen afwijkingen van
materieel belang vertoonden. Daarnaast presenteren wij onze opmerkingen over het
financieel en begrotingsbeheer van EU-middelen in hoofdstuk 2.

Essentiële controleaangelegenheden in verband met de financiële staten
voor 2019

1.10. Essentiële controleaangelegenheden zijn aangelegenheden die naar ons

professionele oordeel het belangrijkst waren bij onze controle van de financiële staten
van de huidige periode. Deze aangelegenheden werden behandeld in het kader van
onze controle van de financiële staten als geheel en bij het vormen van ons oordeel
daarover, maar we geven geen afzonderlijk oordeel af over deze aangelegenheden. In
overeenstemming met internationale standaard van hoge controle-instanties (ISSAI)
nr. 2701 16 brengen we in onze betrouwbaarheidsverklaring verslag uit over essentiële
controleaangelegenheden.

Regelmatigheid van de verrichtingen

1.11. Wij onderzoeken de ontvangsten en de uitgaven van de EU om te beoordelen

of deze in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij
presenteren onze controleresultaten voor de ontvangsten in hoofdstuk 3 en voor de
uitgaven in de hoofdstukken 4-9.

15

Het verschil van 72,5 miljard EUR vertegenwoordigde de (negatieve) nettoactiva die
bestaan uit reserves en het deel van de uitgaven die de EU al heeft gedaan tot 31 december
en moeten worden gefinancierd uit toekomstige begrotingen.

16

ISSAI 2701 — Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor’s Report.
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Onze controle heeft betrekking op onderliggende ontvangsten- en
uitgavenverrichtingen bij de rekeningen

1.12. Wat de ontvangsten betreft, hebben wij zekerheid verkregen voor ons

controleoordeel door de geselecteerde essentiële systemen te beoordelen en dit aan
te vullen met een toetsing van verrichtingen. De onderzochte steekproef van
verrichtingen was zodanig opgezet dat deze representatief is voor alle
ontvangstenbronnen, die uit drie categorieën eigen middelen en ontvangsten uit
andere bronnen bestaan. (Zie de paragrafen 3.2 en 3.3).

1.13. Voor uitgaven hebben we een representatieve steekproef van verrichtingen

opgezet en getoetst om bij te dragen tot onze betrouwbaarheidsverklaring en om een
schatting te maken van het aandeel van onregelmatige verrichtingen in de algehele
controlepopulatie, in de uitgaven met een hoog en met een laag risico, en in elke MFKrubriek waarvoor wij een specifieke beoordeling verstrekken (hoofdstukken 4, 5, 6 en
9).

1.14. Wat betreft de uitgaven omvatten de onderliggende verrichtingen

overdrachten van middelen uit de EU-begroting aan eindontvangers van EU-uitgaven.
We onderzoeken uitgaven wanneer eindontvangers van EU-middelen activiteiten
hebben ondernomen of kosten hebben gemaakt, en wanneer de Commissie de
uitgaven heeft aanvaard (“aanvaarde uitgaven”). In de praktijk betekent dit dat onze
populatie van verrichtingen tussentijdse en saldobetalingen omvat. We hebben geen
voorfinancieringsbetalingen onderzocht, tenzij deze in 2019 werden verrekend.

1.15. De wijzigingen van de wetgeving voor de periode 2014-2020 voor “Cohesie”

zijn van invloed geweest op de vraag wat de Commissie als “aanvaarde uitgaven” op
dit gebied beschouwt. Sinds 2017 bestaat onze controlepopulatie voor deze MFKrubriek uit uitgaven die werden opgenomen in de jaarlijks door de Commissie
aanvaarde rekeningen voor de periode 2014-2020 (zie paragraaf (15) van bijlage 1.1
en de paragrafen 5.8 en 5.9) en uit saldobetalingen (waaronder voorfinanciering die al
was verrekend) voor de periode 2007-2013. Dit betekent dat wij verrichtingen hebben
getoetst waarvoor de lidstaten alle relevante maatregelen hadden moeten uitvoeren
om fouten die zij zelf hadden vastgesteld, te corrigeren.

1.16. Onze controlepopulatie voor 2019 had een totale waarde van 126,1 miljard

EUR. In kader 1.3 is de uitsplitsing weergegeven van dit bedrag in eenmalige,
tussentijdse (indien aanvaard door de Commissie) en saldobetalingen, verrekeningen
van voorfinanciering en jaarlijkse besluiten ter aanvaarding van de rekeningen.
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Kader 1.3
Vergelijking van onze controlepopulatie (126,1 miljard EUR) en de
EU-uitgaven (159,1 miljard EUR) per MFK-rubriek in 2019
(miljard EUR)

Concurrentievermogen
21,7 betalingen
16,7 controlepopulatie

Cohesie
53,8 betalingen ⁽*⁾
28,4 controlepopulatie

Natuurlijke hulpbronnen

59,5 betalingen

59,4 controlepopulatie

Veiligheid en burgerschap
3,3 betalingen
3,0 controlepopulatie

Europa als wereldspeler
10,1 betalingen
8,2 controlepopulatie

Administratie
10,4 betalingen
10,4 controlepopulatie

Speciale instrumenten
0,3 betalingen
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Eenmalige, tussentijdse en saldobetalingen

Voorfinancieringsbetalingen (met inbegrip van
voorschotten in het kader van financieringsinstrumenten,
het EFSI, aan agentschappen, in het kader van de garantie
voor extern optreden)

Verrekening van voorfinanciering (met inbegrip van
uitbetalingen in het kader van trustfondsen voor MFK 4 en
betalingen in 2017 en 2018 voor in 2019 afgesloten OP's
voor MFK 1b)

Jaarlijks besluit ter aanvaarding van de rekeningen
(programmeringsperiode 2014-2020)

Voor “Cohesie” omvat de 52,0 miljard EUR aan voorfinanciering tussentijdse betalingen voor de
programmeringsperiode 2014-2020 voor in totaal 41,6 miljard EUR. Overeenkomstig onze aanpak
van dit terrein maken deze betalingen geen deel uit van onze controlepopulatie voor het
Jaarverslag 2019.
(*)

Bron: ERK.

1.17. Uit kader 1.4 blijkt dat “Natuurlijke hulpbronnen” het grootste aandeel van

onze totale populatie vormt (47,2 %), gevolgd door “Cohesie” (22,5 %) en
“Concurrentievermogen” (13,2 %).
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Kader 1.4
Overzicht van onze controlepopulatie 2019 van 126,1 miljard EUR per
MFK-rubriek
(miljard EUR)

Controlepopulatie
Concurrentievermogen
16,7 (13,2 %)

Administratie
10,4 (8,2 %)

Cohesie
28,4 (22,5 %)

126,1 miljard
EUR

Europa als wereldspeler
8,2 (6,5 %)

Veiligheid en
burgerschap
3,0 (2,4 %)

Natuurlijke
hulpbronnen
59,4 (47,2 %)

Bron: ERK.

Er is nog steeds sprake van fouten in specifieke soorten uitgaven

1.18. Voor de regelmatigheid van EU-ontvangsten en -uitgaven waren dit onze

belangrijkste bevindingen:
a)

Over het geheel genomen wijst de controle-informatie erop dat de ontvangsten
geen fouten van materieel belang vertonen. De door ons onderzochte
ontvangstengerelateerde systemen waren over het geheel genomen
doeltreffend. De belangrijkste internebeheersingsmaatregelen inzake traditionele
eigen middelen (TEM) die we hebben beoordeeld bij de Commissie (zie de
paragrafen 3.10 en 3.18) en in bepaalde lidstaten (zie de paragrafen 3.8 en 3.9)
waren gedeeltelijk doeltreffend (zie paragraaf 3.24). Ook constateerden wij
belangrijke gebreken in de controles van de lidstaten ter verkleining van de
“douanekloof” (d.w.z. de ontweken bedragen die in de systemen voor de TEMboekhouding van de lidstaten buiten beeld blijven), die om EU-optreden vragen.
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b)

Voor de uitgaven wijst onze controle-informatie erop dat deze over het geheel
genomen een materieel foutenpercentage van 2,7 % 17 vertoonden (zie kader 1.5).
“Cohesie” leverde de grootste bijdrage aan dit percentage met (36,3 %), gevolgd
door “Natuurlijke hulpbronnen” (32,2 %), “Concurrentievermogen” (19,1 %) en
“Europa als wereldspeler” (10,3 %). Uitgaven met een hoog risico, waarvoor vaak
complexe regels gelden en die voornamelijk op vergoedingen zijn gebaseerd,
vertonen nog steeds fouten van materieel belang (zie de paragrafen 1.21 en
1.22). Dergelijke uitgaven vertegenwoordigden 53,1 % van onze
controlepopulatie (zie kader 1.5).

Kader 1.5
Geschat foutenpercentage (2017-2019)
10 %

95 %

betrouwbaarheidsinterval

8%

Bovenste foutengrens
Geschat foutenpercentage
Onderste foutengrens

6%

4%

3,4 %

3,4 %
%
Materialiteit: 2,02 %

2,6 %

2,4 %
1,4 %

1,8 %

3,6 %
2,7 %
1,8 %

0%

2017

2018

2019

Bron: ERK.
Een fout is een geldbedrag dat niet had mogen worden betaald uit de EU-begroting. Fouten
ontstaan wanneer geld niet overeenkomstig de relevante EU-wetgeving wordt gebruikt en dus niet
zoals de Raad en het Europees Parlement voor ogen hadden toen zij die wetgeving vaststelden, of
wanneer het niet overeenkomstig specifieke nationale voorschriften wordt gebruikt.

17

Wij hebben 95 % zekerheid dat het geschatte foutenpercentage in de populatie tussen
1,8 % en 3,6 % ligt (de onderste, respectievelijk de bovenste foutengrens).
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De complexiteit van de regels en de wijze waarop EU-middelen worden
uitbetaald, zijn van invloed op het risico op fouten

1.19. Op basis van onze risicoanalyse, die is gebaseerd op controleresultaten en

beoordelingen van beheers- en controlesystemen in het verleden, hebben wij onze
controlepopulatie van onderliggende verrichtingen verdeeld in uitgaven met een hoog
risico en uitgaven met een laag risico en hebben we het foutenpercentage voor beide
soorten uitgaven geschat. Onze controleresultaten van 2019 en bevindingen van
voorgaande jaren bevestigen opnieuw onze beoordeling en risicoclassificatie, waaruit
blijkt dat de wijze waarop de middelen worden uitbetaald van invloed is op het risico
op fouten.
—

Het risico op fouten is lager voor uitgaven waarvoor vereenvoudigde/minder
complexe regels gelden. Dit soort uitgaven omvat voornamelijk op rechten
gebaseerde betalingen 18, waarvoor begunstigden aan bepaalde, maar niet al te
complexe voorwaarden moeten voldoen.

—

Voor uitgaven waarvoor complexe regelgeving geldt; is het risico op fouten hoog.
Dit is met name het geval bij betalingen in het kader van vergoedingen waarvoor
de begunstigden declaraties moeten indienen voor de subsidiabele kosten die ze
hebben gemaakt. Daartoe moeten ze niet alleen aantonen dat zij een activiteit
uitoefenen die voor steun in aanmerking komt, maar ook bewijs van de gemaakte
vergoedbare kosten verstrekken. Daarbij moeten zij zich vaak houden aan
ingewikkelde regels met betrekking tot de vragen wat mag worden gedeclareerd
(subsidiabiliteit) en hoe kosten naar behoren worden gemaakt (regels inzake
openbare aanbestedingen of staatssteun).

1.20. In 2019 constateerden we nog altijd dat uitgaven met een laag risico geen

fouten van materieel belang bevatten, maar dat uitgaven met een hoog risico nog
steeds fouten van materieel belang vertoonden (zie kader 1.6). Het aandeel van de
uitgaven die fouten van materieel belang vertonen, is echter gestegen in vergelijking
met de voorgaande drie jaar.

18

Op rechten gebaseerde uitgaven omvatten administratieve uitgaven.
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Kader 1.6
Uitsplitsing van controlepopulatie 2019 in uitgaven met een laag
risico en uitgaven met een hoog risico
(miljard EUR)
0
Bevat geen materiële
fouten

20

40
Uitgaven met een laag risico

60
59,2 (46,9 %)

Materialiteitsniveau 2,0 %
Geschat
foutenpercentage:

4,9 %

Uitgaven met een hoog risico

66,9 (53,1 %)

Materialiteitsniveau 2,0 %

Bron: ERK.

Meer dan de helft van onze controlepopulatie vertoonde fouten van materieel
belang

1.21. Uitgaven met een hoog risico vertegenwoordigen 53,1 % van onze

controlepopulatie en is gestegen ten opzichte van vorig jaar, toen het ongeveer 50 %
van onze controlepopulatie vertegenwoordigde. Het hogere aandeel van uitgaven met
een hoog risico dit jaar is grotendeels te wijten aan een stijging van 4,8 miljard EUR in
onze controlepopulatie voor “Cohesie”. Uit kader 1.7 blijkt dat “Cohesie” het grootste
aandeel van onze populatie van uitgaven met een hoog risico vormt (28,4 miljard EUR),
gevolgd door “Natuurlijke hulpbronnen” (18,1 miljard EUR) en
“Concurrentievermogen” (10,7 miljard EUR).

1.22. We schatten het foutenpercentage bij dit soort uitgaven op 4,9 % (2018:

4,5 %), wat hoger is dan de materialiteitsdrempel van 2,0 % (zie kader 1.6). Dit cijfer
komt naar voren uit onze toetsing van uitgaven met een hoog risico binnen alle
relevante MFK-rubrieken.
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Kader 1.7
Uitsplitsing van uitgaven met een hoog risico per MFK-rubriek
(miljard EUR)

Concurrentievermogen: 10,7

Cohesie: 28,4

Natuurlijke hulpbronnen: 18,1

Europa als wereldspeler: 7,4

Totaal: 66,9
(53,1 %)

Hoog risico

Veiligheid en burgerschap: 2,3
0
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Bron: ERK.

1.23.

“Cohesie” (hoofdstuk 5): de uitgaven op dit gebied worden
voornamelijk verricht in het kader van het Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling, het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds. Het wordt
gedomineerd door vergoedingen, die volgens ons een hoog risico vormen. De
belangrijkste soorten fouten die we hebben vastgesteld en gekwantificeerd, waren
niet-subsidiabele projecten en inbreuken op de internemarktregels (in het bijzonder
niet-naleving van de regels inzake overheidsopdrachten).

1.24.

“Natuurlijke hulpbronnen” (hoofdstuk 6): voor de uitgaventerreinen
waarvoor we een hoger risico hadden vastgesteld (plattelandsontwikkeling,
marktmaatregelen, visserij, het milieu en klimaatactie), goed voor ongeveer 30 % van
de betalingen in deze rubriek, hebben we opnieuw een materieel foutenpercentage
vastgesteld. Uitgaven op deze gebieden worden voornamelijk gedaan in de vorm van
vergoedingen en zijn onderworpen aan vaak complexe subsidiabiliteitsvoorwaarden.
Niet-subsidiabele begunstigden, activiteiten of gedeclareerde kosten zijn de meest
voorkomende fouten op dit gebied.
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1.25.

“Concurrentievermogen” (hoofdstuk 4): evenals in voorgaande jaren
vormen onderzoeksuitgaven een hoog risico en zijn deze de belangrijkste bron van
fouten. Fouten bij onderzoeksuitgaven omvatten verschillende categorieën nietsubsidiabele kosten (in het bijzonder directe personeelskosten en andere directe
kosten, indirecte kosten en onderaannemingskosten).

1.26.

“Europa als wereldspeler” (hoofdstuk 8): de uitgaven worden gedaan
in de vorm van steun aan de hand van een breed scala van steunverleningsmethoden
zoals contracten voor werken, leveringen en diensten; subsidies; bijdrage- en
delegatieovereenkomsten en begrotingssteun. Het betreft voornamelijk
terugbetalingen en heeft betrekking op extern optreden dat wordt gefinancierd uit de
algemene begroting van de EU. Alle soorten uitgaven in deze rubriek worden als zeer
risicovol beschouwd, met uitzondering van betalingen voor begrotingssteun, die
ongeveer 10 % van deze uitgaven vertegenwoordigen. De meeste fouten die werden
aangetroffen op dit gebied betreffen overheidsopdrachten,
subsidietoekenningsprocedures, het ontbreken van bewijsstukken en niet-subsidiabele
kosten.
Subsidiabiliteitsfouten leveren nog steeds de grootste bijdrage aan het geschatte
foutenpercentage voor uitgaven met een hoog risico

1.27. Evenals in de afgelopen jaren hebben we ons meer gericht op de soorten

fouten die we bij uitgaven met een hoog risico aantroffen, omdat dit het terrein is dat
een materieel foutenpercentage blijft vertonen. Kader 1.8 geeft de bijdrage weer die
elke soort fout levert aan het geschatte foutenpercentage voor 2019 voor uitgaven
met een hoog risico, naast de schattingen voor 2018 en 2017.
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Kader 1.8
Bijdrage aan het geschatte foutenpercentage voor 2019 van uitgaven
met een hoog risico, per soort fout
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(E)

Door de Commissie en
intermediaire instanties
gemaakte fouten en
andere fouten

Bron: ERK.

1.28. Evenals in voorgaande jaren leverden susidiabiliteitsfouten (d.w.z. niet-

subsidiabele kosten in kostendeclaraties 40 % en niet-subsidiabele projecten,
activiteiten of begunstigden 34 %) met 74 % de grootste bijdrage aan het geschatte
foutenpercentage voor uitgaven met een hoog risico (2018: 68 %).

1.29. In 2019 troffen we nog steeds een groot aantal fouten aan met betrekking
tot openbare aanbestedingen, regels inzake staatssteun en procedures voor de
toekenning van subsidies, voornamelijk in de rubrieken “Cohesie” en “Natuurlijk
hulpbronnen”. Deze fouten waren goed voor 20 % van het door ons geschatte
foutenpercentage voor uitgaven met een hoog risico (2018: 16 %).

We hebben geen materieel foutenpercentage aangetroffen voor uitgaven met een
laag risico

1.30. Voor uitgaven met een laag risico, die 46,9 % van onze controlepopulatie

vertegenwoordigden, concluderen wij op basis van ons controlewerk dat het geschatte
foutenpercentage, evenals in 2018, onder onze materialiteitsdrempel van 2,0 % ligt.
Uitgaven met een laag risico bestaan voornamelijk uit op rechten gebaseerde
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betalingen en administratieve uitgaven (zie kader 1.9). Op rechten gebaseerde
betalingen omvatten studie- en onderzoeksbeurzen (“Concurrentievermogen” —
hoofdstuk 4), rechtstreekse steun voor landbouwers (“Natuurlijke hulpbronnen” —
hoofdstuk 6) en begrotingssteun aan niet-EU-landen (“Europa als wereldspeler” —
hoofdstuk 8). Administratieve uitgaven bestaan voornamelijk uit de salarissen en
pensioenen van EU-ambtenaren (“Administratie” — hoofdstuk 9).

Kader 1.9
Uitsplitsing van uitgaven met een laag risico per MFK-rubriek
(miljard EUR)

Concurrentievermogen: 6,0
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Bron: ERK.

De regelmatigheidsinformatie van de Commissie

1.31. Krachtens artikel 317 van het VWEU draagt de Commissie de

eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de EU-begroting en beheert zij de EUuitgaven samen met de lidstaten 19. De Commissie legt rekenschap af van haar
19

Artikel 317 VWEU:
“De Commissie voert de begroting in samenwerking met de lidstaten overeenkomstig de
bepalingen van het ter uitvoering van artikel 322 vastgestelde reglement uit onder haar
eigen verantwoordelijkheid, binnen de grenzen der toegekende kredieten en met het
beginsel van goed financieel beheer. De lidstaten werken met de Commissie samen om te
verzekeren dat de toegekende kredieten volgens het beginsel van goed financieel beheer
worden gebruikt.”
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handelen in drie verslagen die zijn opgenomen in het “geïntegreerd pakket inzake
financiële verslaglegging” 20:
a)

geconsolideerde rekeningen van de Europese Unie;

b)

jaarlijks beheers- en prestatieverslag over de EU-begroting (Annual Management
and Performance Report, AMPR);

c)

verslag over de follow-up van de kwijting van het voorgaande begrotingsjaar.

1.32. In het kader van onze strategie voor 2018-2020 is het onze bedoeling om na

te gaan hoe we gebruik kunnen maken van de door de gecontroleerden verschafte
informatie over de wettigheid en regelmatigheid. Dit betekent dat we voornemens zijn
om in de toekomst waar mogelijk zekerheid te verschaffen over de
(beheers)verklaringen van de Commissie. Hiermee bouwen wij voort op de ervaring die
we sinds 1994 hebben opgedaan met het toepassen van een soortgelijke aanpak bij
het controleren van de regelmatigheid van de rekeningen. Wat betreft de controle van
de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de rekeningen bleven we
met de Commissie werken aan het tot stand brengen van de noodzakelijke
voorwaarden om vorderingen te kunnen maken op weg naar deze aanpak. We hebben
echter moeilijkheden ondervonden, bijvoorbeeld in verband met de beschikbaarheid
van tijdige en betrouwbare informatie, die onze vorderingen belemmeren. Wij hebben
uitgebreider verslag uitgebracht over deze beperkingen in hoofdstuk 4
(“Concurrentievermogen”), hoofdstuk 5 (“Cohesie”) en hoofdstuk 8 (“Europa als
wereldspeler”).

De schatting van het foutenpercentage door de Commissie ligt aan de
ondergrens van onze bandbreedte

1.33. In het AMPR presenteert de Commissie voor de onderliggende verrichtingen

bij de rekeningen voor 2019 haar beoordeling van het risico bij betaling. Het risico bij
betaling vertegenwoordigt de schatting door de Commissie van het uitbetaalde bedrag
dat op het moment van de betaling niet in overeenstemming met de toepasselijke
regels was. Dit cijfer ligt het dichtst bij het door ons geschatte foutenpercentage.

1.34. In kader 1.10 worden de cijfers van de Commissie voor het risico bij betaling
gepresenteerd naast de bandbreedte van het door ons geschatte foutenpercentage.

20

https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report2019_en
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De Commissie schat het risico bij betaling voor 2019 op 2,1 %, wat onder ons geschatte
foutenpercentage van 2,7 % (2018: 2,6 %) en aan de ondergrens van onze
bandbreedte van 1,8 %-3,6 % ligt.

Kader 1.10
Schatting door de Commissie van het risico bij betaling versus het
door ons geschatte foutenpercentage
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95 %
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Bron: ERK.
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Er zijn een aantal problemen met de elementen van de schattingen door
de Commissie

1.35. De Commissie maakt gebruik van betrouwbaarheidsverklaringen door haar

directeuren-generaal in de jaarlijkse activiteitenverslagen (JAV’s) als grondslag voor
haar algemene beoordeling van het risico bij betaling voor de verschillende
beleidsterreinen. De bijzondere rol van de Commissie, zoals weerspiegeld in haar
methodologie, en tekortkomingen in de controles achteraf, die een essentieel
onderdeel van het controlesysteem vormen, zijn echter van invloed op de schattingen
van de Commissie. Dit zijn de twee belangrijkste redenen voor de eventuele verschillen
tussen deze percentages en de door ons geschatte foutenpercentages. In kader 1.11
wordt de grondslag van de Commissie voor de vaststelling van het risico bij betaling
voor de belangrijkste uitgaventerreinen geïllustreerd, met de daarmee verband
houdende problemen 21.

Kader 1.11
Schatting door de Commissie van het risico bij betaling: grondslag en
problemen
Beleidsterrein
Concurrentievermogen

21

Grondslag voor het
risico bij betaling
De gemeenschappelijke
auditdienst van de
Commissie (GAD) trekt
gemiddeld elke
18 maanden een
representatieve
steekproef van
kostendeclaraties. Voor
2019 had de steekproef
betrekking op uitgaven
van januari 2014 tot
februari 2018.
Ongeveer 20 % van de
controles achteraf
wordt uitgevoerd door
de GAD, en 80 %

Problemen
Controles achteraf hebben
doorgaans geen betrekking
op betalingen of
verrekeningen die zijn
uitgevoerd in het jaar
waarop de
betrouwbaarheidsverklaring
betrekking heeft en bleken
niet altijd betrouwbaar te
zijn(*).

Wij hebben uitgebreider verslag uitgebracht over deze tekortkomingen in hoofdstuk 4
(“Concurrentievermogen”), hoofdstuk 5 (“Cohesie”), hoofdstuk 7 (“Natuurlijke
hulpbronnen”) en hoofdstuk 8 (“Europa als wereldspeler”).
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namens de GAD door
particuliere
accountantskantoren.
Natuurlijke
hulpbronnen(**)

Controlestatistieken
van de betaalorganen
van de lidstaten met
aanpassingen om het
risico bij betaling te
beoordelen.

Met de controle door de
lidstaten die tot uitdrukking
komt in de
controlestatistieken worden
niet alle fouten opgespoord
en aanpassingen door de
Commissie zijn
noodzakelijk(***).
De aanpassingen door de
Commissie zijn doorgaans
gebaseerd op vaste
percentages.
De betrouwbaarheid van de
resultaten van de
werkzaamheden van de
certificerende instanties
kent enkele beperkingen.

Cohesie

Het geaggregeerde
restfoutenpercentage
zoals herzien door de
Commissie —
kernprestatie-indicator
(KPI) 5 — voor het
boekjaar 2017-2018,
met inbegrip van het
ongunstigste scenario
dat ook is opgenomen
in het AMPR.

De controles door de
auditautoriteiten bleken
niet altijd betrouwbaar te
zijn(****).
KPI 5 moet worden
beschouwd als een
minimumpercentage dat
nog niet definitief is.
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Europa als
wereldspeler

Studie van het
restfoutenpercentage
(RFP) waartoe jaarlijks
opdracht wordt
gegeven. Voor 2019
had de studie
betrekking op
contracten die werden
afgesloten tussen
1 september 2018 en
31 augustus 2019.

Ontoereikend aantal
controles ter plaatse in
landen waar projecten
worden uitgevoerd.
Onvoldoende dekking van
relevante aspecten van
aanbestedingsprocedures.
Veel ruimte bij het ramen
van de impact van
individuele fouten.
Gebrek aan eigen
gegevensgerichte toetsing
van verrichtingen die al zijn
gecontroleerd door
anderen (te groot
vertrouwen).

We konden niet vertrouwen op de conclusies bij 17 van de 40 controles achteraf die in 2018 en
2019 zijn onderzocht.
(**)
De problemen die worden gepresenteerd onder “Natuurlijke hulpbronnen” hebben betrekking
op het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
(***)
De aanpassingen op basis van zowel de eigen controles van de Commissie als het werk van de
certificerende instanties vertegenwoordigden ongeveer 56 % van haar algemene schatting van het
“risico bij betaling”.
(****)
In de periode van drie jaar waarin we de uitgaven voor de periode 2014-2020 hebben
onderzocht, bedroeg het aantal zekerheidspakketten waarvoor de auditautoriteiten
onbetrouwbare restpercentages van minder dan 2 % hebben gerapporteerd, steeds ongeveer 50 %
voor zowel de pakketten als de uitgaven die wij voor de controle hebben geselecteerd.
(*)

1.36. In kader 1.12 vergelijken wij het door ons geschatte foutenpercentage voor

de MFK-rubrieken waarvoor wij een specifieke beoordeling geven met de schattingen
van de Commissie 22.

22

Aangezien de Commissie geen totaalcijfer voor het risico bij betaling voor MFK-rubriek 1a
(“Concurrentievermogen”) presenteert in het AMPR (de Commissie splitst het op in twee
beleidsterreinen), moesten we de door de Commissie in de JAV’s gepresenteerde cijfers
groeperen.
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Kader 1.12
Onze schatting van het foutenpercentage voor 2019 versus de
schatting van het risico bij betaling door de Commissie voor MFKrubrieken(*)(**)
Concurrentievermogen
(***)

Cohesie
(****)

Natuurlijke hulpbronnen
(*****)

Geschat foutenpercentage
(%) — ERK
Geschat risico bij betaling
(%) — COM
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Bovenste foutengrens
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95 %

betrouwbaarheidsinterval
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Geschat foutenpercentage
Onderste foutengrens

4,4 %
4,0 %
3,1 %

2%

1,7 %

1,9 %

1,9 %

Materialiteit: 2 %

0%

Ook op basis van ander bewijs dat werd aangeleverd door het controlesysteem stellen we vast
dat het foutenpercentage voor “Natuurlijke hulpbronnen” dicht bij de materialiteitsdrempel ligt.
(**)
Voor “Administratie” stelden noch wij, noch de Commissie een materieel foutenpercentage
vast.
(***)
DG’s en diensten van de Commissie: ECFIN, GROW, MOVE, ENER, RTD, CNECT, JRC, FISMA,
TAXUD, EAC, Easme, EACEA, INEA, ERCEA, REA. Sommige DG’s werden aan meer dan één MFKrubriek toegewezen (EACEA, ECHO en INEA).
(****)
EMPL, REGIO, REFORM (opvolger van SRSS), INEA.
(*****)
DG’s AGRI, CLIMA, ENV en MARE.
(*)

Bron: ERK.
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1.37. Uit de vergelijking blijkt dat de cijfers van de Commissie lager liggen dan onze
schattingen voor twee beleidsterreinen, waarmee de in kader 1.11 uiteengezette
tekortkomingen tot uitdrukking komen. We stelden het volgende vast:
—

voor “Concurrentievermogen” ligt de schatting van het risico bij betaling voor
deze MFK-rubriek van 1,7 %, dat wij berekenden op basis van de informatie in het
AMPR, onder de materialiteitsdrempel en aan de ondergrens van onze
bandbreedte voor het door ons geschatte foutenpercentage (zie de
paragrafen 4.35 en 4.38);

—

voor “Cohesie” bedraagt de schatting van de Commissie voor deze MFK-rubriek 23
3,1 %, wat bevestigt dat het foutenpercentage voor dit beleidsterrein van
materieel belang is. De schatting van de Commissie ligt onder het door ons
geschatte foutenpercentage, maar in de onderste helft van ons foutenbereik (zie
de paragrafen 5.59 en 5.66).

1.38. Voor “Natuurlijke hulpbronnen” stemt de schatting van het risico bij betaling

door de Commissie (1,9 %) overeen met onze schatting (zie de paragrafen 6.32 en
6.42).

23

Zie tabel B in bijlage 3 bij het jaarlijks beheers- en prestatieverslag over de EUbegroting 2019, blz. 236.
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We melden gevallen van vermoedelijke
fraude aan OLAF
1.39. Wij beschouwen fraude als elke opzettelijke handeling of elk opzettelijk

nalaten waarbij valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten worden
gebruikt of overgelegd, vereiste informatie wordt achtergehouden en EU-middelen
oneigenlijk worden gebruikt 24. Fraude heeft tot gevolg dat de EU-begroting wordt
geschaad of mogelijk wordt geschaad. Volgens de controlenormen berust de
hoofdverantwoordelijkheid voor het voorkomen en opsporen van fraude bij zowel de
leiding als bij degenen die belast zijn met de governance van een entiteit. Wij houden
rekening met het risico van fraude alvorens controleprocedures op te starten (zie de
paragrafen (28)-(30) in bijlage 1.1).

1.40. We werken nauw samen met het Europees Bureau voor fraudebestrijding

(OLAF) in de strijd tegen fraude ten nadele van de EU-begroting. We melden OLAF
vermoedelijke gevallen van fraude, corruptie of andere illegale handelingen waardoor
de financiële belangen van de EU worden geschaad, en die we constateren tijdens
onze controlewerkzaamheden (waaronder ons werk met betrekking tot de prestaties)
of op basis van de informatie die derden ons rechtstreeks melden. OLAF geeft hieraan
follow-up en neemt een besluit of het een onderzoek zal instellen, waarbij het zo nodig
samenwerkt met de autoriteiten van de lidstaten.

1.41. In 2019:
a)

beoordeelden wij de regelmatigheid van 747 verrichtingen in het kader van onze
controlewerkzaamheden voor het jaarverslag en stelden we 36 speciale verslagen
op;

b)

meldden we negen tijdens onze controles ontdekte gevallen van vermoedelijke
fraude aan OLAF (in 2018: ook negen), op basis waarvan OLAF vijf onderzoeken
heeft ingesteld. In vier gevallen besloot OLAF geen onderzoek in te stellen.

24

Artikel 1, onder a), van de bijlage bij de Akte van de Raad van 26 juli 1995 tot vaststelling
van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de
Europese Gemeenschappen (de “PIF-overeenkomst”).
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1.42. De tijdens onze werkzaamheden in 2019 gerezen vermoedens van fraude die

we aan OLAF meldden, betroffen in de meeste gevallen vermoedens van het
kunstmatig creëren van de noodzakelijke voorwaarden voor EU-financiering, het
declareren van kosten die niet voldeden aan de subsidiabiliteitscriteria of
onregelmatigheden bij de aanbesteding. Met enkele van de vermoedelijke gevallen
van fraude die wij aan OLAF meldden, waren diverse onregelmatigheden gemoeid.

1.43.

Op basis van informatie die voortkomt uit onze controlewerkzaamheden
tussen 2011 en 2019 heeft OLAF de terugvordering van in totaal 317,7 miljoen EUR
aanbevolen met betrekking tot 29 gevallen 25.

25

De informatie wordt door OLAF verstrekt en niet door ons onderzocht.
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Conclusies
1.44. Dit hoofdstuk dient hoofdzakelijk ter onderbouwing van het in de
betrouwbaarheidsverklaring gegeven controleoordeel.

Controleresultaten

1.45. We concluderen dat de rekeningen geen afwijkingen van materieel belang
vertoonden.

1.46. Wat de regelmatigheid van de verrichtingen betreft, concluderen we dat de

ontvangsten geen fouten van materieel belang bevatten. Wat betreft de uitgaven blijkt
uit de resultaten van onze controle dat het geschatte foutenpercentage ten opzichte
van vorig jaar is gestegen en 2,7 % bedraagt (2018: 2,6 %). De uitgaven met een hoog
risico (voornamelijk in het kader van vergoedingen), die vaak zijn onderworpen aan
complexe regels, vertoonden een materieel foutenpercentage. Dit jaar steeg het
aandeel van dit soort uitgaven tot 53,1 %, goed voor een aanzienlijk deel van onze
controlepopulatie. In tegenstelling tot de voorgaande drie jaar zijn de fouten dan ook
van diepgaande invloed, wat de grondslag voor een “afkeurend oordeel” vormt.
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Bijlagen
Bijlage 1.1 — Controleaanpak en -methodologie
1)

In deze bijlage worden onze controleaanpak en -methodologie uiteengezet, die in
overeenstemming zijn met de internationale controlestandaarden en waarborgen
dat onze controleoordelen worden gestaafd door voldoende en passende
controle-informatie. In deze bijlage wordt ook verwezen naar de belangrijkste
verschillen tussen onze controleaanpak en de manier waarop de Commissie het
aantal onregelmatigheden schat en rapporteert 26 bij de uitoefening van haar
taken als beheerder van de EU-begroting. Daartoe verduidelijken wij hoe we:

—

de aangetroffen fouten extrapoleren (paragraaf (6));

—

onze hoofdstukken rond MFK-rubrieken structureren (paragraaf (8));

—

EU- en nationale voorschriften toepassen (paragraaf (9)):

—

aanbestedingsfouten kwantificeren (paragraaf (19)).

2)

Onze controleaanpak wordt beschreven in de Handleiding financiële en
nalevingsgerichte controle, die beschikbaar is op onze website 27. We gebruiken
een zekerheidsmodel om onze werkzaamheden te plannen. In onze planning
houden wij rekening met het risico dat zich fouten voordoen (inherent risico) en
het risico dat fouten niet worden voorkomen, dan wel opgespoord en
gecorrigeerd (internebeheersingsrisico).

DEEL 1 — Controleaanpak en -methodologie voor de betrouwbaarheid van de
rekeningen
3)

We onderzoeken de geconsolideerde rekeningen van de EU om de
betrouwbaarheid daarvan vast te stellen. Deze bestaan uit:

a)

de geconsolideerde financiële staten, en

b)

de verslagen over de uitvoering van de begroting.

26

Zie blz. 51-53 van het AMPR 2019 van de Commissie.

27

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/AuditMethodology.aspx
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4)

De geconsolideerde rekeningen dienen in elk materieel opzicht een getrouwe
weergave te vormen van:

a)

de financiële situatie van de Europese Unie aan het eind van het begrotingsjaar;

b)

de resultaten van haar verrichtingen en kasstromen, en

c)

de veranderingen in de nettoactiva voor het afgesloten begrotingsjaar.

5)

Bij onze controle:

a)

evalueren we de boekhoudcontroleomgeving;

b)

controleren we de werking van de essentiële boekhoudprocedures en het proces
van afsluiting van het begrotingsjaar;

c)

analyseren we de voornaamste boekhoudgegevens met betrekking tot
consistentie en redelijkheid;

d)

analyseren we rekeningen en/of saldi en sluiten we deze aan;

e)

verrichten we gegevensgerichte controles van vastleggingen, betalingen en
specifieke balansposten op basis van representatieve steekproeven;

f)

gebruiken we voor zover mogelijk en in overeenstemming met de internationale
controlestandaarden het werk van andere controleurs. Dit is met name het geval
voor de controle van door de Commissie beheerde verstrekte en opgenomen
leningen waarvoor externe controlecertificaten voorhanden zijn.

DEEL 2 — Controleaanpak en -methodologie voor de regelmatigheid van de
verrichtingen
6)

Bij onze huidige aanpak bij het beoordelen van de vraag of de onderliggende
verrichtingen bij de rekeningen in overeenstemming zijn met EU-voorschriften en
-regelgeving, maken wij voornamelijk gebruik van rechtstreekse toetsing van de
naleving voor een grote, aselecte, representatieve steekproef van verrichtingen.
Volgens aanvaarde statistische praktijken levert extrapolatie van de resultaten
van een statistische steekproef de beste schatting van het foutenpercentage op.
Wij verdelen onze steekproef in uitgaven met een hoog risico en uitgaven met
een laag risico en verschillende strata voor de MFK-rubrieken waarover we
rapporteren. Aan de hand van deze procedure kunnen we de aangetroffen fouten
extrapoleren naar de betrokken terreinen.
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7)

Wij gaan echter na of wij de regelmatigheidscontroles die anderen al hebben
verricht, efficiënt kunnen gebruiken. Als we de resultaten van deze controles bij
onze controlewerkzaamheden willen gebruiken, beoordelen we, in
overeenstemming met de controlestandaarden, de onafhankelijkheid en
bekwaamheid van die ander en de reikwijdte en toereikendheid van zijn werk.

Hoe wij de verrichtingen toetsen
8)

Wij organiseren onze controlewerkzaamheden en de rapportage over de
resultaten ervan rond de verschillende MFK-rubrieken overeenkomstig de
begrotingsstructuur die de wetgever heeft vastgesteld. Voor iedere MFK-rubriek,
waarvoor wij een specifieke beoordeling verstrekken (hoofdstukken 4-6 en 9),
toetsen wij een representatieve steekproef van verrichtingen om te ramen welk
deel van de verrichtingen binnen de gehele populatie onregelmatig is.

9)

Voor iedere geselecteerde verrichting bepalen wij of de declaratie of de betaling
al dan niet plaatsvond met het doel dat krachtens de begroting was toegestaan en
in de wetgeving was gespecificeerd. Bij onze beoordeling wordt terdege rekening
gehouden met de interpretatie van het EU- en nationale recht door nationale
rechtbanken of nationale onafhankelijke en gezaghebbende instanties en het
Europees Hof van Justitie. Wij onderzoeken hoe het bedrag van de declaratie of
betaling werd berekend (voor grotere declaraties op basis van een
representatieve selectie van alle posten binnen de verrichting). Hierbij volgen wij
de verrichting van de begrotingsrekeningen tot de eindbegunstigde (bijv. een
landbouwer, een organisator van cursussen, of een ontwikkelingshulpproject) en
toetsen wij de naleving op ieder niveau.

10) Bij de toetsing van ontvangstenverrichtingen nemen wij bij ons onderzoek van de
eigen middelen op basis van de belasting over de toegevoegde waarde en het bni
de macro-economische aggregaten als uitgangspunt die de basis vormen voor de
berekening daarvan. Wij onderzoeken de controles van de Commissie met
betrekking tot deze bijdragen van de lidstaten tot het moment waarop deze zijn
ontvangen en opgenomen in de geconsolideerde rekeningen. Bij de traditionele
eigen middelen onderzoeken wij de rekeningen van de douaneautoriteiten en de
stroom van douanerechten opnieuw tot het moment waarop deze door de
Commissie zijn ontvangen en opgenomen.
11) Aan de uitgavenzijde onderzoeken wij betalingen wanneer de uitgaven zijn
gedaan, geboekt en goedgekeurd. Dit geldt voor alle categorieën betalingen
(inclusief die voor de verwerving van activa). Wij onderzoeken voorschotten niet
op het tijdstip van de verrichting, maar wanneer:
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a)

de eindontvanger van EU-middelen (bijv. een landbouwer, een
onderzoeksinstituut of een bedrijf dat openbaar aanbestede werken of diensten
levert) het gebruik ervan heeft aangetoond; en

b)

de Commissie (of een andere instelling die, of een ander orgaan dat EU-middelen
beheert) het uiteindelijke gebruik van de middelen heeft aanvaard door het
verrekenen van de voorschotbetaling.

12) Onze controlesteekproef is zo opgezet dat een schatting kan worden gemaakt van
het foutenpercentage voor de uitgaven als geheel en niet voor individuele
verrichtingen (bijv. een bepaald project). Wij selecteren declaraties of betalingen
volgens de methode van “monetary unit sampling” (selectie op geldwaarde) en,
op een lager niveau, afzonderlijke elementen binnen een verrichting (bijvoorbeeld
facturen voor een project, percelen in de opgave van een landbouwer). De voor
deze zaken gerapporteerde foutenpercentages moeten niet worden gezien als
conclusies over de desbetreffende verrichtingen, maar dragen rechtstreeks bij tot
het totale foutenpercentage voor de EU-uitgaven als geheel.
13) Wij onderzoeken niet elk jaar verrichtingen in iedere lidstaat, begunstigde staat
en regio. Hoewel het kan voorkomen dat we bepaalde lidstaten, begunstigde
staten en/of regio's bij naam noemen, wil dat niet zeggen dat de voorbeelden zich
niet ook elders voordoen. De illustratieve voorbeelden in dit verslag bieden geen
grondslag voor het trekken van conclusies over de desbetreffende lidstaten,
begunstigde staten en/of regio's.
14) Onze aanpak is er niet op gericht om gegevens te verzamelen over de
foutenfrequentie in de gehele populatie. De vermelde cijfers over het aantal
fouten dat ontdekt is in een MFK-rubriek, door een DG beheerde uitgaven of de
uitgaven in een bepaalde lidstaat zeggen dan ook niets over de frequentie van
fouten in door de EU gefinancierde verrichtingen of in de afzonderlijke lidstaten.
15) Sinds 2017 hebben we onze controleaanpak voor “Economische, sociale en
territoriale cohesie” gewijzigd om rekening te houden met veranderingen in de
opzet van de controlesystemen voor de programmeringsperiode 2014-2020.
Naast het bijdragen aan de betrouwbaarheidsverklaring 2019 stellen wij ons ten
doel de werkzaamheden van de controleautoriteiten te evalueren en een
conclusie te trekken over de betrouwbaarheid van de belangrijkste
regelmatigheidsindicator van de Commissie op dit gebied — het
restfoutenpercentage.
16) Voor rechtstreekse ELGF-betalingen in de rubriek “Natuurlijke hulpbronnen”
maken we steeds meer gebruik van nieuwe technologieën; voor
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plattelandsontwikkeling zijn we begonnen met het evalueren en overdoen van
het werk van de certificerende instanties in 2019.
Hoe wij de resultaten van de toetsing van verrichtingen evalueren en presenteren
17) Een fout kan betrekking hebben op het gehele bedrag dat is gemoeid met een
individuele verrichting, of op een deel daarvan. Wij gaan na of fouten
kwantificeerbaar of niet-kwantificeerbaar zijn, dus of het al dan niet mogelijk is te
meten op welk deel van het onderzochte bedrag de fout betrekking heeft. Fouten
die worden opgespoord en gecorrigeerd vóór onze controles en die daar los van
staan, worden niet meegenomen in de berekening van de fout en de
foutenfrequentie, aangezien de ontdekking en correctie daarvan aantoont dat de
controlesystemen doeltreffend hebben gewerkt.
18) Onze criteria voor de kwantificering van aanbestedingsfouten worden beschreven
in het document “Non-compliance with the rules on public procurement — types
of irregularities and basis for quantification” (Niet-naleving van de regels inzake
overheidsopdrachten — soorten onregelmatigheden en basis voor
kwantificering)28.
19) Onze kwantificering kan afwijken van die welke gehanteerd wordt door de
Commissie of de lidstaten wanneer besloten wordt op welke wijze gereageerd zal
worden op de onjuiste toepassing van aanbestedingsregels. Wij kwantificeren
alleen ernstige overtredingen van de aanbestedingsregels. We kwantificeren
alleen de inbreuken die ertoe hebben geleid dat de opdracht niet werd gegund
aan de beste inschrijver, waardoor de uitgaven in het kader van dat contract nietsubsidiabel worden, als 100 % aanbestedingsfouten. Wij maken geen gebruik van
vaste percentages voor de verschillende soorten inbreuken op de
aanbestedingsregels, zoals de Commissie wel doet 29. Wij baseren onze
kwantificering van aanbestedingsfouten op de bedragen van de niet-subsidiabele
uitgaven in onderzochte verrichtingen.

28

Quantification of public procurement errors (pdf)
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/AuditMethodology.aspx.

29

Richtsnoeren van de Commissie van 2019 inzake financiële correcties in geval van
onregelmatigheden met betrekking tot openbare aanbestedingen in de bijlage bij
Besluit C(2019) 3452 van de Commissie van 14 mei 2019 tot vaststelling van de
richtsnoeren voor het bepalen van de financiële correcties die moeten worden verricht op
de door de Unie gefinancierde uitgaven in geval van niet-naleving van de toepasselijke
regels inzake overheidsopdrachten.
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Geschat foutenpercentage
20) Voor de meeste MFK-rubrieken en de totale EU-begroting presenteren wij een
“geschat foutenpercentage” (ELE — “estimated level of error”), waarbij alleen
rekening wordt gehouden met kwantificeerbare fouten en dat wordt uitgedrukt
als een percentage. Voorbeelden van fouten zijn kwantificeerbare inbreuken op
toepasselijke regelgeving, regels, of contract- of subsidievoorwaarden. Wij
schatten eveneens de onderste foutengrens (LEL - “lower error limit”) en de
bovenste foutengrens (UEL - “upper error limit”).
21) We hanteren het niveau van 2,0 % als materialiteitsdrempel bij onze beoordeling.
Ook houden we rekening met de aard, het bedrag en de context van de fouten en
andere beschikbare informatie.
22) Wij baseren onze betrouwbaarheidsverklaring niet meer alleen op het door ons
geschatte totale foutenpercentage. Sinds 2016 identificeren we terreinen van de
EU-begroting met een laag risico, waar wij verwachten een niet-materieel
foutenpercentage in aanvaarde uitgaven aan te treffen, en terreinen met een
hoog risico waarvan wij aannemen dat er een materieel foutenpercentage
bestaat. Hiertoe nemen wij, naast de inherente en controlerisico’s, onze
beoordeling van beheers- en controlesystemen samen met controleresultaten uit
het verleden in overweging. Zo beschouwen wij een aantal op rechten
gebaseerde uitgaven voor plattelandsontwikkeling als uitgaven met een hoog
risico op basis van onze eerdere controle-ervaring. Deze verdeling stelt ons in
staat om zo efficiënt mogelijk vast te stellen of de materiële fouten van
diepgaande invloed zijn.
Hoe wij systemen beoordelen en verslag doen van de resultaten
23) De Commissie, andere EU-instellingen en -organen, autoriteiten van de lidstaten
en begunstigde landen en regio's stellen systemen in om de risico's voor de
begroting te beheren en om toe te zien op de regelmatigheid van de
verrichtingen/deze te waarborgen. Het is nuttig deze systemen te onderzoeken
om vast te stellen op welke gebieden verbeteringen mogelijk zijn.
24) Elke MFK-rubriek, waaronder ontvangsten, omvat vele afzonderlijke systemen.
Wij presenteren de resultaten van onze systeemwerkzaamheden samen met
aanbevelingen voor verbeteringen.
Hoe wij tot onze oordelen in de betrouwbaarheidsverklaring komen
25) We plannen onze werkzaamheden om voldoende relevante en betrouwbare
controle-informatie te verkrijgen voor ons oordeel over de regelmatigheid van de
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onderliggende verrichtingen bij de geconsolideerde rekeningen van de EU. Deze
werkzaamheden worden beschreven in de hoofdstukken 3-9. Ons oordeel wordt
uiteengezet in de betrouwbaarheidsverklaring. Onze werkzaamheden stellen ons
in staat om tot een gefundeerd oordeel te komen inzake de vraag of de fouten in
de populatie de materialiteitsdrempel al dan niet overschrijden.
26) Wanneer we vaststellen dat het foutenpercentage van materieel belang is en de
impact ervan op het controleoordeel vaststellen, moeten we bepalen of de fouten
of het ontbreken van controle-informatie “van diepgaande invloed” zijn. Daarbij
volgen we de richtsnoeren vervat in ISSAI 1705 30 (waarbij we, in
overeenstemming met ons mandaat, deze richtsnoeren ook betrekken bij
kwesties van wettigheid en regelmatigheid). Als de fouten van materieel belang
en van diepgaande invloed zijn, geven we een afkeurend oordeel af.
27) Een fout of de afwezigheid van controle-informatie wordt “van diepgaande
invloed” geacht indien deze naar het oordeel van de controleur niet beperkt is tot
specifieke elementen, rekeningen of posten van de financiële staten (d.w.z. deze
komt overal in de rekeningen of getoetste verrichtingen voor) of, indien deze wel
daartoe beperkt is, een substantieel deel van de financiële staten betreft of zou
kunnen betreffen, of verband houdt met vermelde informatie die van
fundamenteel belang is voor het begrip van gebruikers van de financiële staten.
Deel 3 — Controleprocedures met betrekking tot fraude
28) Wij identificeren en beoordelen de risico's op afwijkingen van materieel belang in
de geconsolideerde rekeningen en op niet-conformiteit van materieel belang van
de onderliggende verrichtingen met vereisten van de EU-wetgeving, hetzij door
fraude, hetzij door fouten.
29) We ontwerpen in het licht van die risico's controleprocedures en voeren die uit en
we verkrijgen controle-informatie die toereikend en geschikt is als grondslag voor
ons controleoordeel. Gevallen waarin sprake is van een afwijking of nietconformiteit van materieel belang als gevolg van fraude zijn moeilijker te
ontdekken dan die als gevolg van fouten, aangezien er bij fraude sprake kan zijn
van collusie, vervalsing, opzettelijke omissies, verkeerde voorstellingen van zaken
of het terzijde stellen van de interne beheersing. Bijgevolg is het risico groter dat
dergelijke gevallen niet worden ontdekt.
30) Als wij redenen hebben om te vermoeden dat er frauduleus is gehandeld, melden
wij dit bij OLAF, het fraudebestrijdingsbureau van de EU. OLAF heeft de
30

ISSAI 1705 – Modifications to the Opinion in the Independent Auditor’s Report.
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verantwoordelijkheid om op grond daarvan een onderzoek in te stellen. Wij
melden meerdere gevallen per jaar bij OLAF.
DEEL 4 — Het verband tussen het controleoordeel betreffende de betrouwbaarheid
van de rekeningen en dat betreffende de regelmatigheid van de verrichtingen
31) Wij hebben:
a)

een controleoordeel afgegeven betreffende de geconsolideerde rekeningen van
de EU voor het afgesloten begrotingsjaar, en

b)

controleoordelen afgegeven betreffende de regelmatigheid van de ontvangsten
en uitgaven die ten grondslag liggen aan die rekeningen.

32) Wij verrichten onze werkzaamheden en geven onze controleoordelen af
overeenkomstig de internationale controlestandaarden en de regels inzake
beroepsethiek van IFAC, en de internationale standaarden van hoge controleinstanties van INTOSAI.
33) Deze standaarden bepalen dat ingeval controleurs controleoordelen afgeven
betreffende de betrouwbaarheid van de rekeningen en betreffende de
regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die rekeningen, een
aangepast oordeel over de regelmatigheid van de verrichtingen op zichzelf niet
leidt tot een aangepast oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen.
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Hoofdstuk 2
Begrotings- en financieel beheer
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Inleiding
2.1. Dit hoofdstuk bevat onze analyse van de belangrijkste begrotings- en financiële

kwesties die zich in 2019 voordeden. Daarnaast worden er risico's en uitdagingen
vastgesteld waarmee de EU-begroting de komende jaren kan worden geconfronteerd.
Het hoofdstuk is gebaseerd op een analyse van de begrotingscijfers voor 2019, de door
de Commissie en andere belanghebbenden gepubliceerde documenten en onze eigen
werkzaamheden voor het jaarverslag, speciale verslagen, analyses en adviezen.
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Begrotingsbeheer in 2019
De beschikbare begroting is bijna volledig uitgevoerd

2.2. De verordening inzake het meerjarig financieel kader (MFK)1 stelt

maximumbedragen vast voor elk van de zeven jaren van het MFK (de MFK-maxima).
De maxima zijn van toepassing op nieuwe financiële verplichtingen van de EU
(vastleggingskredieten) en betalingen die uit de EU-begroting kunnen worden gedaan
(betalingskredieten). De MFK-maxima van 2019 bedroegen 164,1 miljard EUR voor
vastleggingskredieten en 166,7 miljard EUR voor betalingskredieten 2.

2.3. De begrotingsautoriteit heeft voor 166,2 miljard EUR aan vastleggingskredieten

en 148,5 miljard EUR aan betalingskredieten goedgekeurd (zie kader 2.1). De
definitieve begroting lag zeer dicht bij de oorspronkelijke vastgestelde begroting. De
oorspronkelijke begroting omvatte 165,8 miljard EUR aan vastleggingskredieten en
148,2 miljard EUR aan betalingskredieten. In 2019 werden slechts drie gewijzigde
begrotingen goedgekeurd, waarmee 0,4 miljard EUR werd toegevoegd aan de
vastleggingskredieten en 0,3 miljard EUR aan de betalingskredieten.

1

Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling
van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 — PB L 347 van 20.12.2013,
blz. 884.

2

COM(2018) 282 final — Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement — Technische aanpassing van het financieel kader voor 2019 in
overeenstemming met de ontwikkeling van het bni (ESR 2010)(Artikel 6 van Verordening
nr. 1311/2013 van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de
jaren 2014-2020).
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2.4. De vastleggingskredieten werden bijna volledig benut. 165,2 miljard EUR

(99,4 % ) werd vastgelegd (zie kader 2.1). Deze kredieten en het gebruik ervan lagen
iets boven het MFK-maximum omdat dit mag worden overschreden indien een beroep
wordt gedaan op speciale instrumenten 3.

2.5. Het gebruik van de beschikbare betalingskredieten was iets lager (98,5 %) dan
dat van de vastleggingskredieten. In 2019 werd 146,2 miljard EUR betaald (zie
kader 2.1)4, 19 miljard EUR (11,5 %) minder dan het vastgelegde bedrag.

2.6. Dit leidt tot een toename van niet-afgewikkelde vastleggingen en toekomstige

betalingsbehoeften, zoals wij in ons jaarverslag van vorig jaar hebben opgemerkt 5.

3

Zie artikel 3, lid 2, van de MFK-verordening.

4

De betalingen bedroegen in 2019 in totaal 159,1 miljard EUR, en bestonden uit betalingen
uit de definitieve begroting 2019 van 146,2 miljard EUR, overdrachten van 1,7 miljard EUR
en bestemmingsontvangsten van 11,2 miljard EUR. Wij sluiten overdrachten en
bestemmingsontvangsten van deze analyse uit, omdat deze geen deel uitmaken van de
vastgestelde begroting en hiervoor andere regels gelden. Voor meer informatie, zie deel A4
van het “Report on the budgetary and financial management of the European Commission
for the financial year 2019”.

5

Jaarverslag over het begrotingsjaar 2018, de paragrafen 2.12-2.21.
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Kader 2.1
De begrotingsuitvoering in 2019
Vastleggingskredieten
(VK)

Betalingskredieten (BK)
MFK-maximum;
166,7

MFK-maximum;
164,1

Miljard EUR

165,2 gebruikt

150

Definitieve VKbegroting
166,2
146,2 gebruikt

Definitieve BKbegroting
148,5

100

50

0

Focus op de verschillen
Miljard EUR
170

Definitieve VKbegroting
166,2

165
160
155
150
145

MFK-maximum
164,1

Gebruik van VK
165,2

MFK-maximum
166,7

Definitieve BKbegroting
148,5
Gebruik van BK
146,2

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie — begrotingsjaar 2019, verslagen over
de uitvoering van de begroting en toelichtingen daarbij — toelichtingen 4.1-4.3 en de technische
aanpassing van 2019.
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Niet-afgewikkelde vastleggingen blijven toenemen

2.7. Niet-afgewikkelde vastleggingen bleven toenemen, en beliepen aan het einde

van 298,0 miljard EUR (zie kader 2.2). In 2019 kwamen zij overeen met 2,7 jaar aan
vastleggingskredieten van meer dan één jaar, een stijging ten opzichte van de 2,3 jaar
in 2012, het overeenkomstige jaar van het vorige MFK.

Kader 2.2
Vastleggingen, betalingen en niet-afgewikkelde vastleggingen
Miljard EUR
300

250

298

Niet-afgewikkelde vastleggingen aan het

200
179

Vastleggingen

150

159

Betalingen

100

2007

2009

2011

2013

2015

Bron: Geconsolideerde jaarrekeningen van de EU 2007-2019.

2017

2019
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2.8. In onze snelle evaluatie “Niet-afgewikkelde vastleggingen in de EU-begroting

nader bekeken” 6 hebben wij de belangrijkste redenen voor de aanhoudende stijging
van niet-afgewikkelde vastleggingen aangewezen. Hoewel een deel van de stijging de
algemene stijging van de omvang van de EU-begroting in de loop der tijd weerspiegelt,
voornamelijk als gevolg van een toename van het aantal lidstaten en jaarlijkse
aanpassingen 7, zijn er nog twee redenen voor het historisch hoge niveau van nietafgewikkelde vastleggingen: het jaarlijkse verschil tussen vastleggingen en betalingen,
en de trage uitvoering in het algemeen van de Europese structuur- en
investeringsfondsen (ESIF). In voorgaande jaarverslagen hebben wij de aandacht op
deze kwesties gevestigd 8. Door deze vertragingen bij de uitvoering moeten
vastleggingen die oorspronkelijk in het huidige MFK zouden worden betaald in het
volgende MFK worden betaald.

2.9. Wij hebben de ontwikkeling van de niet-afgewikkelde vastleggingen tot eind

2019 geanalyseerd. Verschillende factoren in verband met de COVID-19-crisis zullen
van invloed zijn op het bedrag van de niet-afgewikkelde vastleggingen vanaf 2020.
Door sommige van deze factoren, zoals vertragingen bij de uitvoering als gevolg van de
COVID-19-beperkingen, zal dit bedrag stijgen. Het zal dalen door andere factoren, zoals
uitbreidingen van de reikwijdte van de subsidiabiliteitsregels tot uitgaven in verband
met COVID-19 9. De totale impact van deze factoren kan nog niet worden beoordeeld.

6

Uitgebracht in april 2019.

7

In artikel 6 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad tot bepaling van het
meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 wordt voorzien in een jaarlijkse
technische aanpassing van 2 %.

8

Zie de paragrafen 2.44 en 2.48 van ons Jaarverslag 2018, paragraaf 2.48 van ons
Jaarverslag 2017 en de paragrafen 2.36-2.39 en 2.48 van ons Jaarverslag 2016.

9

Verordening (EU) 2020/460 van het Europees Parlement en de Raad van 30 maart 2020 tot
wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014
wat betreft specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de
lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de
COVID-19-uitbraak (Investeringsinitiatief Coronavirusrespons) en Verordening
(EU) 2020/558 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2020 tot wijziging van
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 en (EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke
maatregelen met het oog op uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese
structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de uitbraak van COVID‐19.
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Risico’s en uitdagingen voor de EUbegroting
Veranderingen in de EU-begroting als gevolg van de COVID-19pandemie

2.10. Het Europees Parlement en de Raad hebben de EU-begroting voor 2020

ingrijpend gewijzigd en andere wetswijzigingen aangenomen als reactie op de COVID19-pandemie. Zij hebben ook maatregelen genomen 10 die voorzien in extra liquiditeit
en uitzonderlijke flexibiliteit voor COVID-19-gerelateerde uitgaven in het kader van de
ESIF. Wij hebben over een aantal hiervan van opmerkingen gemaakt in een afzonderlijk
advies 11. Volgens de schatting van de Commissie is een aanzienlijk gevolg van een van
deze maatregelen de frontloading van 14,6 miljard EUR extra aan betalingen aan de
lidstaten in 2020 en 2021, waarvan 8,5 miljard EUR in 2020 beschikbaar zal worden
besteld. Gezien het bedrag van de in 2020 beschikbare ESIF-middelen die kunnen
worden vastgelegd en betaald voor uitgaven in verband met COVID-19, bestaat het
risico dat de betalingskredieten niet in alle behoeften kunnen voorzien. We stellen vast
dat de Commissie voornemens is “het effect van de voorgestelde wijziging op de
betalingskredieten in 2020 nauwlettend [te] volgen, rekening houdend met zowel de
uitvoering van de begroting als de herziene prognoses van de lidstaten” 12.

10

Zie voetnoot 9.

11

Advies nr. 3/2020 van de ERK (2020/C 159/01).

12

Toelichting bij voorstel COM(2020) 138 final (procedure 2020/0054 (COD)) van de
Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 1303/2013 en Verordening (EU) nr. 1301/2013 wat betreft specifieke
maatregelen met het oog op uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese
structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19.
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2.11. Op 27 mei 2020 heeft de Commissie haar voorstel voor het MFK 2021-2027

ingrijpend gewijzigd om de gevolgen van de COVID-19-pandemie aan te pakken. Deze
wijzigingen omvatten een nieuw herstelinstrument voor de Europese Unie (“Next
Generation EU”) waarmee gedurende vier jaar (2021-2024) nog eens 750 miljard EUR
beschikbaar zou worden gesteld, en een aangepast MFK 2021-2027, dat is
teruggebracht tot een nieuw voorgesteld totaalbedrag van 1 100 miljard EUR. Indien
de Raad het MFK 2021-2027 niet vóór eind 2020 vaststelt of het Europees Parlement
hier voor die tijd geen goedkeuring aan hecht, zullen overgangsbepalingen nodig zijn
om te voorkomen dat veel uitgavenprogramma’s van de EU worden stopgezet. Op
13 mei 2020 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin de
Commissie wordt verzocht een voorstel in te dienen voor een noodplan voor het MFK
om de continuïteit van de financiering te waarborgen ingeval een akkoord over het
MFK 2021-2027 niet op tijd kan worden bereikt. Met het oog op de COVID-19-crisis
heeft het Parlement de Commissie verzocht om in het noodplan voorstellen op te
nemen voor gerichte versterking en herziening van regels om de crisis aan te pakken
en het economisch herstel van de EU te ondersteunen.

Het Verenigd Koninkrijk heeft zich teruggetrokken uit de EU

2.12.

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk zich officieel uit de EU
teruggetrokken en kwam het in een overgangsperiode terecht. Deze periode loopt af
op 31 december 2020. De toekomstige betrekkingen tussen het VK en de EU na het
einde van de overgangsperiode hangt af van het eventuele akkoord dat zij in 2020
bereiken.

2.13. In 2020 zal het VK volgens dezelfde regels blijven bijdragen aan de EU-

begroting en er baat bij hebben als was het een lidstaat gebleven. De bijdrage van het
VK na 2020 voor de verplichtingen die het als lidstaat is aangegaan, zal worden
vastgesteld op basis van de bepalingen van het terugtrekkingsakkoord 13, als een
verhouding tussen het bedrag aan eigen middelen dat het VK in de periode van 2014
tot 2020 heeft verstrekt en het bedrag aan eigen middelen dat in dezelfde periode
door alle lidstaten (met inbegrip van het VK) is verstrekt.

13

Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en
Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, PB
L 29 van 31.1.2020, blz. 7.
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Kwesties op het gebied van financieel
beheer
De absorptie van de ESIF-middelen is versneld, maar verloopt
nog steeds trager dan in het vorige MFK

2.14. In 2019 was de absorptiesnelheid van de ESIF nagenoeg gelijk aan die in

2018. Zoals blijkt uit de grafiek in kader 2.3 was aan het einde van 2019 slechts 40 %
van de totale ESIF-toewijzingen voor het huidige MFK (465 miljard EUR) aan de
lidstaten uitgekeerd, ten opzichte van 46 % aan het einde van 2012, het
overeenkomstige jaar van het vorige MFK. Gedurende 2019 werd 12 % van de totale
toewijzingen uitgekeerd, vergelijkbaar met het aandeel van de toewijzingen (13 %) dat
werd uitgekeerd in 2012, het overeenkomstige jaar van het vorige MFK. Uit de grafiek
blijkt ook dat de absorptiepercentages van slechts negen lidstaten in het kader van het
huidige MFK hoger zijn dan in het kader van het vorige MFK.

68

Kader 2.3
Absorptie van ESI-middelen per lidstaat en MFK
Huidig MFK (2019)
20 %

Finland
Ierland
Luxemburg
Oostenrijk
Estland
Cyprus
Portugal
Zweden
Frankrijk
Letland
Hongarije
Griekenland
Verenigd Koninkrijk
Polen
Duitsland
Litouwen
Tsjechië
Denemarken
België
Slovenië
EU-gemiddelde
Nederland
Bulgarije
Roemenië
Malta
Slowakije
Spanje
Italië
Kroatië
Grensoverschrijdende samenwerking
Bron: ERK, gebaseerd op informatie van de Commissie.

Vorig MFK (2012)
40 %

60 %
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2.15. Kader 2.4 toont het absorptieniveau voor elk ESI-fonds in relatieve en

absolute termen. Er is sprake van aanzienlijke verschillen in absorptiepercentages
tussen de fondsen. Zo is het absorptiepercentage van het Europees Landbouwfonds
voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) (toewijzing van 100 miljard EUR) opgelopen tot
50 %, wat hoger was dan voor de andere ESI-fondsen, terwijl het absorptiepercentage
van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) (toewijzing van
5,7 miljard EUR) 29 % is. De totale absorptie in 2019 steeg sneller dan in enig ander
jaar van het huidige MFK. Dit neemt niet weg dat de totale absorptie voor alle ESIfondsen in 2019 langzamer verliep dan in 2012, het overeenkomstige jaar van het
vorige MFK.

2.16. Wij hebben de onderliggende redenen voor de trage absorptie in eerdere

verslagen geanalyseerd 14. De voornaamste redenen zijn de vertraagde start van de
uitgavenprogramma’s en de extra tijd die werd toegekend om kosten te declareren (de
“n+3-regel”)15. Eind 2019 bedroegen de niet-afgewikkelde vastleggingen met
betrekking tot de ESIF 211 miljard EUR (waarvan 208 miljard EUR betrekking had op
het huidige MFK).

14

Jaarverslag over het begrotingsjaar 2017, de paragrafen 2.13-2.19 (2018/C 357/01,
4.10.2018) en Snelle evaluatie nr. 05/2019: “Niet-afgewikkelde vastleggingen in de EUbegroting nader bekeken”, april 2019.

15

In het kader van het MFK 2014-2020 hebben de lidstaten drie jaar de tijd om de
vastgelegde middelen te gebruiken en kosten bij de Commissie te declareren (de “n+3”regel). Na die tijd moet een systeem van “het ambtshalve vrijmaken van vastleggingen”
ervoor zorgen dat eventuele niet-benutte middelen komen te vervallen.
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Kader 2.4
Absorptie van ESI-middelen per fonds
Cumulatieve absorptie per fonds (%)
van 2014 

50 %
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NB: Het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief valt onder het ESF.
Bron: ERK, gebaseerd op informatie van de Commissie.

2.17. Vorig jaar hebben wij opgemerkt16 dat in 2017 en 2018 aanzienlijke bedragen

aan ongebruikte jaarlijkse voorfinanciering in de EU-begroting waren teruggestort 17.
Dit was voornamelijk het gevolg van vertragingen bij de uitvoering. In 2019 stortten de
lidstaten opnieuw jaarlijkse voorfinanciering ter waarde van 7,7 miljard EUR
alsbestemmingsontvangsten terug in de EU-begroting. Van dat bedrag werd 5,0 miljard
EUR gebruikt om betalingen te verrichten met betrekking tot aanvragen van lidstaten
bovenop de goedgekeurde begroting voor het desbetreffende jaar. Deze mogelijkheid
zal in 2020 niet bestaan omdat de ongebruikte jaarlijkse voorfinanciering niet zal
16

Jaarverslag over het begrotingsjaar 2018, de paragrafen 2.9-2.11 (PB C 340/02 van
8.10.2019).

17

Er is geen jaarlijkse voorfinanciering voor het Elfpo.
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worden teruggevorderd en kan worden gebruikt voor uitgaven in verband met COVID19 18.

Ook de financieringsinstrumenten onder gedeeld beheer
hebben te maken met absorptieproblemen

2.18. Financieringsinstrumenten onder gedeeld beheer (Financial instruments

under shared management, FISM’s) zijn middelen waarmee financiële steun wordt
verstrekt uit de EU-begroting. In het kader van deze regeling kunnen voor
programma’s waarvoor ESIF-financiering wordt gebruikt op zichzelf staande fondsen of
subfondsen van een holdingfonds worden opgericht. Deze fondsen bieden steun aan
eindontvangers. Deze steun kan de vorm aannemen van leningen, garanties en
investeringen in eigen vermogen. Indien FISM’s naar behoren worden uitgevoerd,
kunnen zij specifieke voordelen bieden ten opzichte van subsidies. Ze kunnen met
name worden gebruikt om publieke en particuliere middelen aan te trekken: met
andere woorden, extra particuliere en publieke middelen mobiliseren om de
oorspronkelijke overheidsfinanciering aan te vullen. Door het revolverend karakter van
hun dotatiekapitaal kunnen dezelfde middelen ook meer dan eens in verschillende
cycli worden gebruikt 19.

2.19. Van de 16,9 miljard EUR die in het kader van het MFK 2014-2020 uit de ESIF
voor FISM’s is vastgelegd, was begin 2019 7,0 miljard EUR aan de FISM’s uitbetaald.
Van dit bedrag had 2,8 miljard EUR de eindontvanger bereikt. Begin 2019, toen het
huidige MFK al vijf jaar van kracht was, had daarom slechts ongeveer 17 % van de
totale ESI-financiering die via FISM’s was vastgelegd, de eindontvanger bereikt (zie
kader 2.5).

18

Verordening (EU) 2020/460 van het Europees Parlement en de Raad van 30 maart 2020 tot
wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014
wat betreft specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de
lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de
COVID-19-uitbraak (Investeringsinitiatief Coronavirusrespons)

19

Speciaal verslag nr. 19/2016 “Uitvoering van de EU-begroting via financieringsinstrumenten
— lessen die uit de programmeringsperiode 2007-2013 moeten worden getrokken”,
samenvatting en paragraaf 7 (PB C 250/02 van 9.7.2016).
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Kader 2.5
Vastleggingen en betalingen voor FISM’s

Vastleggingen voor
financieringsinstrumenten
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financieringsinstrumenten
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NB: De informatie over 2015 heeft betrekking op de gecumuleerde jaren 2014 en 2015.
Bron: ERK, op basis van verslagen van de Commissie “Financial instruments under the European
Structural and Investment Funds — Summaries of the data on the progress made in financing and
implementing the financial instruments for the programming period 2014-2020 in accordance with
Article 46 of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council’, 2015
— 2018”.
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2.20. Net als tijdens de MFK-periode 2007-2013 is de Commissie tijdens de MFK-

periode 2014-2020 verplicht om jaarlijks een verslag op te stellen over de FISM’s.
Volgens de desbetreffende verordening20 moest het jaarverslag voor 2018 uiterlijk in
december 2019 worden ingediend. De Commissie publiceerde het verslag21 in
januari 2020. Zoals wij in ons Jaarverslag 2017 22 hebben opgemerkt, zijn wij van
mening dat het tijdsverloop tussen het einde van de verslagperiode en het
desbetreffende verslag lang blijft, waardoor de daarin vervatte informatie minder
relevant wordt.

2.21. In het voorstel voor de GB-verordening23 voor het MFK 2021-2027 is de

bepaling op grond waarvan de Commissie jaarlijks verslag moet uitbrengen over
individuele financieringsinstrumenten geschrapt. Bovendien hoeven de
beheersautoriteiten de Commissie alleen op prioriteitsniveau gegevens over
financieringsinstrumenten te verstrekken. Wij zijn van mening dat de redenen waarom
in het MFK 2007-2013 afzonderlijke verslagen moesten worden opgesteld, nog steeds
relevant zijn: om “de transparantie van het uitvoeringsproces te vergroten en voor een
passende monitoring […] van de implementatie van acties op het gebied van financiële
instrumentering te zorgen” 24. Dit betekent ook dat het tijdsverloop tussen de
publicatie van het jaarverslag van de Commissie over de afzonderlijke

20

Zie artikel 46 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad
van 17 december 2013 (PB L 347 van 20.12.2013).

21

Financial instruments under the European Structural and Investment Funds: Summaries of
the data on the progress made in financing and implementing the financial instruments for
the programming period 2014-2020 in accordance with Article 46 of Regulation (EU)
No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council, situation as at 31 December
2018.

22

Jaarverslag over het begrotingsjaar 2017, paragraaf 2.35 (PB C 357/02 van 4.10.2018).

23

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende
gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling,
het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme
zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en
migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa,
COM(2018) 375 final.

24

Verordening (EU) nr. 1310/2011 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 337 van
20.12.2011).
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financieringsinstrumenten en de daarin beschreven periode kleiner moet worden
gemaakt 25.

De EU-begroting is blootgesteld aan financiële risico’s
De EU-begroting bestrijkt verschillende soorten financiële verrichtingen

2.22. Eind 2019 werden de voornaamste financiële risico’s waaraan de EU-

begroting wordt blootgesteld in verband gebracht met de volgende soorten
verrichtingen: financiële verrichtingen in de vorm van leningen die rechtstreeks door
de EU-begroting worden gedekt en financiële verrichtingen die door een EUgarantiefonds worden gedekt 26.

2.23. De financiële verrichtingen die rechtstreeks door de EU-begroting worden

gedekt, omvatten:
o

leningen in het kader van het Europees financieel stabilisatiemechanisme
(EFSM), dat steun verleent aan landen van de eurozone in geval van ernstige
economische of financiële verstoringen;

o

betalingsbalansleningen aan lidstaten buiten de eurozone die
betalingsbalansmoeilijkheden ondervinden, en

o

Euratom-leningen aan lidstaten 27.

25

Advies nr. 6/2018 van de ERK (2019/C 17/01).

26

Naast deze financiële verrichtingen worden in het kader van de EU-begroting ook
financieringsinstrumenten ingezet. Overeenkomstig artikel 210 van het Financieel
Reglement mogen de financiële aansprakelijkheid van de EU en de totale betalingen uit de
EU-begroting die verband houden met een financieringsinstrument “het bedrag van de
vastlegging die daarvoor in de begroting is gedaan” niet overschrijden, teneinde
voorwaardelijke verbintenissen voor de EU-begroting uit te sluiten.

27

De Commissie is gemachtigd om namens de EU middelen te lenen om de verstrekte
leningen te financieren. De opgenomen en verstrekte leningen in verband met EFSM- en
betalingsbalansleningen worden verstrekt als “back-to-back”-leningen, d.w.z. dat tegenover
opgenomen leningen verstrekte leningen staan.
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2.24. De financiële verrichtingen die door een garantiefonds worden gedekt,
omvatten:
o

macrofinanciële bijstand (MFB) aan derde landen waarin is voorzien in het
Garantiefonds voor externe maatregelen;

o

Euratom-leningen aan derde landen die gedekt zijn door garanties van
derden en aangevuld in het Garantiefonds voor externe maatregelen;

o

de verrichtingen in de lidstaten die vallen onder de garantie van het
Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) (beheerd door de EIBgroep 28);

o

verrichtingen in niet-lidstaten die worden gedekt door de garantie in het
kader van het mandaat voor externe leningen (External Lending Mandate,
ELM) (beheerd door de EIB);

o

de verrichtingen van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling
(EFDO) die door de EFDO-garantie worden gedekt (een initiatief ter
ondersteuning van duurzame investeringen buiten de EU).

2.25. De Commissie brengt jaarlijks verslag uit over garanties, met inbegrip van het

totale risico en het jaarlijkse risico voor de EU-begroting. Het “totale risico” is het
totale uitstaande bedrag (kapitaal en rente) met betrekking tot de gedekte
verrichtingen. Op 31 december 2019 beliep dit bedrag 72,7 miljard EUR 29. Het
“jaarlijkse risico” is het maximumbedrag aan verschuldigde jaarlijkse betalingen
(kapitaal en rente) dat de EU in een begrotingsjaar zou moeten betalen als geen enkele
terugbetaling werd gedaan voor gegarandeerde leningen; op 31 december 2019
bedroeg dit 4,5 miljard EUR 30.

28

De EIB-groep bestaat uit de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees
Investeringsfonds (EIF).

29

Hoewel de Commissie geen bedrag voor het “totale risico” heeft opgenomen, hebben wij
dit geraamd op basis van de bedragen die zijn vermeld in COM(2019) 484 — “Verslag van
de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over garanties die door de algemene
begroting worden gedekt. Situatie op 31 december 2018.”

30

Geraamd op basis van COM(2019) 484 “Verslag van de Commissie aan het Europees
Parlement en de Raad over garanties die door de algemene begroting worden gedekt.
Situatie op 31 december 2018” en de geconsolideerde rekeningen 2019 van de EU.
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2.26. Het door de Commissie gerapporteerde totale risicobedrag omvat geen

verrichtingen met betrekking tot het EFSI. Op 31 december 2019 bedroeg de
blootstelling van de EU-begroting aan mogelijke toekomstige betalingen in verband
met de EFSI-garantie 22 miljard EUR aan ondertekende verrichtingen, waarvan
17,7 miljard EUR was uitbetaald. Toevoeging van dit uitbetaalde bedrag aan het totale
risico van de Commissie zou het totale risico aanzienlijk verhogen tot 90,5 miljard EUR
(31 december 2018: 90,3 miljard EUR) 31 (zie kader 2.6).

31

Dit omvat een bedrag van 0,3 miljard EUR (31 december 2018: 0,2 miljard EUR) in verband
met het EFSI en ELM, als voorzieningen of financiële verplichtingen opgenomen in de
jaarrekening van de EU.
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Kader 2.6
Verdeling van het totale risico voor de EU-begroting op 31 december
2019
Rechtstreeks gedekt door de EUbegroting: 48 649
53,7 %

(miljoen EUR)

EFSM-leningen
52,4 %
EIB-leningen —
lidstaten
1,0 %

MFB-leningen
5,3 %

Euratom-leningen —
derde landen
0,1 %

EFDO-garantie
0%

EIB-leningen —
EFSI-garantie
derde landen (ELM)
19,6 %
21,3 %

Gedekt door een
garantiefonds:
41 817
46,3 %

Euratom-leningen —
lidstaten
0,1 %

Betalingsbalansleningen
0,2 %

Bron: ERK, op basis van de geconsolideerde rekeningen 2019 van de EU en het verslag van de
Commissie over garanties die door de algemene begroting worden gedekt, 2018.

De EU beschikt over verschillende middelen om de blootstelling van de
begroting te beperken

2.27. De EU beschikt over een aantal middelen om ervoor te zorgen dat zij haar

juridische verplichtingen met betrekking tot leningen en garanties kan nakomen. Deze
omvatten de garantiefondsen, de in de kas van de Commissie beschikbare
geldmiddelen, de mogelijkheid om prioriteit te geven aan de betaling van juridische
verplichtingen, en het vermogen om de lidstaten om extra middelen te verzoeken.
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Garantiefondsen

2.28. De garantiefondsen vormen een liquiditeitsbuffer voor de betaling van

beroepen op garanties ten gevolge van eventuele wanbetalingen. Indien de voor de
afwikkeling van de beroepen benodigde bedragen hoger zijn dan de bedragen die
beschikbaar zijn in de garantiefondsen, moeten deze worden gedekt door de EUbegroting. De EU-begrotingsgaranties zijn juridische verbintenissen van de EU om een
programma te ondersteunen door een financiële verplichting op te nemen in de
begroting32. Momenteel zijn er drie begrotingsgaranties: de EFSI-garantie, die wordt
gedekt door het EFSI-garantiefonds; de ELM-garantie, die wordt gedekt door het
Garantiefonds voor externe maatregelen; en de EFDO-garantie, die wordt gedekt door
het EFDO-garantiefonds (zie tabel 2.1).

2.29. Het EFSI-garantiefonds dekt verrichtingen in het kader van de EFSI-garantie.

Het voorzieningspercentage (een percentage van de middelen dat in het garantiefonds
moet worden gereserveerd om toekomstige beroepen op de garantie te dekken)
bedraagt momenteel 35 % (verlaagd van 50 % in 2015)33. In 2019 werd geen beroep
gedaan op het garantiefonds.

2.30. Het Garantiefonds voor externe maatregelen dekt verplichtingen die

voortvloeien uit de wanbetaling door begunstigden met betrekking tot leningen aan
derde landen die zijn verstrekt door de EIB (ELM-leningen) of door de Commissie
(MFB-leningen en Euratom-leningen aan derde landen). Het voorzieningspercentage
voor het Garantiefonds voor externe maatregelen is vastgesteld op 9 % van de totale
uitstaande verplichtingen. In 2019 heeft het fonds 55 miljoen EUR uitbetaald om
beroepen op de ELM-garantie te dekken.

2.31. Het EFDO-garantiefonds dekt verrichtingen in het kader van de EFDO-

begrotingsgarantie, die is opgezet om particuliere investeringen te mobiliseren in
partnerlanden in Afrika en in EU-nabuurschapslanden 34. Het beoogde
voorzieningspercentage is vastgesteld op 50 % van de totale verplichtingen. Op
32

Zie artikel 2, lid 9, van het Financieel Reglement.

33

Verordening (EU) 2017/2396 van 13 december 2017 tot wijziging van Verordening (EU)
nr. 1316/2013 en Verordening (EU) 2015/1017 wat betreft de verlenging van de looptijd
van het Europees Fonds voor strategische investeringen en wat betreft de invoering van
technische versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub (PB L 345
van 27.12.2017, blz. 34-52).

34

Verordening (EU) 2017/1601 tot instelling van het Europees Fonds voor duurzame
ontwikkeling (EFDO), de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds.
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31 december 2019 was één EFDO-garantieovereenkomst van kracht, voor een totale
dekkingslimiet van 50 miljoen EUR.

Tabel 2.1 — Begrotingsgaranties — 31 december 2019
Maximum
(miljard
EUR)

Beoogd
voorzieningspe
rcentage

Bedrag in het
garantiefonds
(miljard EUR)

Ondertek
end
bedrag
(EUaandeel)

Investerings
doelstelling

EFSI

26

35 %

6,7(*)

22

500

ELM

32,3

9%

2,6

31,7

-

EFDO

1,5

50 %

0,6(**)

0

17,5

(*)
(**)

Het EFSI-garantiefonds wordt geleidelijk van middelen voorzien tot het streefbedrag van 9,1 miljard EUR
in 2022.
Het EFDO-garantiefonds wordt geleidelijk van middelen voorzien tot het streefbedrag van 750 miljoen
EUR.

NB: Om de maximaal mogelijke blootstelling van de EU-begroting aan toekomstige betalingen in verband met
begrotingsgaranties te berekenen, moeten de toegestane maar nog niet ondertekende verrichtingen worden
opgeteld bij het bovenstaande cijfer. Op 31 december 2019 waren deze verrichtingen goed voor
10,4 miljard EUR.
Bron: ERK, op basis van de geconsolideerde rekeningen van de EU, het verslag van de Commissie over garanties
die door de algemene begroting worden gedekt en het verslag van de Commissie over het beheer van het
garantiefonds van het EFSI.

Kasreserves

2.32. De Commissie kan ook haar kasreserves gebruiken om verschuldigde

bedragen te dekken indien debiteuren hun schulden niet tijdig kunnen aflossen. Het
beschikbare bedrag aan middelen in de kas van de Commissie fluctueert van jaar tot
jaar. Eind 2019 bedroeg het beschikbare bedrag aan kasmiddelen 15,6 miljard EUR (in
de periode 2010-2019 fluctueerde het beschikbare bedrag aan kasmiddelen aan het
einde van het jaar tussen ongeveer 2 miljard EUR en 25 miljard EUR).
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Prioritering en verzoek om aanvullende middelen

2.33. Indien de bedragen die nodig zijn om dergelijke aflossingsbehoeften te

dekken, hoger zijn dan de op de kasmiddelenrekening van de Commissie beschikbare
middelen, kan de Commissie gebruikmaken van beschikbare EU-begrotingsmiddelen
en voorrang geven aan de betaling van juridische verplichtingen boven andere nietverplichte uitgaven (bijv. betalingen uit ESI-fondsen aan de lidstaten). Indien dit ook
onvoldoende blijkt, kan de Commissie de lidstaten om extra middelen verzoeken om te
voldoen aan haar juridische verplichtingen, boven de MFK-maxima, tot een maximum
van 1,20 % van het bni van de EU35.

De toekomstige blootstelling van de EU-begroting moet opnieuw
worden beoordeeld

2.34. In artikel 210, lid 3, van het Financieel Reglement is bepaald dat de

voorwaardelijke verplichtingen ten laste van de begroting als gevolg van
begrotingsgaranties of financiële bijstand houdbaar kunnen worden geacht indien hun
geraamde meerjarige evolutie verenigbaar is met de grenzen die zijn vastgesteld in de
verordening tot bepaling van het MFK en het plafond van de jaarlijkse
betalingskredieten. Op basis hiervan kunnen de middelen die beschikbaar zijn om de
blootstelling van de EU-begroting per 31 december 2019 aan te pakken, houdbaar
worden geacht (zie de paragrafen 2.22-2.33). Door de COVID-19-crisis is het echter
mogelijk dat er meer gebruik wordt gemaakt van bestaande en nieuw
overeengekomen instrumenten om de verwachte economische neergang te temperen.
Zo ontstaat ook het risico dat het aflossingsvermogen van de huidige
eindbegunstigden van de leningen en begrotingsgaranties wordt aangetast. Dit zal
gevolgen hebben voor de bedragen en mechanismen die beschikbaar zijn om de
toekomstige blootstelling te beperken, met inbegrip van de voorzieningspercentages.

35

Zie artikel 14 van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 van de Raad betreffende de
regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de
btw- en de bni-middelen, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan
kasmiddelen te voorzien.
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De EU-begroting en de EIB-groep zijn nauw met elkaar
verbonden
De EIB-groep draagt bij tot de doelstellingen van de EU

2.35. De EIB-groep draagt bij tot de doelstellingen van de EU door gebruik te

maken van een combinatie van verrichtingen die worden gefinancierd of gedekt met
middelen uit de EU-begroting, en de eigen middelen van de EIB-groep. Tijdens de
meest recente MFK’s is de rol van de EIB-groep bij het ondersteunen van het EU-beleid
aanzienlijk groter geworden, in overeenstemming met het toegenomen gebruik van
financieringsinstrumenten.

2.36. De doelstellingen van de EIB-groep sluiten zeer nauw aan bij die van de EU.

Sinds 2011 stelt de EIB zich tot doel dat jaarlijks 30 % van haar ondertekende projecten
moet bijdragen tot economische en sociale cohesie en convergentie. Een aanzienlijk
deel van de verrichtingen van de EIB-groep is ook aan klimaatactie en ecologische
duurzaamheid gewijd. Meer recentelijk heeft de EIB aangekondigd dat haar beoogde
aandeel van klimaatgerelateerde projecten zal worden verdubbeld van 25 % nu tot
50 % in 2025 36.

Een aanzienlijk deel van de EIB-verrichtingen wordt gedekt door de EUbegroting

2.37. De EIB-groep draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de

EU door gebruik te maken van diverse instrumenten (zie kader 2.7).

36

Zie het activiteitenplan 2020 van de EIB-groep.
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Kader 2.7
Verband tussen de EU-begroting en de EIB-groep

Controlemandaat van de ERK
Verband tussen
de EU-begroting en de EIB-groep

EU-begroting

EFSI-garantie

EIB-groep

ELM-/MFB-garantie
EFDO-garantie
Blendinginstrumenten
Trustfondsen
Adviesdiensten
Financieringsinstrumenten

Bron: ERK, op basis van het jaarverslag 2018 van de Commissie over de financiële architectuur van
de EU.

2.38. Hoewel delen van de financiële activiteiten van de EIB-groep alleen met de

eigen middelen van de EIB-groep en op eigen risico worden ondernomen, wordt een
aanzienlijk deel uitgevoerd met middelen die ter beschikking worden gesteld door
derden, waaronder de Commissie, via “mandaten”. Mandaten zijn partnerschappen
die de EIB-groep aangaat met een derde om gemeenschappelijke doelstellingen te
verwezenlijken. Deze zijn gebaseerd op financiële steun die wordt toegezegd door de
derde.

2.39. De afgelopen 15 jaar is het gebruik van dit systeem van mandaten door de

EIB sterk toegenomen en snel gediversifieerder geworden. Het EIF voert ook fondsen
uit in het kader van EU-mandaten. Onze analyse is voornamelijk op de EIB gericht,
omdat deze meer mandaten heeft. Eind 2019 werd ongeveer een derde van de
kredietverleningsactiviteiten van de EIB en meer dan drie kwart van haar
adviesverleningsactiviteiten uitgevoerd in het kader van mandaten, waarbij ongeveer
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50 mandaten van kracht waren. De meeste van deze mandaten nemen de vorm van
overeenkomsten met de Commissie aan.

Kader 2.8
Ontwikkeling van de activiteiten van de EIB in het kader van
mandaten in de periode 2003-2019
50

Totaalaantal
EIB-mandaten

40
30
20
10
0

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

Bron: ERK, op basis van het verslag “ Evaluation of EIB’s mandate activity” van de EIB,
december 2019.

2019
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2.40. Kader 2.9 toont de jaarlijkse kredietverleningsactiviteiten van de EIB,

uitgesplitst tussen financiering in het kader van mandaten en financiering buiten het
kader van mandaten

Kader 2.9
Vergelijking over verschillende jaren tussen de
financieringsactiviteiten van de EIB in het kader van mandaten en
andere financiering buiten het kader van mandaten
EIB-verrichtingen per financieringsbron
Miljard EUR
1,5

60

13,8

0

1,2

1,0

5,3

6,7

4,9

11,9

13,2

12,4

40

20

1,6

3,9

49,8
35,7

Overige mandaten voor
risicodeling
Buiten het kader van EUmandaten

43,1

41,9

EFSI
Financiering buiten het
kader van mandaten

2017

2018

2019

2020

NB: De grafiek toont de werkelijke cijfers voor 2017, 2018 en 2019 en de geraamde cijfers voor
2020.
Bron: ERK, op basis van EIB-gegevens.
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De EIB-groep zal een belangrijke rol blijven spelen

2.41.

De grootste mandaten van de EIB zijn die welke worden gedekt door de EFSIgarantie (met een maximum van 26 miljard EUR) en de ELM-garantie (maximum van
32,3 miljard EUR). In ons speciaal verslag over het EFSI 37 concludeerden wij dat het
EFSI de EIB in staat had gesteld meer financiering met een hoger risico te verstrekken
voor investeringen en aanvullende publieke en particuliere investeringen had
aangetrokken. We constateerden echter ook dat sommige EFSI-steun andere EIB- en
EU-financiering heeft vervangen, een deel van de EFSI-financiering naar projecten was
gegaan waarvoor andere bronnen van publieke of particuliere financiering hadden
kunnen worden aangesproken, de ramingen van door het EFSI aangetrokken
aanvullende investeringen soms te rooskleurig waren voorgesteld en de meeste
investeringen naar een paar grotere EU-15-lidstaten met goed ontwikkelde nationale
stimuleringsbanken waren gegaan. In haar evaluatie van het ELM van 2019 38 heeft de
Commissie op een aantal tekortkomingen gewezen. Deze omvatten zwakke punten in
de informatiedeling door de EIB en moeilijkheden bij de beoordeling van de werkelijke
resultaten en effecten van het EU-optreden. Volgens hetzelfde evaluatieverslag is de
Commissie ook begonnen met een algemene evaluatie van de procedure uit hoofde
van artikel 19 39 om het toezicht op de afstemming van de EIB-verrichtingen op de
beleidsprioriteiten van de EU, met inbegrip van verrichtingen buiten de EU, te
verbeteren.

2.42. De Commissie heeft zich ertoe verbonden de komende tien jaar ten minste

1 biljoen EUR aan investeringen te mobiliseren ter ondersteuning van een duurzame,

37

Speciaal verslag nr. 03/2019 – “Europees Fonds voor strategische investeringen: er zijn
maatregelen nodig om het EFSI echt een succes te maken”.

38

Evaluation of Decision No 466/2014/EU of the European Parliament and of the Council of
16 April 2014 granting an EU guarantee to the European Investment Bank against losses
under financing operations supporting investment projects outside the Union —
SWD(2019) 334 final, 13.9.2019.

39

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de EIB moet de Commissie om advies
worden verzocht over alle EIB-verrichtingen die met eigen middelen worden gefinancierd
voordat deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Bewind van de EIB. De
Commissie heeft tot taak een advies uit te brengen over de verenigbaarheid van de
voorgestelde investeringen met de relevante EU-wetgeving en -beleidslijnen. Aspecten
zoals de rentabiliteit van projecten en financiële risico’s vallen buiten het
toepassingsgebied van de procedure uit hoofde van artikel 19 en vallen onder de exclusieve
bevoegdheid van de EIB.
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billijke en groene transitie 40. Het InvestEU-programma 41 zal het belangrijkste
instrument van dit plan vormen. De EIB-groep zal bijdragen tot deze
investeringsdoelstelling in het kader van het InvestEU-programma, met inbegrip van
de specifieke regeling voor een rechtvaardige transitie, en in het kader van de
leningfaciliteit voor de overheidssector van het mechanisme voor een rechtvaardige
transitie 42. De bijdrage van de EIB-groep tot het investeringsplan van de Commissie
voor de Europese Green Deal zal naar verwachting oplopen tot ongeveer
250 miljard EUR aan gemobiliseerde investeringen in het kader van EU-mandaten 43.

2.43. De EIB-groep zal ook bijdragen tot de respons van de EU op de COVID-19-

pandemie. Naar aanleiding van een aanbeveling van de Eurogroep van 9 april 2020 44
richt de EIB-groep een pan-Europees garantiefonds van maximaal 25 miljard EUR op,
met bijzondere aandacht voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in de
hele EU. De EIB-groep heeft eerder een reeks maatregelen aangekondigd die zijn
bedoeld om tot 40 miljard EUR te mobiliseren voor de dekking van
financieringsbehoeften van getroffen kmo’s op korte termijn— met inbegrip van de
ondersteuning van maximaal 8 miljard EUR aan financiering die via het EIF wordt
verstrekt en wordt gedekt door een EU-garantie van 1 miljard EUR die in het kader van
het EFSI wordt geheroriënteerd om financiële intermediairs te stimuleren om kmo’s en
midcaps te voorzien van liquiditeit — en 5 miljard EUR die beschikbaar is voor
investeringen in de gezondheidszorg. De EIB heef ook aangekondigd dat zij, met
ondersteuning van EU-financiering, waaronder EU-garanties, de komende maanden tot
5,2 miljard EUR zal verstrekken aan partners buiten de EU.

40

Mededeling van de Commissie over het investeringsplan voor een duurzaam Europa en het
investeringsplan voor de Europese Green Deal (COM(2020) 21).

41

Voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van het InvestEU-programma (COM(2018) 439).

42

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van
het Fonds voor een rechtvaardige transitie (COM(2020) 22).

43

De begrotingsaspecten van het InvestEU-programma en het mechanisme voor een
rechtvaardige transitie zijn nog onder voorbehoud van een algemeen akkoord over het
volgende MFK.

44

Zie de samenvattende brief van de Eurogroep, 17 april 2020.
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Ons controlemandaat bestrijkt slechts een deel van de EIB-verrichtingen

2.44. Momenteel valt een groot deel van de EIB-verrichtingen — de verrichtingen

die niet worden gefinancierd uit of gedekt door de EU-begroting — buiten ons
controlemandaat. Rekening houdend met de aanzienlijke bijdrage die deze
verrichtingen leveren tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU, alsook
met het feit dat er steeds meer beroep wordt gedaan op de EIB om de EU-begroting
uit te voeren, zijn wij van mening dat het nuttig zou zijn om deze te onderwerpen aan
een onafhankelijk extern onderzoek van de regelmatigheid en doelmatigheid ervan. De
ERK voert haar controles inzake de EIB-verrichtingen uit op basis van het tripartiete
akkoord tussen de Commissie, de ERK en de EIB. Dit geldt voor leningen die onder het
mandaat vallen dat door de Europese Unie is toegekend aan de Bank en voor door de
Bank beheerde verrichtingen die worden aangegaan uit hoofde van en gegarandeerd
worden door de algemene begroting van de Europese Unie 45. Dit huidige akkoord
verstrijkt in 2020 en er wordt onderhandeld over een nieuw akkoord.

2.45. In 2020 herhaalde het Europees Parlement zijn verzoek “de Rekenkamer te

mandateren toezicht uit te oefenen op alle EIB-verrichtingen, inclusief het beoordelen
van de kostenefficiëntie van haar investeringsactiviteiten en van de additionaliteit van
haar projecten, en […] de resultaten daarvan openbaar te maken”. Het verzocht de
ERK ook “aanbevelingen te formuleren met betrekking tot de resultaten van de EIBactiviteiten op het gebied van externe leningen” 46.

45

Tripartiet akkoord tussen de Europese Commissie, de Europese Rekenkamer en de
Europese Investeringsbank, 2016.

46

Resolutie van het Europees Parlement van 10 juli 2020 over de financiële activiteiten van de
Europese Investeringsbank — jaarlijks verslag 2019 (2019/2126(INI)) en Verslag over het
verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie
voor het begrotingsjaar 2018, Afdeling III — Commissie en uitvoerende agentschappen
(2019/2055(DEC)).
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Conclusies en aanbevelingen
Conclusies

2.46. In 2019 werden de in de definitieve begroting beschikbare vastleggings- en

betalingskredieten bijna volledig gebruikt. De afgelopen vier jaar lagen de betalingen
duidelijk onder de MFK-maxima, wat tot hogere betalingsbehoeften in de toekomst zal
leiden (zie de paragrafen 2.2-2.6).

2.47. Eind 2019 bereikten de niet-afgewikkelde vastleggingen een recordhoogte.

We stelden twee hoofdredenen vast voor deze stijging: de vastleggingskredieten liggen
systematisch hoger dan de betalingskredieten en de betalingsbehoeften worden
uitgesteld tot het volgende MFK (zie de paragrafen 2.7-2.9).

2.48. Hoewel de ESIF sneller worden uitgevoerd, blijft de totale absorptie lager dan

in het overeenkomstige jaar van het vorige MFK. De herziene regels voor de uitvoering
van de ESI-fondsen, die het gevolg zijn van de COVID-19-crisis, moeten de
uitvoeringssnelheid verder verhogen. Door deze wijzigingen bestaat het risico dat de
vanaf 2020 beschikbare betalingskredieten onder druk komen te staan (zie de
paragrafen 2.14-2.17).

2.49. Slechts 17 % van de in FISM’s vastgelegde middelen had de eindontvanger

ervan bereikt in het vijfde jaar van het huidige MFK. De rapportage van de Commissie
over de FISM’s is minder relevant omdat haar jaarverslag over de FISM’s te laat wordt
gepubliceerd. In het MFK 2021-2027 zal de Commissie geen jaarverslag meer opstellen
op het niveau van de individuele FISM’s (zie de paragrafen 2.18-2.21).

2.50. Eind 2019 beschikte de EU over verschillende instrumenten voor het

aanpakken van de blootstelling van de EU-begroting aan financiële risico’s die
voortvloeien uit leningen en begrotingsgaranties. Door de impact van de COVID-19crisis zal er echter opnieuw een beoordeling moeten worden gemaakt van de
bedragen en mechanismen die beschikbaar zijn om de toekomstige blootstelling te
beperken, met inbegrip van een herziening van de voorzieningspercentages. Daarom is
het belangrijk om een volledig beeld te krijgen van het “totale risico” waaraan de EUbegroting is blootgesteld, met inbegrip van het risico dat voortvloeit uit de
begrotingsgaranties zoals het EFSI (zie de paragrafen 2.22-2.34).
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2.51. De EIB-groep is een belangrijke partner bij de uitvoering van de EU-begroting

en de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU, en zal een grote rol blijven
spelen in het volgende MFK. Grote delen van haar verrichtingen worden uitgevoerd in
het kader van mandaten, waarvan de meeste de vorm van overeenkomsten met de
Commissie aannemen. Krachtens ons controlemandaat kunnen we alleen de EIBverrichtingen onderzoeken die worden gefinancierd uit of gegarandeerd door de EUbegroting. In onze speciale verslagen hebben wij problemen in kaart gebracht en
verbeteringen voorgesteld in verband met de doelmatigheid van dergelijke
verrichtingen. Daarom zijn wij van mening dat het nuttig zou zijn om het deel van de
EIB-verrichtingen dat niet wordt gedekt door de EU-begroting te onderwerpen aan een
onafhankelijk extern onderzoek van de regelmatigheid en doelmatigheid ervan (zie de
paragrafen 2.35-2.45).

Aanbevelingen

2.52. Wij bevelen de Commissie aan de volgende acties te ondernemen:
Aanbeveling 2.1
Volg de betalingsbehoeften nauwlettend en onderneem binnen het kader van de
institutionele bevoegdheid actie om ervoor te zorgen dat er betalingskredieten
beschikbaar zijn, rekening houdend met het risico op ontoereikende
betalingskredieten en de buitengewone behoeften die voortvloeien uit de COVID-19pandemie.
Tijdpad: vanaf 2020

Aanbeveling 2.2
Blijf in het volgende MFK een jaarverslag over de FISM’s opstellen, ook op het niveau
van de individuele financieringsinstrumenten.
Tijdpad: jaarlijks, vanaf het verslag van 2021
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Aanbeveling 2.3
Schets een volledig beeld van de blootstelling van de EU-begroting in het jaarverslag
“over garanties die door de algemene begroting worden gedekt”, met inbegrip van het
risico dat voortvloeit uit de EFSI-garantie en alle toekomstige financiële verrichtingen
in kwestie.
Tijdpad: jaarlijks, vanaf 2021

Aanbeveling 2.4
Ga in de context van de COVID-19-crisis opnieuw na of de bestaande mechanismen
voor het beperken van de blootstelling van de EU-begroting aan risico’s toereikend en
passend zijn en herzie de beoogde voorzieningspercentages van de garantiefondsen
die de uit de EU-begroting verstrekte garanties dekken.
Tijdpad: vanaf 2020

2.53.

Wij bevelen het Europees Parlement en de Raad aan de volgende
maatregelen te nemen:

Aanbeveling 2.5
Verzoek de EIB de Rekenkamer in staat te stellen controles uit te voeren inzake de
regelmatigheid en de doelmatigheidsaspecten van haar financieringsactiviteiten die
niet onder een specifiek EU-mandaat vallen.
Tijdpad: vanaf 2021
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Bijlagen
Bijlage 2.1 – Absorptie per lidstaat aan het einde van 2019 en ten
opzichte van 2012
Totaalbedrag van de in
de periode 2014-2019
verrichte betalingen
in miljoen EUR

Absorptiepercentage
eind 2019

Absorptiepercentage
eind 2012

België

1 120

39,7 %

49,1 %

Bulgarije

3 648

36,6 %

36,2 %

Tsjechië

9 651

40,4 %

37,9 %

622

40,1 %

45,3 %

11 518

41,1 %

54,1 %

Estland

2 164

48,8 %

61,3 %

Ierland

2 050

60,6 %

60,3 %

Griekenland

9 266

42,8 %

49,2 %

Spanje

13 291

32,8 %

51,7 %

Frankrijk

12 566

44,8 %

43,3 %

3 231

30,0 %

13 885

30,7 %

30,7 %

Cyprus

443

48,1 %

44,3 %

Letland

2 509

44,2 %

52,2 %

Litouwen

3 481

40,9 %

62,9 %

82

57,0 %

51,8 %

10 737

42,8 %

44,2 %

Malta

288

34,6 %

37,2 %

Nederland

742

38,0 %

45,6 %

Oostenrijk

2 790

56,5 %

52,2 %

Polen

36 200

41,8 %

52,3 %

Portugal

12 231

47,0 %

59,2 %

Roemenië

11 163

35,6 %

22,4 %

Denemarken
Duitsland

Kroatië
Italië

Luxemburg
Hongarije
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Totaalbedrag van de in
de periode 2014-2019
verrichte betalingen
in miljoen EUR

Absorptiepercentage
eind 2019

Absorptiepercentage
eind 2012

Slovenië

1 569

39,7 %

50,3 %

Slowakije

5 079

33,4 %

41,0 %

Finland

2 506

66,2 %

54,7 %

Zweden

1 694

46,6 %

53,3 %

Verenigd Koninkrijk

6 886

42,0 %

50,9 %

Grensoverschrijdende
samenwerking

2 767

29,4 %

40,1 %

184 179

39,6 %

46,4 %

EU-gemiddelde

Bron: ERK, op basis van informatie van de Commissie.
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Bijlage 2.2 – Financieringsinstrumenten die eind 2019 werden
beheerd door de EIB-groep in het kader van EU-mandaten
(miljoen EUR)
Financieringsinstrument

Beheerd door

Beschikbare
financiële
middelen

Totaalbedrag van de
betalingen uit de EUbegroting tot eind 2019

Connecting Europe Facility (CEF) —
Schuldinstrumenten

EIB

2 536(*)

697

Faciliteit voor de Instrumenten voor
particuliere financiering van energieefficiëntie (PF4EE)

EIB

105

48

Faciliteit voor de financiering van
natuurlijk kapitaal (NCFF)

EIB

60

13

InnovFin Debt — Horizon 2020-Faciliteit
voor O&I-leningen

EIB

1 686

1 275

Financieringsfaciliteit met risicodeling
(RSFF)

EIB

961

961

Proefgarantiefaciliteit voor O&Igestuurde kleine en middelgrote
bedrijven en kleine
midcapondernemingen — RSI

EIF

270

270

EaSI Microfinanciering en sociaal
ondernemerschap (EaSI)

EIF

110

84

EaSI Investeringen in capaciteitsopbouw

EIF

26

23

Europese Progressmicrofinancieringsgarantiefaciliteit
(EPMF – G)

EIF

25

24

Europees Progressmicrofinancieringsfonds (EPMF – FCPFIS)

EIF

80

80

Subfonds van het programma van de
Europese Unie voor werkgelegenheid en
sociale innovatie (EaSI FIS)

EIF

67

25

Garantiefaciliteit voor
studentenleningen (Erasmus+) — SLGF

EIF

50

22

Leninggarantiefaciliteit in het kader van
Cosme (COSME-LGF)

EIF

1 161

563

Eigenvermogensfaciliteit voor groei in
het kader van Cosme (COSME-EFG)

EIF

394

94

InnovFin SMEG — Leningendienst voor
O&I voor kleine en middelgrote
bedrijven en kleine

EIF

1 389

1 101
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Financieringsinstrument

Beheerd door

Beschikbare
financiële
middelen

Totaalbedrag van de
betalingen uit de EUbegroting tot eind 2019

midcapondernemingen in het kader van
Horizon 2020
InnovFin Equity —
Eigenvermogensfaciliteit voor
onderzoek en innovatie in het kader van
Horizon 2020

EIF

785

534

Kmo-initiatief (bijdrage van Cosme en
Horizon 2020)

EIF

32

21

Garantiefaciliteit voor de culturele en
creatieve sector — (CCS GF)

EIF

122

42

Kmo-garantiefaciliteit in het kader van
het CIP (SMEG 07)

EIF

532

451

Eigenvermogensfaciliteit voor
snelgroeiende, innovatieve kmo’s in het
kader van het CIP (GIF)

EIF

561

538

Garantiefaciliteit 1 in het kader van de
faciliteit voor bedrijfsontwikkeling en
innovatie voor de Westelijke Balkan
(EDIF I)

EIF

22

22

Garantiefaciliteit 2 in het kader van de
faciliteit voor bedrijfsontwikkeling en
innovatie voor de Westelijke Balkan
(EDIF II)

EIF

48

19

Fonds voor bedrijfsuitbreiding (ENEF) in
de Westelijke Balkan

EIF

11

11

Fonds voor bedrijfsinnovatie (ENIF) in
de Westelijke Balkan

EIF

21

21

Green for Growth Fund (GGF)

EIF

59

20

Europees Fonds voor Zuidoost-Europa
(EFSE) in de Westelijke Balkan

EIF

88

0

Wereldfonds voor energie-efficiency en
hernieuwbare energie (GEEREF)

EIF

81

80

Ondersteuning van de faciliteit voor
FEMIP

EIB

224

224

11 506

7 263

Totaal

Dit bedrag vertegenwoordigt het maximum van de bijdrage uit de EU-begroting aan de
financieringsinstrumenten van de CEF. Op 31 december 2019 bedroeg de aan dit financieringsinstrument
toegezegde EU-bijdrage 755 miljoen EUR.

(*)

Bron: ERK, op basis van het ontwerp van algemene begroting van de Commissie voor het begrotingsjaar 2020 —
Werkdocument, Deel X.
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Inleiding
3.1. Dit hoofdstuk betreft onze bevindingen betreffende de ontvangsten, die de

eigen middelen en andere ontvangsten omvatten. In kader 3.1 zijn de ontvangsten in
2019 uitgesplitst.

Kader 3.1
Ontvangsten — uitsplitsing 2019(*)
(in miljard EUR)

Traditionele eigen middelen
21,4 (13 %)

Eigen middelen op basis van
het bruto nationaal inkomen
105,5 (64 %)

163,9

miljard EUR
Eigen middelen op basis van
de belasting over de
toegevoegde waarde
17,8 (11 %)

Overige ontvangsten
4,0 (2 %)

Achterstandsrente en boetes
2,6 (2 %)

Bijdragen en terugbetalingen in het
kader van EU-overeenkomsten en programma's
12,6 (8 %)

Totaal ontvangsten 2019 (**): 163,9 miljard EUR
Overeenkomstig de geharmoniseerde definitie van onderliggende verrichtingen (zie voor nadere
gegevens bijlage 1.1, paragraaf 9).
(*)

Dit bedrag betreft de feitelijke begrotingsontvangsten van de EU. Het bedrag van
160,3 miljard EUR in de staat van de financiële resultaten wordt op transactiebasis berekend.
(**)

Bron: Geconsolideerde rekeningen 2019 van de Europese Unie.
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Korte beschrijving

3.2. De meeste ontvangsten (88 %) zijn afkomstig uit de drie categorieën eigen

middelen:
a)

de eigen middelen bni (bruto nationaal inkomen) zijn goed voor 64 % van de
ontvangsten van de EU en worden gebruikt om de EU-begroting in evenwicht te
brengen nadat de ontvangsten uit alle overige bronnen zijn berekend. Elke
lidstaat draagt evenredig bij op basis van zijn bni 1;

b)

de traditionele eigen middelen (TEM) zijn goed voor 13 % van de ontvangsten
van de EU. Deze omvatten douanerechten op de invoer die worden geïnd door de
lidstaten. 80 % van het totaalbedrag wordt gestort in de EU-begroting; de
resterende 20 % wordt door de lidstaten ingehouden ter dekking van
inningskosten;

c)

de eigen middelen btw (belasting over de toegevoegde waarde) zijn goed voor
11 % van de ontvangsten van de EU. Bijdragen in het kader van deze eigen
middelen worden berekend door de toepassing van een uniform percentage 2 op
geharmoniseerde btw-grondslagen van de lidstaten.

3.3. De ontvangsten omvatten ook bedragen die uit andere bronnen worden

ontvangen. Deze bronnen bestaan hoofdzakelijk uit bijdragen en terugbetalingen in
het kader van EU-overeenkomsten en -programma’s (8 % van de EU-ontvangsten),
zoals de ontvangsten met betrekking tot de goedkeuring van de rekeningen inzake het
ELGF en het Elfpo, en de deelname van niet-EU-landen aan onderzoeksprogramma’s.

1

De aanvankelijke bijdrage wordt berekend op basis van het geraamde bni. De verschillen
tussen het geraamde en het uiteindelijke bni worden in navolgende jaren bijgewerkt en
beïnvloeden niet het totale geïnde bedrag, maar wel de verdeling van eigen middelen over
de lidstaten.

2

Voor Duitsland, Nederland en Zweden geldt een verlaagd btw-afroepingspercentage van
0,15 %; voor de andere lidstaten is dit 0,3 %.
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Reikwijdte en aanpak van de controle

3.4. We hebben zekerheid verkregen voor ons controleoordeel over de ontvangsten
door geselecteerde essentiële systemen te beoordelen en dit aan te vullen met een
toetsing van verrichtingen, waarbij we de in bijlage 1.1 uiteengezette controleaanpak
en -methoden hebben toegepast. Wij hadden tot doel bij te dragen tot de algemene
betrouwbaarheidsverklaring, zoals beschreven in bijlage 1.1. We onderzochten voor
2019 het volgende:
a)

een steekproef van 55 invorderingsopdrachten van de Commissie 3 die zo is
opgezet dat deze representatief is voor alle ontvangstenbronnen;

b)

de systemen van de Commissie voor:
i)

het waarborgen dat de bni- en btw-gegevens van de lidstaten adequaat zijn
als grondslag voor het berekenen en innen van eigenmiddelenbijdragen 4;

ii)

het beheren van de TEM en het waarborgen dat de lidstaten doeltreffende
systemen hebben voor het innen, rapporteren en ter beschikking stellen van
de juiste bedragen aan TEM;

iii)

het beheren van boetes en sancties;

iv)

het berekenen van de bedragen die het resultaat zijn van de toepassing van
correctiemechanismen;

c)

de systemen voor de TEM-boekhouding in drie lidstaten (België, Duitsland en
Polen)5;

d)

de betrouwbaarheid van de informatie over de regelmatigheid in de jaarlijkse
activiteitenverslagen van DG BUDG en Eurostat.

3

Een invorderingsopdracht is een document waarin de Commissie bedragen boekt die aan
haar moeten worden voldaan.

4

Wij zijn uitgegaan van de overeengekomen bni-gegevens en de door de lidstaten
opgestelde geharmoniseerde btw-grondslag. Wij hebben de statistieken en gegevens die
door de Commissie en lidstaten werden verstrekt, niet rechtstreeks getoetst.

5

Deze drie lidstaten werden geselecteerd op basis van de omvang van hun TEM-bijdrage en
onze risicobeoordeling.
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3.5. Er bestaat een risico dat douanerechten door importeurs niet of foutief worden

opgegeven bij de nationale douaneautoriteiten. De “douanekloof” 6, dat wil zeggen de
ontweken bedragen die in de systemen voor de TEM-boekhouding van de lidstaten
buiten beeld blijven, valt niet binnen de reikwijdte van ons controleoordeel over de
ontvangsten. Aangezien de douanekloof echter van invloed kan zijn op de bedragen
van de door de lidstaten vastgestelde rechten, hebben wij dit jaar de maatregelen
beoordeeld die de EU heeft genomen om de kloof te verkleinen en het risico te
beperken dat de TEM niet volledig zijn door:
a)

de resultaten te onderzoeken van de TEM-inspecties door de Commissie van de
douanecontrolestrategieën van alle lidstaten voor de aanpak van het risico van
ondergewaardeerde import, en

b)

te onderzoeken of er nog steeds beperkingen waren verbonden aan de
procedures van de lidstaten voor het identificeren en selecteren van de meest
risicovolle importeurs voor audits na vrijgave ("controles na
douaneafhandeling" 7), zoals gerapporteerd in onze jaarverslagen 2013 en 2014 8.
De meest risicovolle importeurs zijn degenen voor wie de gecombineerde
waarschijnlijkheid van onregelmatigheid en het niveau van de impact van deze
onregelmatigheid het hoogst is9.

6

Het verschil tussen de theoretische invoerrechten die voor de economie als geheel moeten
worden geïnd en de daadwerkelijk geïnde invoerrechten.

7

Bij een audit na vrijgave vindt een breed onderzoek plaats naar de handel, processen,
systemen en internebeheersingsmaatregelen van de marktdeelnemer alsmede een
gedetailleerde beoordeling aan de hand van specifieke tests.

8

Zie de paragrafen 2.13 en 2.14 van ons Jaarverslag 2013 en de paragrafen 4.18-4.20 van ons
Jaarverslag 2014.

9

Zie artikel 5, lid 7, van het douanewetboek van de Unie (Verordening (EU) nr. 952/2013 van
het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1,
zoals gewijzigd).
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Regelmatigheid van de verrichtingen
3.6. Dit deel bevat onze opmerkingen over de regelmatigheid van de verrichtingen.

We hebben onze conclusie over de regelmatigheid van de onderliggende
ontvangstenverrichtingen bij de EU-rekeningen gebaseerd op onze beoordeling van de
systemen van de Commissie voor het berekenen en innen van ontvangsten 10 en ons
onderzoek van een steekproef van 55 invorderingsopdrachten; geen daarvan
vertoonde kwantificeerbare fouten. Bijlage 3.1 biedt een overzicht van de resultaten
van de toetsing van verrichtingen.

10

Zie paragraaf 9 van bijlage 1.1.

103

Onderzoek van elementen van de
internebeheersingssystemen
3.7. De opmerkingen over de onderzochte systemen doen niets af aan ons over het

geheel genomen goedkeurend oordeel over de regelmatigheid van de EU-ontvangsten
(zie hoofdstuk 1). Wel brengen zij aanhoudende gebreken in afzonderlijke categorieën
eigen middelen aan het licht, waaronder EU-maatregelen ter verkleining van de
douanekloof en ter beperking van het risico dat de TEM niet volledig zijn.

De inning van de TEM door de lidstaten vertoont aanhoudende
gebreken

3.8. Wij bezochten drie lidstaten (België, Duitsland en Polen) om de wijze te

onderzoeken waarop zij hun overzichten van geïnde douanerechten en van nog niet
geïnde douanerechten opstellen 11, alsook hun procedures voor het innen van aan de
EU-begroting verschuldigde TEM (zie figuur 3.1).

11

Artikel 6, leden 3 en 4, van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 van de Raad van
26 mei 2014 betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de
traditionele eigen middelen, de btw- en de bni-middelen, en betreffende de maatregelen
om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien (PB L 168 van 7.6.2014, blz. 39), en
Uitvoeringsbesluit (EU, Euratom) 2018/194 van de Commissie van 8 februari 2018 tot
vaststelling van modellen voor overzichten van de boekhouding betreffende de rechten op
eigen middelen en een formulier voor verslagen over de oninbare bedragen van de rechten
op eigen middelen overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 van de Raad
(PB L 36 van 9.2.2018, blz. 20).
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Figuur 3.1 — Het proces van het opstellen van de overzichten van
(geïnde en nog niet geïnde) douanerechten en de boeking ervan in de
EU-rekeningen en -begroting
Marktdeelnemers
Dienen invoeraangiften in bij nationale douaneautoriteiten
Betalen vereiste douanerechten
Importeren goederen op de EU-markt

Binnen de reikwijdte van de
betrouwbaarheidsverklaring
Lidstaten
Stellen douanerechten vast en boeken en
innen deze
Rapporteren aan de Commissie

Maandelijks overzicht
van geïnde rechten

Kwartaaloverzicht
van nog niet geïnde rechten

Lidstaten
Storten 80 % van geïnde rechten (TEM)
in de EU-begroting

Lidstaten
Nemen alle noodzakelijke maatregelen om
te waarborgen dat schulden worden
ingevorderd
Beheren nog niet geïnde rechten

EU-rekeningen en -begroting
Geboekt in de rekeningen als
geïnde ontvangsten
Bijgedragen in de jaarlijkse
EU-begroting

EU-rekeningen
Geboekt in de rekeningen als te
innen ontvangsten (vorderingen)

Bron: Europese Rekenkamer, op basis van huidige wet- en regelgeving van de EU.

3.9. We stelden geen significante problemen vast bij de opstelling van de

maandelijkse overzichten van douanerechten die worden geïnd in de drie bezochte
lidstaten. Evenals in voorgaande jaren 12 stelden we gebreken vast in het beheer van
vastgestelde rechten die nog niet door de nationale autoriteiten zijn geïnd 13. In de
bezochte lidstaten stelden wij met name vertragingen vast bij het meedelen van
12

Zie onze jaarverslagen sinds 2012, zoals paragraaf 4.10 van ons Jaarverslag 2018,
paragraaf 4.15 van ons Jaarverslag 2017, paragraaf 4.15 van ons Jaarverslag 2016, enz.

13

We stelden geen materiële impact vast op de van de lidstaten te innen bedragen die in de
geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie zijn vermeld.
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douaneschulden (in Polen), laattijdige dwanginvordering van dergelijke schulden (in
België, Duitsland en Polen), en ontoereikende documentatie ter bevestiging van de
juistheid van de in de rekeningen geboekte rechten (in Duitsland).

3.10. Ook bleef de Commissie tekortkomingen in het beheer door de lidstaten van

nog niet geïnde rechten opsporen en rapporteren, zoals gemeld in 15 van de 27 TEMinspectieverslagen die zij in 2019 uitbracht. De bevindingen in tien van deze vijftien
verslagen werden ingedeeld als bevindingen van systematische aard. Afgelopen jaar 14
bevalen wij aan dat de Commissie de risicobeoordeling bij de inspectieplanning
verbetert om ervoor te zorgen dat de terreinen met de grootste risico’s naar behoren
zijn afgedekt. Deze aanbeveling wordt momenteel nog uitgevoerd.

Belangrijke gebreken die EU-optreden vereisen in de controles
van de lidstaten ter verkleining van de douanekloof

3.11. De TEM-inspecties van de Commissie en onze eerdere werkzaamheden met

betrekking tot getroffen EU-maatregelen om de douanekloof te verkleinen (zie
paragraaf 3.23) brachten twee belangrijke gebreken aan het licht. Eén daarvan betreft
het gebrek aan EU-brede harmonisatie van de prestaties van douanecontroles ter
beperking van het risico van ondergewaardeerde importen in de gehele douane-unie.
Het andere betreft lidstaten die niet in staat zijn de marktdeelnemers met het hoogste
risico op EU-niveau te identificeren met het oog op audits na vrijgave.

3.12. In ons Jaarverslag 201715 rapporteerden we dat de Commissie een

inbreukprocedure had ingeleid 16 tegen het Verenigd Koninkrijk wegens het niet nemen
van passende maatregelen om het risico van onderwaardering van uit China
geïmporteerd textiel en schoeisel te beperken. De Commissie schatte de gederfde TEM
op 2,1 miljard EUR 17. Aangezien het Verenigd Koninkrijk weigerde de geschatte
verliezen te dekken, verwees de Commissie de zaak in maart 2019 naar het Hof van
Justitie. Momenteel loopt er een gerechtelijke procedure (zie paragraaf 3.23).

14

Zie paragraaf 4.1 van ons Jaarverslag 2018.

15

Zie paragraaf 4.17 van ons Jaarverslag 2017.

16

Dit is de voornaamste handhavingsmaatregel die de Commissie kan nemen wanneer
lidstaten het EU-recht niet toepassen.

17

De geschatte gederfde TEM die van het Verenigd Koninkrijk worden gevorderd, worden
samen met de geschatte vertragingsrente (voor een totaalbedrag van 3,2 miljard EUR)
geboekt als vorderingen in de geconsolideerde rekeningen 2019 van de Europese Unie.
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3.13. Sinds 2018 verricht de Commissie TEM-inspecties van de

douanecontrolestrategie voor de aanpak van het risico van ondergewaardeerde import
in alle lidstaten. De resultaten daarvan brachten gebreken in en verschillen tussen de
diverse controlestrategieën aan het licht, en wezen erop dat de bescherming van de
EU-begroting in bepaalde lidstaten niet naar behoren gewaarborgd is.

3.14. Naar het oordeel van de Commissie hadden 24 van de 28 lidstaten

gedeeltelijk bevredigende of onbevredigende controlestrategieën voor het aanpakken
van de risico’s op onderwaardering. De situatie was voor de meeste geïnspecteerde
lidstaten niet significant verbeterd nadat in 2019 zeven follow-upinspecties waren
verricht (zie tabel 3.1). Deze beoordeling zal worden geëvalueerd met inachtneming
van de resultaten van de follow-upinspecties die in 2020 worden verricht. De
Commissie moet de potentiële gederfde TEM nog kwantificeren. In de drie door ons
bezochte lidstaten werden maatregelen genomen om werk te maken van de
bevindingen van de Commissie.

Tabel 3.1 — De beoordeling door de Commissie van de
controlestrategieën van de lidstaten voor de aanpak van het risico van
ondergewaardeerde import
Beoordeling
Over het algemeen bevredigend
Gedeeltelijk bevredigend
Niet bevredigend

Eerste beoordeling
Aantal lidstaten

4
15
9
28

Beoordeling na zeven
follow-upinspecties
Aantal lidstaten

5
16
7
28

Bron: TEM-inspectieverslagen van DG BUDG.

3.15. Ook stelden we vast dat de maatregelen voor het identificeren van de meest

risicovolle importeurs en het selecteren van deze importeurs voor audits na vrijgave in
de gehele douane-unie beperkt zijn doordat er nog steeds geen EU-brede databank is
met betrekking tot alle importen door marktdeelnemers. Ondanks de vastgestelde
vooruitgang is er nog niet volledig gevolg gegeven aan de opmerkingen die wij in
voorgaande jaren hebben gemaakt (zie kader 3.2).
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Kader 3.2
Voortbestaande kloof in het douanecontrolesysteem in de gehele EU
Binnen de douane-unie kunnen marktdeelnemers goederen in de EU-markt
importeren via een of meer lidstaten, ongeacht waar zij hun hoofdkantoor hebben
(zie bijlage 3.2).
In onze Jaarverslagen 2013 en 2014 concludeerden wij dat het kan gebeuren dat de
meest risicovolle importeurs niet worden geselecteerd en dat bepaalde importeurs
nooit worden geïnspecteerd bij audits na vrijgave. Dit hing voornamelijk samen met
het ontbreken van een EU-brede databank met informatie over import per
marktdeelnemer op EU-niveau. Volgens de Commissie zal deze kloof in het
douanecontrolesysteem pas verdwijnen wanneer het nieuwe IT-douanesysteem
“Surveillance III” operationeel is (in januari 2023).
Tot die tijd kan het proces op nationaal niveau voor de identificatie en selectie van
de meest risicovolle importeurs voor audits na vrijgave niet op doeltreffende wijze
marktdeelnemers in beeld brengen die goederen importeren in andere lidstaten dan
die waar zij hun hoofdkantoor hebben. Wij verkregen bevestiging dat deze
beperking bestond in de drie bezochte lidstaten. De Commissie kan een essentiële
rol spelen bij het identificeren van dergelijke importeurs door relevante
invoergegevens op EU-niveau te verzamelen en analyseren, en door de resultaten
van haar analyse met de lidstaten te delen.
Als gevolg van deze beperking kunnen douanerechten worden ontweken. Er zijn
geen recente gegevens over het invoervolume dat niet onder de controlepopulatie
van lidstaten valt. De meest recente beschikbare informatie is afkomstig van de
enquête van de Commissie met betrekking tot gegevens uit 2015. Volgens haar
schatting is het mogelijk dat 20 % van de totale import in de EU (283,5 miljard EUR)
buiten de populatie valt die wordt bestreken door audits na vrijgave in de lidstaten.

Het wegwerken van punten van voorbehoud inzake btw en
openstaande punten inzake TEM is tijdrovend

3.16. Figuur 3.2 toont het proces van verificatie door de Commissie van de

berekening van de btw-grondslag en van de TEM, en biedt een overzicht van de
hangende punten van voorbehoud en openstaande punten die zijn vastgesteld voor
ontdekte gebreken (zie bijlage 3.3). Wij hebben de punten van voorbehoud inzake btw
onderzocht waardoor de berekening van de btw-grondslag al minimaal tien jaar
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openstaat 18, evenals punten betreffende de TEM die meer dan vijf jaar na de inspectie
door de Commissie bleven openstaan. Van het totaal was 15 % van de punten van
voorbehoud inzake btw en 34 % van de openstaande punten inzake TEM lang
hangende.

Figuur 3.2 — Het proces van maken van punten van voorbehoud inzake
bni en openstaande punten inzake TEM
Lidstaten
Stellen douanerechten vast (waarvan 80 % uit TEM bestaat) en innen deze
Berekenen geharmoniseerde btw-grondslag (eigen middelen btw)

Commissie
Gebruikt de door de lidstaten verstrekte informatie en gegevens voor het berekenen
van de bijdragen aan de EU-begroting
Verricht inspecties en verificaties in lidstaten om de juistheid van de verstrekte
informatie en gegevens te valideren

Commissie
Maakt, wanneer tekortkomingen worden ontdekt, punten van voorbehoud inzake
btw of werpt openstaande punten op inzake TEM totdat de kwesties zijn opgelost:

2019
Eigen middelen
TEM
Btw-middelen

Punten van
voorbehoud/
openstaande punten
356
95

Langdurig hangend
122 (34 %)
15 (15 %)

Bron: Europese Rekenkamer, op basis van gegevens van de Commissie.

18

Een voorbehoud inzake de btw wordt slechts gemaakt om jaren af te dekken die zullen
verjaren (> N-4). De berekening van de btw-grondslag voor de vier laatste jaren staat hoe
dan ook open voor wijzigingen.
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3.17. Wij onderzochten het beheer van de langdurig hangende punten van

voorbehoud betreffende de btw, zoals vastgesteld door de Commissie (acht van de
vijftien), en constateerden dat vijf ervan betrekking hadden op inbreukprocedures
tegen lidstaten op grond van mogelijke naleving van de btw-richtlijn 19. Wij stelden vast
dat de procedures veel tijd in beslag namen vanwege een langdurige dialoog tussen de
Commissie en de lidstaten. De financiële impact van drie van de acht onderzochte
gevallen, waarvoor meer dan zeven jaar eerder punten van voorbehoud waren
gemaakt, was nog niet bekend, en in twee gevallen waarin ruim zes jaar eerder punten
van voorbehoud waren gemaakt was de impact slechts gedeeltelijk bekend en nog niet
door de Commissie bevestigd.

3.18. Bij 54 van de 122 langdurig openstaande punten inzake TEM die wij

doorlichtten, bleek de follow-up door de Commissie en de afsluiting van dergelijke
punten buitensporig veel tijd in beslag te nemen (zie kader 3.3). Wij rapporteerden in
ons Jaarverslag 2018 over deze problemen 20. Hoewel deze kwestie nog steeds speelt,
merkten we op dat het aantal openstaande punten inzake TEM is afgenomen. Ook
constateerden we dat de Commissie geen follow-upsysteem had opgezet waarbij de
prioriteit uitging naar openstaande punten inzake TEM op volgorde van belangrijkheid
(uit een oogpunt van financiële impact of systemisch belang in het geval van nietfinanciële tekortkomingen). Bovendien werden in de interne procedures geen
termijnen voor de follow-up van deze punten vastgesteld.

19

Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347 van
11.12.2006, blz. 1).

20

Zie paragraaf 4.16 van ons Jaarverslag 2018.
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Kader 3.3
Gebreken in de follow-up van in lidstaten ontdekte tekortkomingen
met betrekking tot de TEM
In 2019 sloot de Commissie 15 van de 54 door ons geselecteerde langdurig
openstaande punten inzake TEM af. In zeven van de vijftien gevallen had zij tien
maanden tot meer dan twee jaar nadat de lidstaat de tekortkoming volledig had
aangepakt, het punt beoordeeld en afgesloten. Dit geeft een vertekend beeld van de
nog niet aangepakte openstaande punten inzake TEM.
In het merendeel van de nog openstaande gevallen in de steekproef hebben wij
opgemerkt dat de Commissie één tot vier jaar de tijd nam voor de follow-up hiervan,
dat zij de verschuldigde bedragen te laat in het boekhoudsysteem van de EU opnam
en de kennisgeving van de achterstandsrente aan de lidstaten uitstelde.
Wij merkten op dat vier lidstaten het niet eens waren met het standpunt van de
Commissie in het geval van vijf van de onderzochte openstaande punten inzake
TEM, maar dat de Commissie nog steeds niet had besloten of zij een
inbreukprocedure zou inleiden. Het betreft onder meer een geval met betrekking tot
Griekenland dat in 2011 werd ontdekt, bij de follow-up van het TEM-inspectieverslag
van 2002. De andere zaken hebben betrekking op tekortkomingen die in 2014
werden geconstateerd in Tsjechië, Griekenland en Nederland.
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Meerjarige bni-verificaties afgerond, maar impact van
globalisering nog steeds niet volledig beoordeeld

3.19. Binnen de meerjarige verificatiecyclus met betrekking tot het bni onderzoekt

de Commissie of de procedures die de lidstaten volgen voor het opstellen van hun
nationale rekeningen in overeenstemming zijn met ESR 2010 21, en of de bni-gegevens
vergelijkbaar, betrouwbaar en volledig zijn 22. Om ervoor te zorgen dat de bni-gegevens
na de voorgeschreven termijn van vier jaar kunnen worden aangepast en
geverifieerd 23, heeft de Commissie voor alle gegevens van elke lidstaat vanaf 2010 24
een voorbehoud gemaakt. Wij stelden vast dat dit verificatieproces eind 2019 was
afgerond.

3.20. De afsluiting van de verificatiecyclus heeft geleid tot nieuwe, specifiekere

punten van voorbehoud. In april 2020 heeft de Commissie punten van voorbehoud
inzake bni 25 voor geselecteerde compilatieprocedures in de lidstaten gemaakt waarin
werd opgeroepen tot verbetering. Een van deze punten van voorbehoud maakt het
21

ESR 2010 (Europees systeem van nationale en regionale rekeningen) is het internationaal
compatibele EU-kader voor financiële verslaglegging. Het wordt gebruikt om een
systematische en gedetailleerde beschrijving van een economie te geven. Zie Verordening
(EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het
Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (PB L 174 van
26.6.2013, blz. 1).

22

Zie artikel 5 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad van 15 juli 2013
betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen ("bniverordening”) (PB L 181 van 19.7.2003, blz. 1). Deze werd vervangen door Verordening
(EU) 2019/516 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 betreffende de
harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprĳzen en tot intrekking van
Richtlijn 89/130/EEG, Euratom van de Raad en Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003
van de Raad (“bni-verordening”) (zie met name artikel 5, lid 2) (PB L 91 van 29.3.2019,
blz. 19).

23

De EU-wetgeving inzake de berekening van de eigen middelen maakt de aanpassing van de
bni-gegevens voor een bepaald begrotingsjaar tot het jaar n + 4 mogelijk. Deze
“vierjarenregel" kan worden uitgebreid in gevallen waarin de kwaliteit van de gegevens
moet worden verbeterd.

24

Met uitzondering van Kroatië, waar de periode waarin de gegevens open blijven staan, in
2013 ingaat.

25

Verrichtingspecifieke en horizontaal-specifieke punten van voorbehoud ter vervanging van
de processpecifieke punten van voorbehoud. Zie voor het algemene voorbehoud
paragraaf 3.21.
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mogelijk de bni-gegevens van alle lidstaten te herzien om een nauwkeuriger raming op
te nemen van de activa op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (O&O) van
multinationale ondernemingen, een raming die wordt gecompliceerd door de
globalisering en door het feit dat dergelijke activa gemakkelijk over de grenzen kunnen
worden verplaatst. De Commissie zal samen met de lidstaten tot september 2022
doorgaan met beoordelen of de O&O-activa van multinationale ondernemingen naar
behoren worden gewaardeerd in de nationale rekeningen van de lidstaten. Onze
eerdere aanbevelingen over deze kwestie zijn dan ook nog niet volledig ten uitvoer
gelegd (zie bijlage 3.4).

3.21. De Commissie heeft het algemene voorbehoud met betrekking tot Frankrijk

nog niet opgeheven wegens de onbevredigende kwaliteit van de beschrijving in zijn
bni-inventaris van de compilatieprocedures voor bni-gegevens vanaf 2010. Wij hebben
hierover het afgelopen jaar verslag uitgebracht 26. We hebben opgemerkt dat Frankrijk
in maart 2020 zijn herziene bni-inventaris heeft verstrekt, zodat de Commissie met
haar verificatie van het Franse bni kan beginnen. Het effect van deze verificatie op de
berekening van de toekomstige bijdragen van Frankrijk en de andere lidstaten is nog
niet bekend.

26

Zie paragraaf 4.18 van ons Jaarverslag 2018.
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Jaarlijkse activiteitenverslagen
3.22. Over het geheel genomen bevestigt de informatie in de jaarlijkse

activiteitenverslagen 2019 die werden gepubliceerd door DG BUDG en Eurostat, onze
bevindingen en conclusies.

3.23. Voor het vierde opeenvolgende jaar heeft DG BUDG het voorbehoud

gehandhaafd dat de aan de EU-begroting overgedragen TEM-bedragen onjuist zijn
vanwege onderwaardering van uit China geïmporteerd textiel en schoeisel. Het
voorbehoud werd voor het eerst gemaakt in 2016, toen de aan het Verenigd Koninkrijk
toe te rekenen TEM-verliezen werden gekwantificeerd (zie paragraaf 3.12), en werd
vervolgens in 2018 uitgebreid naar andere lidstaten, zonder kwantificering.
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Conclusies en aanbevelingen
Conclusie

3.24. Over het geheel genomen wijst de controle-informatie erop dat de

ontvangsten geen materieel foutenpercentage vertoonden. De door ons onderzochte
ontvangstengerelateerde systemen waren over het geheel genomen doeltreffend. De
belangrijkste internebeheersingsmaatregelen inzake TEM die we hebben beoordeeld
bij de Commissie (zie de paragrafen 3.10 en3.18) en in bepaalde lidstaten (zie de
paragrafen 3.8 en 3.9) waren gedeeltelijk doeltreffend. Ook constateerden wij
belangrijke gebreken in de controles van de lidstaten ter verkleining van de
douanekloof, die om EU-optreden vragen (zie de paragrafen 3.11 -3.15).

Aanbevelingen

3.25. Bijlage 3.4 bevat de bevindingen van onze follow-upevaluatie van de twee

aanbevelingen die wij in ons Jaarverslag 2016 hebben gedaan. De Commissie heeft
beide in de meeste opzichten uitgevoerd.

3.26. Op basis van deze beoordeling en onze bevindingen en conclusies voor 2019
doen wij de volgende aanbevelingen aan de Commissie:

Aanbeveling 3.1 — Niet-geïnde douanerechten (TEM)
De lidstaten regelmatige ondersteuning bieden bij het selecteren van de meest
risicovolle importeurs voor audits na vrijgave (zie paragraaf 3.15) door het volgende te
doen:
a)

relevante invoergegevens op EU-niveau verzamelen en analyseren, en de
resultaten van haar analyse met de lidstaten delen;

b)

zodra Surveillance III operationeel wordt, richtsnoeren verstrekken over de wijze
waarop de data-analyse binnen dit nieuwe systeem kan worden uitgevoerd.

Streefdatum voor uitvoering: a) eind 2021, b) juni 2023
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Aanbeveling 3.2 — Openstaande punten inzake TEM
Haar procedures herzien door:
a)

invoering van een systeem voor de monitoring van de openstaande punten inzake
de TEM op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria die de in de lidstaten
ontdekte tekortkomingen in volgorde van prioriteit vaststellen, en

b)

vaststelling van termijnen voor de lidstaten om dergelijke tekortkomingen aan te
pakken, en voor follow-upmaatregelen, met inbegrip van de berekening van de
achterstandsrente en de invordering van bedragen die ter beschikking moeten
worden gesteld van de EU-begroting (zie paragraaf 3.18).

Tijdpad: eind 2021
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Bijlagen
Bijlage 3.1 — Resultaten van de toetsing van verrichtingen
2019

2018

55

55

Bevat geen
materiële
fouten

Bevat
geen
materiële
fouten

OMVANG EN STRUCTUUR VAN DE STEEKPROEF
Totaal verrichtingen:
GESCHATTE IMPACT VAN KWANTIFICEERBARE FOUTEN

Geschat foutenpercentage:
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Bijlage 3.2 — Voornaamste douanerisico’s en soorten
douanecontroles
Marktdeelnemers
Dienen invoeraangiften in bij de nationale douaneautoriteit van
een van de 28 lidstaten

EU-douanecontrolesysteem
Belangrijkste
douanerisico’s

Op het niveau van de
lidstaten:
Inklaringscontroles:
— fysiek
— op stukken

Onjuiste beschrijving of
indeling van goederen

Controles na vrijgave:
— audits na vrijgave
— herbeoordelings/monitoringaudit
— herziening
invoeraangifte
— andere controles na
vrijgave

Onjuiste waarde

Onjuiste herkomst

Op het niveau van de
Commissie
Inklaringscontroles:
— Gemeenschappelijk kader
voor risicobeheer (Common
risk management framework,
CRMF)
— Douanerisicobeheerssysteem (Common Customs
Risk Management System,
CRMS)
Controles na vrijgave:
— Gemeenschappelijk kader
voor risicobeheer (CRMF)
— Gids voor
douanebedrijfscontroles (niet
bindend)
— OLAF-verslagen,
mededelingen in het kader
van wederzijdse bijstand

Ontdekte fraude en onregelmatigheden (2018)*
Fraude
(% van alle gevallen)

Onregelmatigheden
(% van alle gevallen)

Inklaringscontroles

25 %

14 %

Controles na vrijgave

19 %

50 %

Fraudebestrijdingsdiensten

46 %

4%

Overige

10 %

32 %

Detectiemethode

* Jaarverslagen van de lidstaten over traditionele eigen middelen, begrotingsjaar 2018 (artikel 6, lid 1,
van Verordening (EU, Euratom) nr. 608/2014).
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Bijlage 3.3 — Aantal hangende punten van voorbehoud inzake
bni en btw, en aantal openstaande punten inzake TEM per
lidstaat op 31.12.2019
Openstaande punten inzake TEM

Punten van voorbehoud inzake btw

Punten van voorbehoud inzake bni
0

10

20

Ve re n i gd Ko n i n kr i j k

30

50
9

39

Nederland

56

Be l gi ë

60

70

18
2

36

Gr i e ke n l a n d

20

6

F ra n kr i j k
18

D e n e m a r ke n

17

Ro e m e n i ë

5
5

17

D u i t sl a n d

4

13

Ie r l a n d

11
14

Po r t u ga l

5

16
7

2
10

Po l e n

12

S l o wa ki j e

5

10

Ho n ga r i j e

3
1

10

Kro at i ë

4

2

2

4
8

Finland

6

2

Tsj e ch i ë

5

1

Zwe d e n

5

1

Cyp r u s

5

Bu l ga r i j e

2 2

M a l ta

1
1
1

4

Let l a n d

2

S l o ve n i ë

2

1

6

8

Ita l i ë
Oo ste n r i j k

4
1

27

Spanje

Lu xe m b u rg

40

1

E st l a n d 1
Li to u we n

0

Openstaande
Punten van voorbehoud Punten van voorbehoud
punten inzake TEM
inzake btw
inzake bni
TOTAAL 31.12.2019
356
95
29
TOTAAL 31.12.2018
402
96
9
Bron: Europese Rekenkamer, op basis van gegevens van de Europese Commissie 27.

27

De cijfers van de punten van voorbehoud inzake bni zijn uitsluitend verrichtingspecifieke
punten van voorbehoud (die betrekking hebben op de samenstelling van specifieke
componenten van de nationale rekeningen in een lidstaat). Ook staan er voor alle lidstaten
uitstaande bni-processpecifieke punten van voorbehoud open die betrekking hebben op de
compilatie van gegevens vanaf 2010 (behalve voor Kroatië, waar deze de periode vanaf
2013 bestrijken), alsmede zeven horizontaal-specifieke punten van voorbehoud voor het
Verenigd Koninkrijk en één algemeen voorbehoud voor Frankrijk.
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Bijlage 3.4 — Follow-up van eerdere aanbevelingen voor ontvangsten
Jaar

Aanbeveling van de ERK

Volledig
uitgevoerd

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang
In uitvoering
Niet
Niet van
In de
In enkele
uitgevoerd
toepassing
meeste
opzichten
opzichten

Ontoereikend
bewijs

De Commissie moet het volgende doen:
Aanbeveling 1:

2016

Analyseer, in samenwerking met de lidstaten, alle potentiële
gevolgen van multinationale activiteiten voor de schatting
van bni en bied hen begeleiding in het omgaan met deze
activiteiten bij het opstellen van de nationale rekeningen.

X

Aanbeveling 2:
Bevestig tijdens de lopende bni-verificatiecyclus dat O&Oactiva correct zijn opgenomen in de nationale rekeningen
van de lidstaten, waarbij in het bijzonder rekening moet
worden gehouden met de waardering van O&O-activa en de
locatiecriteria in gevallen waarin multinationale activiteiten
zijn verplaatst.

X

Opmerkingen over onze analyse van de geboekte vooruitgang:
Aanbeveling 1: De Commissie heeft passende maatregelen genomen om alle mogelijke gevolgen van multinationale bedrijfsactiviteiten voor de raming van het bni te
analyseren door middel van een aantal taskforces, werkgroepen en een proefproject. De Commissie moet echter nog steeds relevante richtsnoeren uitbrengen om de
lidstaten te helpen bij de uitvoering van de werkzaamheden in verband met het horizontale voorbehoud inzake globalisering.
Aanbeveling 2: De Commissie heeft het horizontale voorbehoud inzake globalisering gemaakt met als uitvoeringstermijn september 2022, om te bevestigen dat de
lidstaten de activa op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (O&O) correct in hun nationale rekeningen opnemen. Door het horizontaal-specifieke voorbehoud zullen
de bni-gegevens van de lidstaten open blijven staan voor herziening totdat de Commissie kan bevestigen dat de lidstaten de nodige aanpassingen in hun nationale
rekeningen hebben doorgevoerd om het effect van de activiteiten van multinationale ondernemingen weer te geven.
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Hoofdstuk 4
Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid — MFKrubriek 1a
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Inleiding
4.1. Dit hoofdstuk bevat onze bevindingen voor MFK-subrubriek 1a

“Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid” (MFK 1a). Kader 4.1 geeft
een overzicht van de kernactiviteiten en de uitgaven in deze subrubriek voor 2019.

Kader 4.1
MFK-subrubriek 1a “Concurrentievermogen voor groei en
werkgelegenheid” — uitsplitsing 2019
Betalingen in 2019 als percentage van de EU-begroting en uitsplitsing
(miljard EUR)

Concurrentievermogen
21,7
13,7 %

159,1
miljard
EUR

Onderzoek
11,9 (55,2 %)
Onderwijs,
beroepsopleiding, jeugd en
sport
2,8 (13,2 %)
Vervoer en energie
2,5 (11,3 %)
Ruimtevaart
1,7 (7,6 %)
Andere acties en
programma’s
2,8 (12,7 %)
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Controlepopulatie 2019 in vergelijking met betalingen
0

5

10

(miljard EUR)

15

20

25

voorfinancieringsbetalingen ⁽*⁾: 15,0

Betalingen

totaal: 21,7

tussentijdse
/…
tussentijdse
/ saldobetalingen:
6,7

Contrôlepopulatie

totaal: 16,7
verrekening van voorfinanciering ⁽*⁾: 10,0

Overeenkomstig de geharmoniseerde definitie van onderliggende verrichtingen (zie voor
nadere gegevens bijlage 1.1, paragraaf 11).
(*)

Bron: Geconsolideerde rekeningen 2019 van de Europese Unie.

Korte beschrijving

4.2. De in het kader van “Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid”

gefinancierde programma’s zijn divers en hebben tot doel een inclusieve samenleving
en groei te stimuleren, onderzoek, ontwikkeling en innovatie te bevorderen en
werkgelegenheid in de EU te creëren.

4.3. De belangrijkste programma’s zijn Horizon 20201 (H2020) voor onderzoek en

innovatie (en de voorloper ervan, het zevende kaderprogramma 2 — KP7) en Erasmus+
voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. De subrubriek omvat ook grote
infrastructuurprojecten, zoals de ruimtevaartprogramma’s Galileo (het wereldwijde
satellietnavigatiesysteem van de EU) en EGNOS (European Geostationary Navigation
Overlay Service — het Europees overlaysysteem voor geostationaire navigatie), alsook
de EU-bijdrage aan de internationale thermonucleaire experimentele reactor
(International Thermonuclear Experimental Reactor — ITER) en de Connecting Europe
Facility (CEF). MFK 1a heeft ook betrekking op alle beroepen die vanuit het Europees
Fonds voor strategische investeringen (EFSI) worden gedaan op het Garantiefonds.

1

Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 2014-2020 (Horizon 2020).

2

Het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling
(2007-2013).
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4.4. De meeste uitgaven voor deze programma’s worden rechtstreeks beheerd

door de Commissie, met inbegrip van de uitvoerende agentschappen, en worden
verricht in de vorm van subsidies aan particuliere of publieke begunstigden die
deelnemen aan projecten. De Commissie verstrekt voorschotten aan begunstigden na
de ondertekening van een subsidieovereenkomst of financieringsbesluit en vergoedt
de door de EU gefinancierde kosten die de begunstigden declareren, waarbij de
voorschotten worden verrekend. In het geval van Erasmus+ beheren nationale
agentschappen voornamelijk de uitgaven namens de Commissie (ongeveer 80 % van
de subsidies).

Reikwijdte en aanpak van de controle

4.5. We hebben het volgende onderzocht voor deze MFK-subrubriek voor 2019,
waarbij we de in bijlage 1.1 uiteengezette controleaanpak en -methoden hebben
toegepast:
a)

een steekproef van 130 verrichtingen in overeenstemming met paragraaf 9 van
bijlage 1.1. De steekproef was zodanig opgezet dat deze representatief is voor
alle soorten uitgaven binnen deze MFK-subrubriek 3. De steekproef bestond uit
80 verrichtingen op het gebied van onderzoek en innovatie (70 voor Horizon 2020
en 10 voor KP7) en 50 verrichtingen in het kader van andere programma’s en
activiteiten, met name Erasmus+, de CEF en de ruimtevaartprogramma’s. De
gecontroleerde begunstigden waren gevestigd in 19 lidstaten en 4 derde landen.
Ons doel was een specifieke beoordeling voor deze MFK-subrubriek te
verstrekken en bij te dragen tot de algemene betrouwbaarheidsverklaring zoals
beschreven in bijlage 1.1.

b)

geselecteerde systemen, die betrekking hadden op de betrouwbaarheid van de
werkzaamheden van de Commissie voor controles achteraf inzake de
regelmatigheid van de verrichtingen in het kader van H2020. We verrichtten deze
werkzaamheden met het oog op onze strategie die erop gericht is in de toekomst
een op een attestopdracht gebaseerde aanpak te hanteren. Hiertoe selecteerden
we zes controles die zijn uitgevoerd door de gemeenschappelijke auditdienst
(GAD) van de Commissie en 14 controles die de Commissie had uitbesteed aan
twee externe accountants. Hoewel wij de resultaten van deze werkzaamheden
niet hebben opgenomen in onze toetsing van verrichtingen voor uitgaven over

3

Deze steekproef was verdeeld in twee belangrijke strata op basis van onze beoordeling van
het risico voor de wettigheid en regelmatigheid. Het eerste stratum omvatte gebieden met
een hoog risico (met name KP7 en H2020) waarvoor de controledekking werd verhoogd.
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2019, hebben wij hiermee bepaald of wij konden vertrouwen op de resultaten
van deze controles.
c)

de informatie over de regelmatigheid in de jaarlijkse activiteitenverslagen (JAV’s)
van DG RTD, DG EAC en DG GROW, en de opname daarvan in het jaarlijks
beheers- en prestatieverslag (AMPR) van de Commissie.
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Regelmatigheid van de verrichtingen
4.6. Bijlage 4.1 biedt een overzicht van de resultaten van de toetsing van

verrichtingen. Van de 130 onderzochte verrichtingen vertoonden er 51 (39 %) fouten.
Op basis van de 28 door ons gekwantificeerde fouten schatten wij het
foutenpercentage op 4,0 % 4. In kader 4.2 wordt het door ons geschatte
foutenpercentage voor 2019 uitgesplitst, waarbij een onderscheid wordt gemaakt
tussen onderzoek en andere verrichtingen.

Kader 4.2
Uitsplitsing van het geschatte foutenpercentage per soort fout
Onderzoek

1%

60 %

Niet-subsidiabele directe personeelskosten

16 %

Onwettige/discriminerende selectie-/gunningscriteria

Niet-subsidiabele andere directe kosten (btw, reis- of
uitrustingskosten)

15 %

1%

3%

22 %

2%

Niet-subsidiabele indirecte en onderaannemingskosten

Wijziging/onjuiste toepassing van de selectie/gunningscriteria

Overig

78 %

2%

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Bron: Europese Rekenkamer.

4

Onze berekening van het foutenpercentage is gebaseerd op een representatieve
steekproef. Het genoemde cijfer is de beste schatting. Wij hebben 95 % zekerheid dat het
geschatte foutenpercentage in de populatie tussen 1,5 % en 6,4 % ligt (de onderste,
respectievelijk de bovenste foutengrens).

127

4.7. De uitgaven voor KP7 en H2020 blijven een gebied met een hoger risico en de

belangrijkste bron van de door ons ontdekte fouten. Wij stelden kwantificeerbare
fouten vast met betrekking tot niet-subsidiabele kosten in 24 van de 80 in de
steekproef opgenomen verrichtingen op het gebied van onderzoek en innovatie (drie
van de tien in het kader van KP7 en 21 van de 70 in het kader van H2020). Dit
vertegenwoordigt 78 % van het door ons geschatte foutenpercentage voor deze
subrubriek in 2019.

4.8. Wij hebben eerder verslag uitgebracht over de verbeteringen in de

programmaopzet en de controlestrategie van de Commissie met betrekking tot
H2020 5. De vereenvoudiging heeft het gemakkelijker gemaakt voor begunstigden en
heeft bijgedragen tot het verkleinen van het risico op fouten, bijvoorbeeld door een
algemeen forfaitair percentage voor indirecte kosten vast te stellen. Uit onze
resultaten blijkt echter dat de uitgaven voor onderzoek nog steeds fouten van
materieel belang vertonen. De Commissie zelf schat dat het foutenpercentage van
H2020 boven de materialiteitsdrempel van 2 % blijft (zie paragraaf 4.32).

4.9. Bij andere programma’s en activiteiten ontdekten we kwantificeerbare fouten
bij vier van de 50 verrichtingen in de steekproef. De fouten betroffen projecten in het
kader van Erasmus+ en CEF-programma’s en omvatten:
a)

begunstigden die een verkeerd tarief voor eenheidskosten hanteren en nietsubsidiabele kosten declareren (Erasmus+);

b)

twee gevallen van onregelmatigheden in aanbestedingsprocedures (CEF);

c)

niet-subsidiabele onderaanneming (CEF).

4.10. De controleprocedures van de Commissie leverden gemengde resultaten op.
Zij had corrigerende maatregelen getroffen die rechtstreekse gevolgen hadden voor
acht verrichtingen in onze steekproef. Deze maatregelen waren van belang voor onze
berekeningen omdat ons geschatte foutenpercentage voor dit hoofdstuk daardoor
met 0,65 procentpunt daalde. In acht gevallen waarin eindbegunstigden
kwantificeerbare fouten hadden gemaakt, hebben de door de Commissie ingestelde

5

Bijvoorbeeld in paragraaf 5.13 van het Jaarverslag 2018 en in Speciaal verslag nr. 28/2018:
“Het merendeel van de in het kader van Horizon 2020 ingevoerde
vereenvoudigingsmaatregelen heeft het gemakkelijker gemaakt voor begunstigden, maar
er is nog steeds ruimte voor verbetering”.
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controleprocedures 6 er niet voor gezorgd dat de fouten werden voorkomen, of
werden opgespoord en gecorrigeerd voordat de uitgaven werden geaccepteerd. Indien
de Commissie alle beschikbare informatie had gebruikt, zou het geschatte
foutenpercentage voor dit hoofdstuk 1,1 procentpunt lager zijn geweest 7.

Personeelskosten blijven de voornaamste bron van fouten, met
name bij onderzoeksuitgaven

4.11. De regels voor het declareren van personeelskosten in het kader van H2020

zijn complex, ondanks de inspanningen om deze te vereenvoudigen, en de berekening
ervan blijft een belangrijke bron van fouten in de kostendeclaraties. Zoals wij in het
Jaarverslag 2018 8 en in ons Speciaal verslag nr. 28/2018 hebben gerapporteerd, is de
methode voor de berekening van personeelskosten in het kader van H2020 in
sommige opzichten complexer geworden en heeft dit het risico op fouten vergroot. Bij
23 van de 24 verrichtingen met kwantificeerbare fouten in onze steekproef van
onderzoeksverrichtingen werd de methode voor de berekening van personeelskosten
onjuist toegepast. In bijna al deze 23 gevallen werd het uur- (of maand-)tarief onjuist
berekend.

4.12. In het Jaarverslag 20189 rapporteerden we dat de regel dat het jaarlijkse

uurtarief van het recentste afgesloten begrotingsjaar moet worden gebruikt bij het
declareren van kosten met betrekking tot het daaropvolgende (niet-afgesloten) jaar
waarin verslag wordt uitgebracht, tot fouten kan leiden. Wij hebben vastgesteld dat dit
opnieuw het geval was in 2019.

4.13. Kader 4.3 bevat een voorbeeld van deze twee soorten fouten, die zich

voordeden in hetzelfde gecontroleerde project.

6

Certificaten betreffende de financiële staten of controles achteraf. Wij blijven
tekortkomingen aantreffen in beide controleprocedures. Vijf van deze acht gevallen
betroffen niet-ontdekte fouten in personeelskosten voor H2020.

7

In vier van deze gevallen was de Commissie niet op de hoogte van de fout omdat de
onafhankelijke controleurs deze niet hadden ontdekt.

8

Paragraaf 5.16.

9

Paragraaf 5.17.
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Kader 4.3
Voorbeeld van een fout in de berekening van het uurtarief en een
voorbeeld van het niet gebruiken van het recentste afgesloten
begrotingsjaar
Fout in de berekening van het uurtarief
In het kader van een H2020-project in Duitsland maakte de begunstigde gebruik van
het jaarlijkse brutosalaris, vermenigvuldigd met een statistisch percentage voor de
gemiddelde socialezekerheidsbijdragen, om het uurtarief te berekenen. Dit
gemiddelde percentage wordt meegedeeld door het nationale bureau voor de
statistiek. Het uurtarief is dus niet gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten, wat
een vereiste is.
Niet-gebruik van het recentste afgesloten begrotingsjaar
In het kader van hetzelfde project maakte de begunstigde gebruik van een uurtarief
dat niet op het recentste afgesloten begrotingsjaar (2018), maar op 2019 was
gebaseerd, om de personeelskosten van een personeelslid te berekenen.
Samen met andere fouten in verband met personeelskosten bedroeg de brutofout in
dit geval 13 400 EUR.

4.14. Een andere (zij het minder frequente) fout was de niet-naleving van de regel

van het “dubbel plafond”. Deze regel bepaalt dat het totale aantal gewerkte uren dat
wordt gedeclareerd in het kader van EU- en Euratom-subsidies per persoon per jaar
niet hoger mag zijn dan het aantal jaarlijkse productieve uren dat wordt gebruikt om
het uurtarief te berekenen. Bovendien mag het totaalbedrag aan personeelskosten dat
is gedeclareerd (voor terugbetaling als werkelijke kosten) per persoon per jaar niet
hoger liggen dan de totale personeelskosten die zijn opgenomen in de boekhouding
van de begunstigde voor die persoon voor dat jaar. In kader 4.4 wordt een dergelijk
geval beschreven.

Kader 4.4
Voorbeeld van niet-naleving van de regel van het dubbele plafond
In het kader van een H2020-project in Nederland declareerde de begunstigde
personeelskosten voor 1 742 uur die een personeelslid aan het project heeft
besteed. Dit is meer dan het standaardaantal jaarlijkse productieve uren dat wordt
gebruikt om het uurtarief te berekenen (1 650 uur) en is dus niet in
overeenstemming met de regel van het dubbele plafond; de 92 uren daarboven zijn
derhalve niet subsidiabel.
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4.15. Wij treffen nog steeds tekortkomingen aan op het gebied van tijdregistratie.

Hoewel we de fout in dergelijke gevallen niet hebben gekwantificeerd, bestaat er door
de slechte kwaliteit van de systemen een hoger risico dat de onderliggende registratie
van de aan de gefinancierde projecten bestede uren onbetrouwbaar is.

Particuliere entiteiten, met name kmo's, maken vaker fouten

4.16. Een van de strategieën ter bevordering van Europees onderzoek is het

verhogen van de deelname van de particuliere sector, met name startende bedrijven
en kmo’s. Meer dan de helft van de vastgestelde kwantificeerbare fouten (17 van de
28) hield verband met financiering voor particuliere begunstigden, hoewel de
betrokken verrichtingen goed waren voor slechts 42 (32 %) van de 130 verrichtingen in
de steekproef. Kmo’s hadden een aandeel van 12 % in de steekproef, maar
vertegenwoordigden 21 % van de kwantificeerbare fouten. Deze resultaten wijzen
erop dat kmo’s foutgevoeliger zijn dan andere begunstigden, wat ook wordt bevestigd
door de controles van de Commissie en in onze eerdere jaarverslagen.

Niet-subsidiabiliteit van alle kosten die door de begunstigde
zijn gedeclareerd in de gecontroleerde periode

4.17. Dit jaar hebben we fouten ontdekt in vier H2020-projecten waarbij we

vraagtekens plaatsen bij de subsidiabiliteit van alle kosten die door de begunstigde zijn
gedeclareerd met betrekking tot de gecontroleerde periode.

4.18. In twee gevallen was de begunstigde een dochteronderneming die volledig in

handen is van een andere onderneming, die zowel de lonen als alle andere kosten
heeft betaald en in de boekhouding heeft opgenomen. Al het personeel dat bij het
project was betrokken, was in dienst van de moedermaatschappij of een andere
dochteronderneming. Aangezien dit in strijd was met de regels van Horizon 2020, die
bepalen dat de kosten door de begunstigde moeten worden gemaakt en in het
boekhoudsysteem van de begunstigde moeten worden geregistreerd, zijn wij van
mening dat alle kosten die door de begunstigde zijn gedeclareerd met betrekking tot
de gecontroleerde periode niet-subsidiabel zijn. In beide gevallen waren de
begunstigden onvoldoende vertrouwd met de H2020-regels.
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4.19. In een ander geval werd een subsidie verstrekt aan een onderzoeksinstelling

die geen doctorsgraad mocht toekennen. Dit was een elementaire
subsidiabiliteitsvoorwaarde die expliciet was vastgelegd voor potentiële begunstigden
van die specifieke oproep tot het indienen van voorstellen. In het vierde geval werd
een subsidie betaald voor een onderzoeker die in deeltijd werkte. Deeltijdwerk is
alleen om persoonlijke of gezinsredenen en voor een beperkte periode toegestaan en
moet worden goedgekeurd door het verantwoordelijke EU-agentschap. In dit geval
werd aan geen van deze voorwaarden voldaan.

Regelmatig voorkomende fouten bij andere directe kosten

4.20. Evenals in voorgaande jaren hebben we fouten ontdekt bij andere directe

kosten in verband met onderzoeksuitgaven. Dergelijke fouten omvatten met name de
terugbetaling van reiskosten die ofwel geen verband houden met het gecontroleerde
EU-project, ofwel niet werkelijk zijn gemaakt.

Hoge foutenfrequentie op het gebied van wisselkoersen

4.21. 22 van de door ons gecontroleerde onderzoeksprojecten zijn uitgevoerd in

andere valuta’s dan de euro. Wij hebben vastgesteld dat in tien van deze projecten
een wisselkoers werd toegepast die niet overeenkwam met die in de regels. De
financiële gevolgen van dergelijke fouten zijn op zich niet van materieel belang, maar
de frequentie ervan toont aan dat er een gebrek aan kennis van de regels is.
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Beoordeling van de door de
gecontroleerden verschafte informatie
over de regelmatigheid
4.22. De Commissie baseert de berekening van het risicobedrag bij betaling op de

resultaten van haar controlewerkzaamheden achteraf. Ongeveer 20 % van de
controles achteraf van alle diensten die betrokken zijn bij het H2020-programma
wordt uitgevoerd door de gemeenschappelijke auditdienst (GAD) van DG RTD en 80 %
namens de GAD door particuliere accountantskantoren 10 die zijn geselecteerd door
middel van een aanbestedingsprocedure. De GAD trekt ongeveer elke 18 maanden
haar representatieve steekproef van goedgekeurde kostendeclaraties voor controle
achteraf.

4.23. Voor het Jaarverslag 2018 onderzochten wij een aselecte steekproef van

20 dossiers van controles achteraf van de representatieve steekproef van H2020betalingen van de Commissie. Wij hebben deze werkzaamheden uitgevoerd in het
kader van onze strategie 2018-2020 om de haalbaarheid van de op een attestopdracht
gebaseerde aanpak in MFK-subrubriek 1a te beoordelen. Op basis van onze
beoordeling hebben wij geconcludeerd dat wij voor tien van de
twintig controledossiers niet konden vertrouwen op de controleconclusies 11.

4.24. Voor 2019 onderzochten wij opnieuw een aselecte steekproef van

20 dossiers van controles achteraf die waren afgesloten tussen 1 mei 2018 en
1 september 2019. Deze hadden betrekking op de betalingen die de Commissie had
verricht in de periode van januari 2014 tot en met februari 2018. Het
toepassingsgebied van deze recentste beschikbare controles achteraf omvatte dus
geen betalingen van 2019.

4.25. In het kader van onze beoordeling onderzochten we de werkdocumenten en

ondersteunende documentatie met betrekking tot de controles bij zowel de GAD als
de particuliere accountantskantoren. Op basis van dit onderzoek stelden we tien
controles vast waarvoor we bijkomende controleprocedures moesten uitvoeren,
voornamelijk omdat we aanvullende bewijsstukken moesten verkrijgen en/of vanwege
discrepanties in de werkdocumenten, waardoor wij de controleconclusies niet konden
10

Volgens dezelfde controlemethodologie van de GAD.

11

Paragraaf 5.33.
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bevestigen. We voerden deze aanvullende controleprocedures uit door middel van
controles van stukken (in vijf gevallen vroegen we aanvullende documenten op bij de
begunstigden) of een controlebezoek aan de begunstigde (vijf gevallen).

4.26. We troffen tekortkomingen aan in de documentatie van de uitgevoerde

controlewerkzaamheden, de consistentie van de steekproef, de verslaglegging en de
kwaliteit van de controleprocedures in sommige onderzochte dossiers. Zo troffen we
niet-subsidiabele bedragen aan die de controleurs niet hadden ontdekt omdat ze
onvoldoende hadden getoetst tijdens hun controle, voornamelijk in verband met
personeelskosten. Wij hebben ook opgemerkt dat de regel van het dubbele plafond
verkeerd werd geïnterpreteerd en hebben fouten aangetroffen in de onderliggende
berekening van personeelskosten die niet waren ontdekt.

4.27. Hoewel de financiële gevolgen in sommige gevallen niet van materieel belang
waren, konden wij in zeven van de twintig controledossiers in de steekproef niet
vertrouwen op de controleconclusies. Dit in combinatie met ons werk van vorig jaar
(zie bovenstaande paragraaf 4.23) maakt dat we niet kunnen vertrouwen op de
conclusies bij 17 van de 40 onderzochte controles.

4.28. In het Jaarverslag 2018 hebben wij melding gemaakt van een kwestie met

betrekking tot de methode van de Commissie voor de berekening van het
foutenpercentage voor H2020 die ertoe leidde dat het foutenpercentage systematisch
te laag werd opgegeven 12. Het doel van de controles achteraf is een maximale dekking
van de aanvaarde kosten, maar ze hebben zelden betrekking op alle kosten. Het
foutenpercentage werd berekend als aandeel van alle aanvaarde kosten in plaats van
het daadwerkelijk gecontroleerde bedrag. Dit betekent dat de noemer in de
foutenberekening hoger was, waardoor het foutenpercentage te laag was.

4.29. De Commissie heeft stappen ondernomen om deze kwestie aan te pakken.

Na haar analyse van de 40 controles achteraf die wij hebben onderzocht in het kader
van onze beoordeling, heeft zij de foutenpercentages herberekend. Als gevolg daarvan
werd het voor H2020 gerapporteerde representatieve foutenpercentage met
0,34 procentpunt naar boven bijgesteld.

12

Paragraaf 5.34.
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4.30. Wij zijn ingenomen met deze snelle corrigerende actie en het voornemen van

de Commissie om de kwestie verder aan te pakken. Bij deze correctie wordt echter
geen rekening gehouden met de in de bovenstaande paragrafen 4.23, 4.26 en 4.27
beschreven kwesties en het foutenpercentage wordt nog steeds onderschat.
Aangezien sommige fouten niet volledig kunnen worden gekwantificeerd, is het
bovendien niet mogelijk om te bepalen hoe significant de impact ervan is.
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Jaarlijkse activiteitenverslagen en
andere governanceregelingen
4.31. In de JAV’s die we hebben bestudeerd13 werd een getrouwe beoordeling

gegeven van het financieel beheer door de respectieve DG’s wat betreft de
regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen.

4.32. Het JAV van DG RTD bevat een voorbehoud met betrekking tot de betalingen

ter vergoeding van de kostendeclaraties in het kader van KP7 14, omdat het
cumulatieve restfoutenpercentage meer dan 2 % bedraagt 15. DG GROW heeft dit
voorbehoud niet gemaakt 16, omdat het niet langer een materieel volume van KP7betalingen verricht. In het geval van H2020 heeft de Commissie op basis van haar eigen
controles een verwacht representatief foutenpercentage van 3,3 % 17 en een
restfoutenpercentage van 2,15 % gemeld. Deze controles hadden alleen betrekking op
betalingen die in de periode 2014-2018 zijn verricht.

4.33. In het Jaarverslag 2018 hebben wij gemeld dat de uitvoeringsgraad voor

correcties van systeemfouten in het kader van KP7 slechts 57,6 % bedroeg18. Eind 2019
was dit percentage gestegen tot 72 %, hoger dan het eigen streefcijfer van 70 %. Dit is
een goed resultaat. In het JAV staat ook dat de middelen die nodig zijn voor de
behandeling van de resterende 1 904 zaken niet mogen worden onderschat.

13

Zie paragraaf 4.5 (c).

14

Het voorbehoud betekent dat de directeur-generaal een betrouwbaarheidsverklaring met
beperking afgeeft, aangezien de doeltreffendheid van de controlesystemen in KP7 niet het
verwachte niveau bereikt.

15

3,52 %.

16

Gebaseerd op een de-minimisdrempel voor punten van voorbehoud.

17

Rekening houdend met de resultaten van ontwerpcontroleverslagen.

18

Paragraaf 5.29.
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4.34. Eind 2019 had DG RTD 13 aanbevelingen van de DIA openstaan, waarvan er

drie al hadden moeten zijn uitgevoerd. Dit is een verbetering ten opzichte van het
voorgaande jaar, toen er 26 openstaande aanbevelingen waren, waarvan er negen al
hadden moeten zijn uitgevoerd. Drie van de openstaande aanbevelingen en een van
de aanbevelingen die al hadden moeten zijn uitgevoerd, werden als “zeer belangrijk”
aangemerkt. De “zeer belangrijke” aanbeveling die al had moeten zijn uitgevoerd,
waarvoor 30 juni 2020 als nieuwe streefdatum voor uitvoering werd vastgesteld, had
betrekking op de monitoring van de naleving door de begunstigden van de
contractuele verplichtingen en verslagleggingsvereisten inzake de verspreiding en
benutting van projectresultaten.

4.35. We evalueerden de informatie in het AMPR van de Commissie van 2019 in

verband met het geschatte risico bij betaling voor de beleidsterreinen die onder
MFK 1a vallen. De Commissie berekent niet één, maar twee percentages voor de
subrubriek — één voor onderzoek, industrie, ruimtevaart, energie en vervoer (2,0 %)
en een ander voor ander intern beleid (1,0 %). Op basis van de cijfers van de
Commissie berekenden we dat het percentage voor MFK 1a als geheel 1,7 % zou zijn.
Dit percentage ligt onder de materialiteitsdrempel en aan de ondergrens van onze
bandbreedte van het geschatte foutenpercentage. Ondanks de maatregelen die de
Commissie reeds heeft getroffen, wordt dit percentage volgens ons echter nog steeds
onderschat vanwege de in de bovenstaande paragrafen 4.23, 4.26 en 4.27 beschreven
kwesties.
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Conclusie en aanbevelingen
Conclusie

4.36. Over het geheel genomen wijst de controle-informatie die wij hebben

verkregen en gepresenteerd in dit hoofdstuk erop dat de uitgaven voor
“Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid” als geheel een materieel
foutenpercentage vertoonden. Voor deze MFK-subrubriek wees onze toetsing van
verrichtingen uit dat het totale geschatte foutenpercentage 4,0 % bedroeg (zie
bijlage 4.1). Dit ligt dicht bij de percentages die we hebben vastgesteld in 2015, 2016
en 2017. Uit onze resultaten blijkt dat het foutenpercentage aanhoudend hoog was
voor de uitgaven voor onderzoek en innovatie, die de belangrijkste bron van fouten
waren, en veel lager lag voor de rest van de subrubriek.

4.37. Ondanks de vereenvoudigingen die zijn ingevoerd voor H2020 ligt het

foutenpercentage nog steeds boven de materialiteitsdrempel door de regels voor het
declareren van personeelskosten.

4.38. Het in het AMPR gepresenteerde geschatte risico bij betaling (1,7 %, volgens

onze herberekening) ligt aan de ondergrens van onze bandbreedte van het geschatte
foutenpercentage en onder de materialiteitsdrempel.

Aanbevelingen

4.39. Bijlage 4.2 bevat de bevindingen naar aanleiding van onze follow-upevaluatie

van de drie aanbevelingen die wij in ons Jaarverslag 2016 hebben gedaan. De
Commissie voerde twee aanbevelingen volledig uit en één in de meeste opzichten.

4.40. Op basis van deze beoordeling en onze bevindingen en conclusies voor 2019
doen wij de volgende aanbevelingen aan de Commissie:
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Aanbeveling 4.1
Verricht gerichtere controles van kostendeclaraties van kmo’s en verbeter de
voorlichtingscampagne over financieringsregels voor H2020, met bijzondere aandacht
voor deze belangrijke begunstigden.
Tijdpad: medio 2021

Aanbeveling 4.2
Voer een campagne om alle H2020-begunstigden te herinneren aan de regels voor het
berekenen en declareren van personeelskosten, met bijzondere aandacht voor de in
de paragrafen 4.11-4.15 van dit hoofdstuk beschreven soorten fouten.
Tijdpad: 2021

Aanbeveling 4.3
Vereenvoudig de regels inzake personeelskosten nog meer binnen het volgende
kaderprogramma voor onderzoek (Horizon Europa).
Tijdpad: eind 2020

Aanbeveling 4.4
Voor H2020:
—

geef gevolg aan de opmerkingen die we maakten naar aanleiding van onze
beoordeling van de controles achteraf met betrekking tot de documentatie, de
consistentie van de steekproef en de kwaliteit van de controleprocedures;

—

neem wat de derde ronde van uitbestede controles betreft passende maatregelen
om ervoor te zorgen dat de controleurs volledig op de hoogte zijn van de H2020regels en verifieer de kwaliteit van hun werk.

Tijdpad: medio 2021
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Bijlagen
Bijlage 4.1 — Resultaten van de toetsing van verrichtingen voor
Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid
2019

2018

130

130

4,0 %

2,0 %

OMVANG EN STRUCTUUR VAN DE STEEKPROEF
Totaal verrichtingen:
GESCHATTE IMPACT VAN KWANTIFICEERBARE FOUTEN
Geschat foutenpercentage
Bovenste foutengrens (UEL)
Onderste foutengrens (LEL)

6,4 %
1,5 %
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Bijlage 4.2 Follow-up van eerdere aanbevelingen voor “CONCURRENTIEVERMOGEN VOOR GROEI EN
WERKGELEGENHEID”
Jaar

Aanbeveling van de Rekenkamer

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang
In uitvoering
Volledig
Niet
Niet van
Ontoereikend
In de
In enkele
uitgevoerd
uitgevoerd
toepassing
bewijs
meeste
opzichten
opzichten

Wij doen de volgende aanbevelingen aan de Commissie:
Aanbeveling 1:
zorg voor de verdere stroomlijning van de regels en procedures van
Horizon 2020 om de rechtsonzekerheid te verminderen, door verder
rekening te houden met de vereenvoudigde kostenopties in het
herziene Financieel Reglement, zoals eenheidskosten, forfaitaire
bedragen, forfaitaire financiering en prijzen.
2016

Aanbeveling 2:
zorg ervoor dat haar diensten een consistente aanpak hanteren voor
de berekening van foutenpercentages en totale risicobedragen.

X

X

Aanbeveling 3:
pak de door de DIA vastgestelde tekortkomingen in haar controles
achteraf onmiddellijk aan door de tijd die wordt besteed aan het
afronden van deze controles te verkorten en interne processen voor
de planning, monitoring en verslaglegging van controles te
verbeteren.

X
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Hoofdstuk 5
Economische, sociale en territoriale cohesie — MFK-rubriek 1b
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Inleiding
5.1. In dit hoofdstuk worden onze bevindingen voor MFK-subrubriek 1b

“Economische, sociale en territoriale cohesie” gepresenteerd. Kader 5.1 geeft een
overzicht van de kernactiviteiten en de uitgaven in deze subrubriek voor 2019. Zie
paragraaf 5.9 voor nadere bijzonderheden over de controlepopulatie voor 2019.

Kader 5.1
MFK-subrubriek 1b “Economische, sociale en territoriale cohesie” —
uitsplitsing 2019
Betalingen in 2019 als percentage van de EU-begroting en uitsplitsing
Cohesie
53,8
33,8 %

159,1
miljard
EUR

(miljard EUR)

Europees Fonds voor
regionale ontwikkeling
en andere regionale
maatregelen
29,6 (54,9 %)

Cohesiefonds
8,8 (16,4 %)
Europees Sociaal Fonds
13,9 (25,9 %)
Overige
1,5 (2,8 %)

144

Controlepopulatie 2019 in vergelijking met betalingen
0

Betalingen
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20

(miljard EUR)
30

40
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betalingen voor 2014-2020 met betrekking tot nog niet door de Commissie aanvaarde uitgaven ⁽*⁾: 52,0 totaal: 53,8

saldobetalingen: 1,8
saldobetalingen: 1 8

Controlepopulatie

in 2019 aanvaarde uitgaven voor 2014-2020: 24,9
totaal: 28,4

verrekening van voorfinanciering en betalingen in 2017 en 2018 voor in 2019 afgesloten OP’s voor 2007-2013: 1,7

Het bedrag van 52,0 miljard EUR bestaat uit jaarlijkse voorschotten en tussentijdse betalingen voor
de programmeringsperiode 2014-2020 die niet waren opgenomen in de onderliggende rekeningen bij
de zekerheidspakketten die de Commissie in 2019 aanvaardde. Overeenkomstig de geharmoniseerde
definitie van onderliggende verrichtingen (zie voor nadere gegevens bijlage 1.1, paragraaf 11) worden
deze betalingen beschouwd als voorfinanciering en maken zij daarom geen deel uit van onze
controlepopulatie voor het Jaarverslag 2019. Zij zullen worden opgenomen in onze controlepopulatie
in het jaar waarin de Commissie de desbetreffende rekeningen aanvaardt (bijv. in de
betrouwbaarheidsverklaring 2020 voor betalingen die tot het boekjaar 2018/2019 behoren).
(*)

Bron: Geconsolideerde rekeningen 2019 van de Europese Unie.

Korte beschrijving
Beleidsdoelstellingen en uitgaveninstrumenten

5.2. De bestedingen in het kader van deze subrubriek zijn erop gericht om het

verschil in ontwikkelingsniveau tussen de verschillende lidstaten en regio's van de EU
terug te dringen en het concurrentievermogen van alle regio's te versterken 1. Deze
doelstellingen worden nagestreefd:
a)

met behulp van de volgende fondsen/instrumenten onder gedeeld beheer:
—

1

het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), dat is gericht op het
ongedaan maken van de grootste regionale onevenwichtigheden door middel
van financiële steun voor investeringen in infrastructuur en productieve

Zie de artikelen 174-178 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB
C 326 van 26.10.2012, blz. 47).
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investeringen ter bevordering van de werkgelegenheid, vooral door
ondernemingen;

b)

—

het Cohesiefonds (CF), dat ter bevordering van duurzame ontwikkeling
projecten op het gebied van milieu en vervoer financiert in lidstaten met een
bni per hoofd van de bevolking dat lager is dan 90 % van het EU-gemiddelde;

—

het Europees Sociaal Fonds (ESF), dat gericht is op het bevorderen van een
hoog niveau van werkgelegenheid en het scheppen van meer en betere
banen, onder andere door middel van maatregelen in het kader van het
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (Youth Employment Initiative – YEI) voor
regio's met een hoge jeugdwerkloosheid 2;

—

andere kleinere regelingen, zoals het Fonds voor Europese hulp aan de meest
behoeftigen (FEAD);

door middel van een bijdrage aan de Connecting Europe Facility (CEF), die
rechtstreeks door de Commissie wordt beheerd en waaruit projecten worden
gefinancierd die deel uitmaken van de trans-Europese netwerken 3.

Uitvoering en controle- en zekerheidskader

5.3. In het kader van deze MFK-subrubriek dienen de lidstaten over het algemeen

aan het begin van elke programmeringsperiode meerjarige operationele programma's
(OP's) in voor de hele duur van een MFK. Nadat de Commissie een OP heeft
goedgekeurd, wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan gedeeld door
de Commissie (DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (DG REGIO) en
DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie (DG EMPL)) en de lidstaat.
Begunstigden ontvangen vergoedingen via de autoriteiten in de lidstaten, waarbij de
subsidiabele kosten van concrete acties die in overeenstemming met de voorwaarden
van het OP zijn goedgekeurd, uit de EU-begroting worden gecofinancierd. De
2

Het EFRO, het CF en het ESF zijn drie van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen,
die samen het onderwerp vormen van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees
Parlement en de Raad (verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen). De andere
twee ESI-fondsen worden behandeld in hoofdstuk 6 van dit verslag.

3

Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december
2013 tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, tot wijziging
van Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 680/2008
en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 129).
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beheersautoriteiten verrichten verificaties om te voorkomen dat niet-subsidiabele
uitgaven bij de Commissie worden gecertificeerd.

5.4. Het controle- en zekerheidskader voor de programmeringsperiode 2014-20204

moet ervoor zorgen dat het restfoutenpercentage 5 in de jaarrekeningen van de OP’s
onder de in de toepasselijke verordening 6 bepaalde materialiteitsdrempel van 2 %
blijft. Om ervoor te zorgen dat de rekeningen die door de Commissie moeten worden
gecertificeerd na de verificaties door de beheersautoriteiten geen materieel
foutenpercentage meer bevatten, voorziet het controle- en zekerheidskader in de
volgende drie elementen:
—

De werkzaamheden die auditautoriteiten verrichten ten aanzien van in de
jaarrekening opgenomen uitgaven. Deze werkzaamheden monden uit in een
jaarlijks controleverslag dat de lidstaten als onderdeel van hun
“zekerheidspakketten” 7 indienen bij de Commissie. Het verslag bevat het
restfoutenpercentage voor het OP (of groep van OP’s) en een controleoordeel
over de regelmatigheid van de gedeclareerde uitgaven en over de doeltreffende
werking van de beheers- en controlesystemen.

—

De jaarlijkse aanvaarding van de rekeningen. Met het oog hierop verricht de
Commissie hoofdzakelijk administratieve controles van de volledigheid en
juistheid van de rekeningen, zodat zij deze kan aanvaarden en het bedrag van
10 % kan vrijgeven dat eerder als garantie was ingehouden 8.

4

We beschreven het controle- en zekerheidskader voor de ESI-fondsen, met inbegrip van
een tijdschema, volledig in onze jaarverslagen over 2017 (paragrafen 6.5-6.15) en 2018
(figuur 6.1).

5

In haar JAV's gebruikt de Commissie de term “restrisicopercentage” in verband met de
afsluiting van de programmeringsperiode 2007-2013 en de term “totaal
restfoutenpercentage” met betrekking tot de programmeringsperiode 2014-2020. In dit
hoofdstuk gebruiken we voor beide begrippen de term “restfoutenpercentage(s)”.

6

Artikel 28, lid 11, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie van
3 maart 2014 tot aanvulling van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen
(PB L 138 van 13.5.2014, blz. 5).

7

Zekerheidspakketten bestaan uit een beheersverklaring, een jaarlijkse samenvatting, de
gecertificeerde jaarrekeningen, een jaarlijks controleverslag en een controleoordeel.

8

Artikel 130 van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen beperkt de
vergoeding van tussentijdse betalingen tot 90 %. De overige 10 % wordt vrijgegeven na de
aanvaarding van de rekeningen.
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—

Controles van stukken door de Commissie ten aanzien van ieder zekerheidspakket
alsmede geselecteerde nalevingsgerichte controles in de lidstaten. De Commissie
voert deze controles uit om een conclusie te kunnen trekken over de door de
auditautoriteiten gerapporteerde restfoutenpercentages en deze te kunnen
valideren; zij publiceert deze, samen met een gewogen gemiddelde dat dient als
kernprestatie-indicator, in haar jaarlijkse activiteitenverslagen (JAV’s) voor het
volgende jaar.

5.5. Het proces dat leidt tot de afsluiting van de OP’s van de

programmeringsperiode 2007-2013 is grotendeels vergelijkbaar met het in
paragraaf 5.4 beschreven proces.

Reikwijdte en aanpak van de controle

5.6. Wij hadden tot doel bij te dragen tot de algemene betrouwbaarheidsverklaring,
zoals beschreven in bijlage 1.1. Door rekening te houden met de kenmerken van het
controle- en zekerheidskader voor dit uitgaventerrein wilden wij ook beoordelen in
hoeverre op het werk van de auditautoriteiten en de Commissie kan worden
vertrouwd. Wij deden dit om in de toekomst eventueel meer gebruik van hun werk te
maken en om in dat verband na te gaan waar verdere verbeteringen nodig zijn.

5.7. We hebben het volgende onderzocht voor deze MFK-subrubriek, waarbij we de
in bijlage 1.1 uiteengezette controleaanpak en -methoden hebben toegepast:

a)

een steekproef van 236 verrichtingen die statistisch representatief is voor alle
soorten uitgaven binnen MFK-subrubriek 1b. De steekproef bestond uit
223 verrichtingen waarvoor uitgaven waren gecertificeerd in het kader van
zekerheids- en afsluitingspakketten (met inbegrip van 220 verrichtingen die
eerder door een auditautoriteit waren gecontroleerd 9), alsmede uit acht
financiële instrumenten en vijf CEF-projecten die rechtstreeks door de Commissie
worden beheerd;

b)

het door de auditautoriteiten verrichte werk om de informatie in de
24 zekerheids-/afsluitingspakketten te valideren die betrekking hadden op de
220 verrichtingen die zij eerder hadden gecontroleerd;

9

Zie paragraaf 5.41.
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c)

de werkzaamheden van de Commissie bij de evaluatie en validatie van de in de
zekerheidspakketten voor 2014-2020 gerapporteerde restfoutenpercentages, en
haar controlewerkzaamheden ten aanzien van aspecten met betrekking tot de
regelmatigheid van die pakketten;

d)

de informatie over de regelmatigheid in de jaarlijkse activiteitenverslagen van
DG REGIO en DG EMPL, en de opname daarvan in het jaarlijks beheers- en
prestatieverslag (AMPR) van de Commissie.

5.8. Onze controlepopulatie (28,4 miljard EUR) bestond uit uitgaven uit de

periode 2014-2020 die waren opgenomen in de aanvaarde zekerheidspakketten voor
het boekjaar 2017/2018, uitgaven voor 2007-2013 in de afsluitingspakketten voor OP’s
die de Commissie in 2019 heeft afgesloten, en toewijzingen uit het Cohesiefonds aan
de CEF.

5.9. In 2019 aanvaardde de Commissie rekeningen met uitgaven voor 351 van de

420 goedgekeurde OP’s (24,3 miljard EUR). Deze rekeningen waren afkomstig uit
zekerheidspakketten die door alle 28 lidstaten waren ingediend voor de
programmeringsperiode 2014-2020. De lidstaten rapporteerden in het kader van 60
van die OP’s betalingen aan eindontvangers via financiële instrumenten in het
boekjaar 2017/2018 (0,6 miljard EUR). Daarnaast sloot de Commissie 54 OP’s uit de
programmeringsperiode 2007-2013 (gedeeltelijk) af 10 (waarbij 2,2 miljard EUR werd
verrekend). De bijdrage aan de CEF bedroeg ongeveer één miljard EUR.

5.10. We hebben onze steekproef van 223 verrichtingen met uitgaven die

gecertificeerd zijn in het kader van zekerheids- en afsluitingspakketten in twee stappen
getrokken. Eerst selecteerden we 24 pakketten (20 uit de
programmeringsperiode 2014-2020 en 4 uit de programmeringsperiode 2007-2013)
die betrekking hadden op 40 van de 394 OP's waarvoor de Commissie in 2019 een
verrekening uit de EU-begroting had verricht. Uit deze 24 pakketten selecteerden we
vervolgens verrichtingen die de auditautoriteiten al eerder hadden gecontroleerd.

10

Als kwesties met materiële impact open blijven staan, dan verrekent de Commissie alleen
het niet-betwiste bedrag. Het saldo wordt verrekend en het OP afgesloten zodra alle
openstaande kwesties zijn opgelost.
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5.11. Een deel van onze steekproef bestond uit acht financiële instrumenten uit de
periode 2014-2020. Daartoe selecteerden wij de instrumenten waaruit in het
boekjaar 2017/2018 betalingen aan eindontvangers waren verricht. Wanneer de
auditautoriteit geen aan eindontvangers betaalde bedragen had gecontroleerd,
selecteerden wij deze uitbetalingen rechtstreeks.

5.12. Bijlage 5.2 bevat een uitsplitsing van onze steekproef van verrichtingen en

het aantal door ons aangetroffen kwantificeerbare fouten per lidstaat.
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Regelmatigheid van de verrichtingen
5.13. Dit gedeelte van het hoofdstuk omvat drie subonderdelen. Het eerste

daarvan heeft betrekking op onze toetsing van de steekproef van 236 verrichtingen die
we dit jaar hebben genomen om inzicht te krijgen in de voornaamste bronnen van
fouten. In het tweede subonderdeel wordt onze beoordeling van het werk van de
auditautoriteiten behandeld, en in het derde komen de werkzaamheden van de
Commissie aan de orde. De bevindingen in alle subonderdelen bieden ons een basis
om conclusies te trekken over de regelmatigheidsinformatie die is vervat in de JAV's
van de twee verantwoordelijke DG's en in het AMPR van de Commissie.

Resultaten van onze toetsing van verrichtingen en
evaluatie/herhaling van controlewerkzaamheden

5.14. Bijlage 5.1 bevat een overzicht van de resultaten van onze toetsing van

verrichtingen. In de 236 door ons onderzochte verrichtingen hebben we 29 fouten
vastgesteld en gekwantificeerd die niet door de auditautoriteiten waren ontdekt.
Rekening houdend met de 64 eerder door auditautoriteiten aangetroffen fouten en
door programma-autoriteiten toegepaste correcties (ter waarde van in totaal
334 miljoen EUR voor beide programmeringsperioden tezamen) schatten we het
foutenpercentage op 4,4 % 11.

5.15. In de zekerheids-/afsluitingspakketten voor onze steekproef van

236 verrichtingen werden 64 kwantificeerbare fouten gemeld door auditautoriteiten.
Deze fouten hadden betrekking op niet-subsidiabele kosten (39), overheidsopdrachten
(24), en ontbrekende bewijsstukken (1 fout) 12. De lidstaten hadden financiële
correcties toegepast, waarbij ze deze fouten waar nodig extrapoleerden, om de
restfoutenpercentages te verlagen tot (onder) de materialiteitsdrempel van 2 %.

11

Onze berekening van het foutenpercentage is gebaseerd op een representatieve
steekproef. Het genoemde cijfer is de beste schatting. Wij hebben 95 % zekerheid dat het
geschatte foutenpercentage in de populatie tussen 2,1 % en 6,7 % ligt (de onderste,
respectievelijk de bovenste foutengrens).

12

Eén verrichting kan meer dan één soort fout bevatten.
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5.16. Kader 5.2 bevat een uitsplitsing van de door ons aangetroffen fouten per

categorie (voordat rekening was gehouden met de financiële correcties). Nietsubsidiabele projecten en inbreuken op de internemarktregels (in het bijzonder nietnaleving van de regels inzake overheidsopdrachten) hebben het meest bijgedragen
aan het door ons geschatte foutenpercentage. De paragrafen 5.18-5.35 bevatten meer
informatie over deze fouten.

Kader 5.2
Uitsplitsing van de door ons aangetroffen fouten
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Bron: ERK.

5.17. Het aantal en de impact van de geconstateerde fouten tonen aan dat er op

dit gebied een groot inherent risico op fouten bestaat en dat de controles van de
beheersautoriteiten vaak nog steeds niet doeltreffend zijn bij het voorkomen of
opsporen van onregelmatigheden in de door de begunstigden gedeclareerde uitgaven.
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Niet-subsidiabele projecten

5.18. Wij hebben vijf EFRO-projecten uit de programmeringsperiode 2014-2020

aangetroffen waarbij steun werd verleend aan begunstigden of concrete acties die niet
voldeden aan de in de toepasselijke verordeningen en OP’s vastgestelde
subsidiabiliteitsvoorwaarden. Deze gevallen vertegenwoordigen 17 % van alle door ons
opgespoorde kwantificeerbare fouten, ofwel ongeveer 2,2 procentpunt van het
geschatte foutenpercentage.

5.19. Op grond van artikel 65, lid 6, van de verordening houdende

gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening) kunnen de beheersautoriteiten geen
EU-financiering verstrekken voor concrete acties die op de datum van de
financieringsaanvraag fysiek voltooid waren of volledig ten uitvoer waren gelegd 13.
Deze regel bestaat omdat er in de programmeringsperiode 2007-2013 een tendens
bestond om projecten met terugwerkende kracht in te dienen, wat niet duidt op het
beste gebruik van EU-geld. Wij zijn van mening dat drie van de vijf niet-subsidiabele
projecten niet aan deze regel voldeden.

5.20. De door ons onderzochte concrete acties werden oorspronkelijk met

nationale middelen gefinancierd, en waren fysiek voltooid voordat daarvoor bestemde
EU-financiering werd goedgekeurd. Programma-autoriteiten legden de regel aldus uit
dat, totdat een concrete actie financieel of administratief is afgesloten, deze niet fysiek
is voltooid. De fysieke voltooiing heeft echter betrekking op de voltooiing van de
werken of activiteiten die noodzakelijk zijn voor de output van het project, die
doorgaans plaatsvindt vóór de saldobetaling en de administratieve afsluiting. In
kader 5.3 wordt een voorbeeld van een niet-subsidiabel project gegeven.

13

In de GB-verordening wordt niet toegelicht wat “fysiek voltooid of volledig ten uitvoer
gelegd” betekent. De Commissie heeft de lidstaten uitgelegd dat fysieke voltooiing
betrekking heeft op projecten met een fysiek object. Volledige uitvoering wordt gebruikt als
een alternatief voor fysieke voltooiing. Het betreft concrete acties die geen of niet
uitsluitend een fysiek object hebben, maar wel andere elementen of onderdelen omvatten
die ook moeten worden uitgevoerd om de concrete actie als uitgevoerd te kunnen
beschouwen.
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Kader 5.3
Voorbeeld van een niet-subsidiabel project
In Portugal verzocht een lokale overheid om medefinanciering door de EU van de
kosten van de aanleg van een stadsvoetpad. Zij had de opdracht in 2015 gegund,
waarbij ze een termijn van vier maanden had vastgesteld voor de voltooiing, maar
diende in 2017 een aanvraag voor subsidie in met de vermelding dat de meeste
werkzaamheden waren afgerond. Op basis van de verstrekte informatie hebben wij
echter geconcludeerd dat het project, waarbij nog andere onregelmatigheden
voorkwamen, op het moment van de aanvraag reeds fysiek was voltooid.
Wij troffen in Italië twee andere gevallen aan van niet-naleving van artikel 65, lid 6,
van de GB-verordening.

Inbreuken op de internemarktregels

5.21. Dit jaar hebben wij 23 inbreuken op de internemarktregels vastgesteld,

waarvan wij er 3 kwantificeerden. De meeste inbreuken hebben betrekking op het
plaatsen van overheidsopdrachten.
Ondanks veel correcties blijven overheidsopdrachten een belangrijke bron van
fouten

5.22. Procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten zijn een essentieel

instrument om openbare middelen op zuinige en doelmatige wijze te besteden en om
de interne markt tot stand te brengen. Wij onderzochten 165 procedures voor werken,
leveringen en diensten. De overgrote meerderheid van deze procedures had
betrekking op projecten die gecofinancierd werden in het kader van EFRO-/CF-OP's.

5.23. De auditautoriteiten hadden in de door ons onderzochte verrichtingen

24 gevallen van niet-naleving van de regels inzake overheidsopdrachten ontdekt en
hadden forfaitaire correcties opgelegd van 5 % tot 100 %, zoals bepaald in de
desbetreffende besluiten van de Commissie 14.

14

Besluit C(2013) 9527 final van de Commissie van 19.12.2013 betreffende de vaststelling en
goedkeuring van richtsnoeren voor de bepaling van door de Commissie te verrichten
financiële correcties voor uitgaven die in gedeeld beheer door de Unie zijn gefinancierd, in
geval van niet-naleving van de regels inzake overheidsopdrachten; “Commission Decision
C(2019) 3452 final of 14.5.2019 laying down the guidelines for determining financial
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5.24. In 19 procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten constateerden

we gevallen van niet-naleving van de EU- en/of nationale regels inzake
overheidsopdrachten die de auditautoriteiten niet hadden ontdekt (zie kader 5.4). De
meeste door ons ontdekte fouten hadden betrekking op contracten waarvan de
waarde boven de drempels in de EU-richtlijnen inzake overheidsopdrachten
uitkwam 15, wat doorgaans betekent dat er uitgebreidere procedures moeten worden
gevolgd. Twee betroffen ernstige inbreuken die ertoe hadden geleid dat de
aanbestedingsprocedure een andere uitkomst kreeg, en wij hebben deze gevallen
gerapporteerd als kwantificeerbare fouten. Ze vertegenwoordigden 7 % van alle door
ons aangetroffen kwantificeerbare fouten, ofwel ongeveer 0,6 procentpunt van het
geschatte foutenpercentage. Andere fouten betreffende aanbestedingen omvatten
niet-naleving van de bekendmakings- en transparantievereisten en discriminerende
technische specificaties. We hebben deze fouten niet gekwantificeerd.

Kader 5.4
Onjuiste toepassing van selectiecriteria
Een Roemeense begunstigde organiseerde een openbare internationale
aanbestedingsprocedure voor een project inzake de sanering van een stortplaats.
Een van de selectiecriteria was dat beroepservaring moest worden aangetoond die
was opgedaan tijdens een minimumaantal soortgelijke projecten. Uit onze analyse
bleek dat de gekozen inschrijver ontoereikende beroepservaring had opgedaan met
soortgelijke werkzaamheden. De aanbestedende dienst had de geselecteerde
offerte moeten uitsluiten en daarom zijn de voor dit contract gedeclareerde
uitgaven niet subsidiabel.
We troffen één andere fout met betrekking tot openbare aanbestedingen aan in
Roemenië.

corrections to be made to expenditure financed by the Union for non-compliance with the
applicable rules on public procurement”.
15

Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014
betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten (PB L 94 van 28.3.2014).
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Eén project was niet subsidiabel wegens staatssteuninbreuken

5.25. Staatssteun is, tenzij deze onder een “de minimis”-plafond blijft, in beginsel

onverenigbaar met de interne markt omdat zij het handelsverkeer tussen de lidstaten
zou kunnen verstoren. Er bestaan echter uitzonderingen op deze regel, met name als
het project valt onder de algemene groepsvrijstellingsverordening (General Block
Exemption Regulation — GBER) 16. Lidstaten moeten andere gevallen van staatssteun
melden, zodat de Commissie kan beoordelen of deze verenigbaar zijn.

5.26. Dit jaar hebben wij bij drie EFRO-projecten en één ESF-project vastgesteld

dat er inbreuk was gemaakt op de EU-regels voor staatssteun. We zijn van mening dat
een van de EFRO-projecten geen overheidsfinanciering van de EU en/of de lidstaat
hadden mogen verkrijgen. Wij hebben de overige drie fouten niet gekwantificeerd,
aangezien deze gevallen geen impact hadden op het niveau van de
overheidsfinanciering, hoewel de lidstaat het bestaan van staatssteun niet (correct)
had beoordeeld.

5.27. Voor één verrichting in Portugal constateerden wij dezelfde systemische

tekortkoming op het gebied van staatssteun (geen stimulerend effect) die wij vorig jaar
hebben vastgesteld en gerapporteerd. In de loop van 2019 heeft de Commissie de
Portugese autoriteiten verzocht alle betrokken concrete acties voor de
boekjaren 2017/2018 en 2018/2019 te identificeren en de nodige correcties aan te
brengen om de onregelmatige uitgaven van de rekeningen uit te sluiten. De Portugese
autoriteiten corrigeerden 48 miljoen EUR van het boekjaar 2018/2019, en
65 miljoen EUR van het boekjaar 2017/2018 (het jaar waartoe de door ons
onderzochte concrete actie behoort).

Niet-subsidiabele uitgaven

5.28. Wanneer de autoriteiten van de lidstaten uitgaven aan de Commissie

declareren, certificeren zij dat deze zijn gedaan overeenkomstig de toepasselijke EUen nationale voorschriften. Wij troffen in 15 van de door ons onderzochte
verrichtingen niet-subsidiabele uitgaven aan en deze gevallen waren goed voor 52 %
van het aantal door ons gevonden kwantificeerbare fouten, ofwel ongeveer
0,6 procentpunt van het geschatte foutenpercentage.

16

Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde
categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne
markt verenigbaar worden verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1-78).
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5.29. De belangrijkste oorzaken van niet-subsidiabele uitgaven waren

projectdeelnemers of kostenposten die niet aan de subsidiabiliteitsregels voldeden. In
kader 5.5 wordt hiervan een voorbeeld gegeven. We hebben ook enkele gevallen
ontdekt waarin de fouten verband hielden met vereenvoudigde kostenopties.

Kader 5.5
Voorbeeld van deelnemers die niet voldeden aan de
subsidiabiliteitsregels
Eén concrete actie van het YEI in Spanje subsidieerde arbeidsovereenkomsten voor
onderzoekswerk dat aan een universiteit werd verricht. De universiteit deed een
oproep tot het indienen van sollicitaties voor de onderzoeksbanen. Om in
aanmerking te komen voor aanwerving moesten de kandidaten voldoen aan de YEIvereisten (momenteel niet werken of geen onderwijs of opleiding volgen) en
geregistreerd zijn in de nationale jeugdgarantieregeling. Wij constateerden dat een
aantal kandidaten (acht van de dertig gecontroleerde kandidaten) op het moment
van de sollicitatie in dienst was van een andere universiteit of een postdoctorale
studie aan de wervende universiteit volgde; zij kwamen daarom niet in aanmerking
voor steun uit hoofde van het YEI.
Ook troffen we fouten aan in verband met niet in aanmerking komende kandidaten
bij één concrete actie in Griekenland en één in Polen.

Ontbreken van essentiële bewijsstukken

5.30. De begunstigden en de programma-autoriteiten van de lidstaten moeten de

systemen en procedures die voor een toereikend controlespoor zorgen, in stand
houden. Dit houdt ook in dat het noodzakelijk is om documenten ter beschikking te
houden. De meest voorkomende fout die van invloed is op ESF-uitgaven en die door de
auditautoriteiten werd gerapporteerd, is het ontbreken van essentiële bewijsstukken.
We stelden vast dat ondersteunende informatie of documentatie ontbrak in vijf door
ons onderzochte concrete acties (drie in het kader van het EFRO en twee in het kader
van het ESF). In vier gevallen waarin de programma-autoriteiten van de lidstaten of de
begunstigden geen documenten konden verstrekken waaruit blijkt dat aan de
subsidiabiliteitsvoorwaarden is voldaan, waren wij genoodzaakt deze fouten te
kwantificeren. Deze fouten vertegenwoordigden ongeveer 14 % van de door ons
gekwantificeerde verrichtingen en zijn goed voor 0,2 procentpunt van het geschatte
foutenpercentage.
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Niet-naleving van regels met betrekking tot het gebruik van financiële
instrumenten

5.31. Tot het einde van het boekjaar 2017/2018 rapporteerden de lidstaten EU-

bijdragen ten bedrage van 4,1 miljard EUR aan financiële instrumenten, waarvan zij
tussen 1 juli 2017 en 30 juni 2018 ongeveer 1 miljard EUR hadden gedeclareerd. Vanaf
30 juni 2018 bedroegen de uitbetalingen aan of de voordelen voor de eindontvangers
tijdens de programmeringsperiode 2014-2020 in totaal 1,2 miljard EUR, waarvan
0,6 miljard EUR is uitbetaald in het boekjaar 2017/2018.

5.32. Onze controle had betrekking op acht financiële instrumenten uit de

programmeringsperiode 2014-2020. Wij onderzochten 69 leningen, 8 investeringen in
aandelen en 2 kostenposten in verband met de beheerskosten die door financiële
intermediairs in rekening werden gebracht.

5.33. Ons onderzoek had betrekking op twee programma’s in het kader van het

initiatief voor kmo’s in Spanje en Roemenië. Wij troffen in vier van de tien door ons
onderzochte investeringen in het Spaanse programma niet-subsidiabele betalingen
aan eindontvangers aan. Met name hadden financiële intermediairs leningen voor drie
investeringen goedgekeurd zonder de kmo-status van de ontvangers te laten
bevestigen. De activiteit die werd gebruikt om de lening voor een andere investering te
rechtvaardigen, was volledig uitgevoerd en betaald voordat werd getekend voor de
lening.

5.34. Wij hebben ook het Spaanse kmo-initiatief voor ons Jaarverslag 2017

onderzocht toen we ook een hoog niveau van niet-subsidiabele uitgaven vermeldden
en concludeerden dat er een ernstig risico op onregelmatigheden bestond 17. Daarom
hebben wij dit jaar ook 13 leningen onderzocht in het kader van het Spaanse
programma met een hoofdsom van ten minste 2 miljoen EUR. Wij hebben vastgesteld
dat negen van deze leningen niet via het instrument hadden moeten worden
gegarandeerd, aangezien er onvoldoende bewijs was van de kmo-status. De situatie
was anders bij het Roemeense kmo-initiatief, waar de hoofdsom van de leningen over
het algemeen gering was en we geen niet-subsidiabele investeringen vonden.

5.35. In ons verslag over 2017 hebben wij gewezen op de noodzaak van

aanzienlijke verbeteringen in de controleregelingen voor financiële instrumenten die
door de EIB-groep worden beheerd. Het Europees Investeringsfonds (EIF) heeft
maatregelen genomen om deze kwestie aan te pakken door verbeteringen aan te
17

Zie de paragrafen 6.36-6.39 van ons Jaarverslag 2017.
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brengen in zijn toezicht- en controlesystemen. Het EIF sloot meer dan 4 000 nietsubsidiabele investeringen (ongeveer 7 % van het totale volume van de portefeuille)
uit van het Spaanse programma. Vanaf het boekjaar 2018/2019 heeft het EIF ook
vrijwillig de gebruikmaking van “redelijkezekerheidsverslagen” 18 verlengd. Het is
echter nog te vroeg om het effect en de volledige doeltreffendheid van deze
maatregelen te beoordelen, aangezien zij niet van toepassing waren op de
verslagperiode 2017/2018 waarop onze controle betrekking had.

Onze beoordeling van het werk van auditautoriteiten

5.36. Het werk van de auditautoriteiten vormt een kritiek gedeelte van het

zekerheids- en controlekader voor de cohesie-uitgaven. Onze doorlichting van hun
werk maakt deel uit van een proces dat zou kunnen betekenen dat wij in de toekomst
meer gebruik zullen maken van het zekerheidsmodel van de Commissie. Dit jaar
beoordeelden wij het werk van 18 van de 116 auditautoriteiten.

5.37. Bij alle zekerheids- en afsluitingspakketten die we onderzochten, hadden de

auditautoriteiten een restfoutenpercentage van 2 % of minder gerapporteerd. Fouten
die niet door de auditautoriteiten werden ontdekt, beïnvloeden deze percentages.

5.38. De door ons ontdekte bijkomende fouten in onze steekproef van

verrichtingen die eerder door de auditautoriteiten waren gecontroleerd en de
resultaten van de analyse en controlewerkzaamheden van de Commissie wijzen erop
dat de door de auditautoriteiten gerapporteerde restfoutenpercentages niet altijd
betrouwbaar zijn. Ons werk leverde voldoende bewijs op om te kunnen concluderen
dat het restfoutenpercentage hoger was dan 2 % in 9 van de 20 zekerheidspakketten
(45 %) die wij voor de periode 2014-2020 hebben onderzocht. Deze negen pakketten
waren goed voor 55 % van de betrokken uitgaven. In haar JAV’s heeft de Commissie,
rekening houdend met haar eigen auditwerkzaamheden en de voorlopige resultaten
van onze controles, het restfoutenpercentage voor acht van de negen
zekerheidspakketten in onze steekproef verhoogd tot meer dan 2 %.

18

Overeenkomstig de internationale standaard inzake assurance-opdrachten (International
Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000), “Assurance-opdrachten anders dan
opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie” (International
Federation of Accountants — IFAC).
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5.39. In de periode van drie jaar waarin we de uitgaven voor de periode 2014-2020
hebben onderzocht, bedroeg het aantal zekerheidspakketten waarvoor de
auditautoriteiten onbetrouwbare restpercentages van minder dan 2 % hebben
gerapporteerd, steeds ongeveer 50 % voor zowel de pakketten als de uitgaven die wij
voor de controle hebben geselecteerd (zie kader 5.6).

Kader 5.6
Driejarige trend voor de zekerheidspakketten waarvoor onze
controleresultaten en die van de Commissie restpercentages van meer
dan 2 % opleverden
Waarde van de zekerheidspakketten in onze steekproef, uitgedrukt als aandeel van de totale waarde
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totale waarde van de onderzochte pakketten
Aantal zekerheidspakketten met een restfoutenpercentage van meer dan 2 %, uitgedrukt als aandeel van het totale
aantal onderzochte pakketten

Bron: ERK.
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5.40. Sinds vorig jaar hebben de auditautoriteiten fouten gemeld aan de hand van

een gemeenschappelijke, met de Commissie overeengekomen typologie 19. Kader 5.7
toont de verhouding tussen de soorten fouten die het vaakst door auditautoriteiten
worden gerapporteerd en de bijkomende fouten die het vaakst door de Commissie en
door ons worden ontdekt. Het resultaat wijst uit dat de meest voorkomende soorten
onregelmatigheden nog steeds niet-subsidiabele uitgaven en overheidsopdrachten
betreffen. De meest voorkomende fout die van invloed is op ESF-uitgaven is het
ontbreken van essentiële bewijsstukken. Ondanks de vele onregelmatigheden die de
auditautoriteiten reeds hebben gemeld voor de projecten die wij onderzoeken, blijven
veel fouten nog steeds onopgemerkt of worden zij niet in een eerder stadium door alle
internecontrole-instanties gecorrigeerd.

Kader 5.7
Soorten fouten die het vaakst door controleurs worden opgespoord
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Bron: ERK.

19

Zie blz. 27 van het JAV 2019 van DG REGIO en blz. 41 van het JAV 2019 van DG EMPL.
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Tekortkomingen in sommige steekproefnemingen door auditautoriteiten hadden
een negatief effect op de representativiteit

5.41. Ten gevolge van het grote aantal concrete acties dat door elk OP werd

gecofinancierd moeten de auditautoriteiten steekproeven trekken om zich een
oordeel te vormen over de subsidiabiliteit van de uitgaven. Willen steekproeven
betrouwbare resultaten opleveren, dan moeten deze representatief zijn voor de
gecontroleerde populatie en, als algemene regel, zijn gebaseerd op een statistisch
geldige methode 20.

5.42. Wij hebben tekortkomingen geconstateerd zoals de

ondervertegenwoordiging van bepaalde concrete acties, het onjuiste gebruik van
steekproefparameters en het ontbreken van een controlespoor voor de steekproef in
vijf van de 24 pakketten (waarvan vier voor de periode 2014-2020) die wij hebben
onderzocht. Twee van deze tekortkomingen hadden tot op zekere hoogte een
negatieve invloed op de representativiteit van de steekproeven. Daarom moesten we
een extra steekproef van drie verrichtingen nemen om ervoor te zorgen dat de
gecontroleerde populatie naar behoren werd bestreken.
Er blijven tekortkomingen bestaan in de wijze waarop auditautoriteiten hun werk
uitvoeren en documenteren

5.43. Op grond van de internationale controlenormen moeten controleurs hun

controles documenteren, met duidelijke verwijzingen naar alle documenten die het
meest relevant zijn voor de gecontroleerde uitgaven 21. Op die manier kunnen ze
verantwoording afleggen voor hun werk en kunnen ze interne en externe evaluatoren
helpen bij het formuleren van conclusies over de omvang en toereikendheid van de
controles. Onvoldoende of ongeschikte vragen of antwoorden in controlelijsten
verhogen het risico dat niet-subsidiabele uitgaven niet worden ontdekt.

5.44. Voor 120 van de verrichtingen in de steekproef (55 %) konden we conclusies

trekken op basis van onze doorlichting van het werk van de auditautoriteiten. Bij
100 verrichtingen (45 %) stelden we tekortkomingen vast met betrekking tot de
reikwijdte, kwaliteit en/of documentatie van dat werk, waardoor we de
desbetreffende controleprocedures moesten overdoen. De tekortkomingen betroffen
17 van de 24 door ons onderzochte zekerheids-/afsluitingspakketten. Voor
25 verrichtingen (15 % van het totaal) hielden de tekortkomingen in dat we een bezoek

20

Artikel 127 van de GB-verordening.

21

ISA 230 Audit Documentation.
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ter plaatse moesten brengen aan de begunstigde. Bij 23 van de 100 verrichtingen (in
11 zekerheidspakketten) waarvoor we een controle overdeden, hebben we
kwantificeerbare fouten vastgesteld die niet eerder door de auditautoriteit waren
ontdekt. Deze tekortkomingen tonen aan dat het van belang is controledossiers goed
te documenteren en kwaliteitsevaluaties uit te voeren.

5.45. We hebben iets meer controles van verrichtingen overgedaan dan vorig jaar,

toen de verhouding minder dan een derde van alle controleprocedures bedroeg. Dit
jaar hebben we echter meer problemen kunnen ophelderen zonder de begunstigde ter
plaatse te bezoeken. In dit verband verwelkomen wij het gezamenlijke initiatief van de
Commissie en de auditautoriteiten ter verbetering van de documentatie van
werkzaamheden van de auditautoriteiten (zie kader 5.8).

Kader 5.8
Gecoördineerde inspanningen ter verbetering van de
auditdocumentatie
Rekening houdend met de controleresultaten van 2017 en 2018 die wezen op
tekortkomingen in de controlelijsten van auditautoriteiten en de documentatie van
hun controledossiers, hebben de auditautoriteiten en de Commissie een werkgroep
opgericht om een nota over goede praktijken voor controleurs op te stellen. Het
doel was om tot een gemeenschappelijke opvatting te komen van de wijze waarop
controleurs hun controlewerkzaamheden moeten documenteren en welke
bewijsstukken zij moeten bewaren in controledossiers, zelfs wanneer er geen
bevindingen zijn. In december 2019 heeft de werkgroep een discussienota over
controledocumentatie opgesteld. Dit is geen compleet handboek en het gebruik
ervan is niet verplicht, maar vormt een eerste stap in het verbeteren van de wijze
waarop de auditautoriteiten hun werkzaamheden uitvoeren en documenteren.

Eén onjuiste behandeling van correcties door een auditautoriteit had gevolgen voor
twee gerapporteerde restfoutenpercentages

5.46. De juiste berekening en de betrouwbaarheid van restfoutenpercentages
hangen onder meer af van de manier waarop ontdekte fouten en daarmee
samenhangende financiële correcties vervolgens worden behandeld.

5.47. In 2 van de 20 zekerheidspakketten die we onderzochten, had de

auditautoriteit het restfoutenpercentage onjuist berekend. Zij had individuele
correcties in mindering gebracht die waren toegepast door de beheersautoriteit maar
geen verband hielden met de auditwerkzaamheden van de auditautoriteit. Door deze
buitensporige vermindering van het risicobedrag heeft de auditautoriteit ten onrechte
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melding gemaakt van restfoutenpercentages van minder dan 2 %. De Commissie heeft
in haar evaluatie van de zekerheidspakketten een van deze twee gevallen vastgesteld.

Het werk van de Commissie om zekerheid te verschaffen en
haar verslaglegging over het restfoutenpercentage in haar
jaarlijkse activiteitenverslagen

5.48. De JAV's zijn voor de DG’s van de Commissie het belangrijkste middel om te
rapporteren of zij redelijke zekerheid hebben dat met de controleprocedures van de
lidstaten de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven gewaarborgd zijn.

Op risico gebaseerde nalevingsgerichte controles hebben de aandacht gevestigd op
onregelmatigheden die niet door de auditautoriteiten zijn vastgesteld

5.49. De betrouwbaarheid van de in de JAV’s gerapporteerde informatie over de

wettigheid hangt in grote mate af van de kwaliteit van het werk van de
auditautoriteiten. De Commissie voert nalevingsgerichte controles uit waarin zij dat
werk evalueert en beoordeelt. De doelstelling is om redelijke zekerheid te verkrijgen
dat er geen ernstige tekortkomingen in de beheers- en controlesystemen zijn die
onontdekt blijven, niet worden gemeld en daarom niet worden gecorrigeerd zodra de
rekeningen bij de Commissie zijn ingediend.

5.50. De Commissie selecteert voornamelijk OP's voor haar nalevingsgerichte

controles op basis van een jaarlijkse risicobeoordeling. Er wordt prioriteit gegeven aan
programma's met een hoge risicoscore waarbij de kans op materiële fouten dus groot
is.

5.51. In 2019 heeft de Commissie 26 nalevingsgerichte controles uitgevoerd

(waarvan er 14 door DG REGIO, en 12 door DG EMPL werden verricht) in 11 lidstaten.
In haar ontwerpverslagen over al deze nalevingsgerichte controles concludeerde de
Commissie dat de in de jaarlijkse controleverslagen van de auditautoriteiten
gerapporteerde restfoutenpercentages voor het boekjaar 2017/2018 te laag waren
ingeschat; de Commissie heeft die percentages dan ook verhoogd. In 15 gevallen is
hierdoor het restpercentage gestegen tot boven de materialiteitsdrempel van 2 %.

5.52. Dertien van de nalevingsgerichte controles (vijf verricht door DG REGIO en
acht door DG EMPL) waren in mei 2020 definitief. Voor de helft van deze controles
waren de restpercentages dus nog niet definitief.
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5.53. Momenteel analyseren we in het kader van een lopende controle de

relevantie, betrouwbaarheid en consistentie van het jaarlijkse foutenpercentage voor
de cohesie-uitgaven, dat de Commissie als resultaat van haar controles berekent.
De Commissie maakt gebruik van bevestigde restpercentages wanneer zij
rapporteert over de regelmatigheid

5.54. De Commissie berekent een gewogen gemiddeld foutenpercentage op basis

van de gerapporteerde individuele restfoutenpercentages, de resultaten van haar
eigen werkzaamheden ten aanzien van de regelmatigheid en andere beschikbare
informatie. Zij rapporteert dat percentage als een kernprestatie-indicator (KPI)
betreffende de regelmatigheid. In de JAV’s over 2019 is de KPI gebaseerd op de
individuele cijfers die werden gerapporteerd voor het boekjaar 2017/2018. DG REGIO
houdt geen rekening met de impact van voorschotten die aan
financieringsinstrumenten zijn betaald.

5.55. Zoals bepaald in het Financieel Reglement, gaven de twee directeuren-

generaal elk een betrouwbaarheidsverklaring af voor “relevante” uitgaven die werden
gedaan in 2019, die de volledige controlecyclus nog niet hadden doorlopen. In de
afgelopen twee jaar schatten de DG's het risicobedrag voor deze uitgaven met
gebruikmaking van het bevestigde restfoutenpercentage voor het voorgaande
boekjaar of, indien dit hoger was, het meest recente restfoutenpercentage dat door de
auditautoriteiten voor het lopende boekjaar werd gerapporteerd. In de JAV’s over
2019 hebben beide DG’s hun methode gewijzigd en de KPI voor het
boekjaar 2017/2018 toegepast op de “relevante” uitgaven in 2019.

5.56. DG REGIO meldde een KPI boven, en DG EMPL een KPI onder het

materialiteitsniveau van 2 %. Omdat de controleresultaten voor verschillende OP’s nog
werden besproken (zie paragraaf 5.52), rapporteerden beide DG's ook een
“maximumpercentage” 22. Dit percentage is ook bedoeld om rekening te houden met
mogelijke verdere fouten in de uitgaven voor concrete acties die niet in de audits van
de Commissie waren opgenomen, alsook met eventuele aanvullende informatie die na
de goedkeuring van de JAV’s beschikbaar kan komen. Wij achten dit percentage
geschikter, omdat het rekening houdt met de potentiële impact van de lopende
controlewerkzaamheden.

22

In ons Jaarverslag 2018 werd voor dit percentage het begrip “ongunstigste scenario”
gebruikt.
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5.57. In kader 5.9 geven we een overzicht van de KPI’s die door de Commissie in de
JAV's over 2019 werden vermeld.

Kader 5.9
Overzicht van de informatie over KPI’s in de JAV's

DG REGIO

TOTAAL
Cohesie

DG EMPL

3,8 %

2,4 %

3,3 %

2,7 %

1,7 %

2,3 %

maximumpercentage

bevestigd
restpercentage

maximumpercentage

bevestigd
restpercentage

maximumpercentage

bevestigd
restpercentage

Bron: ERK, gebaseerd op de JAV’s over 2019 van DG REGIO en DG EMPL.

5.58. In ons Jaarverslag 2018 hebben wij geconcludeerd dat om verschillende

redenen 23 het totale restfoutenpercentage dat als KPI is weergegeven, als
minimumpercentage moet worden beschouwd. Bovendien verklaren de DG’s in hun
JAV’s over 2019 dat er in volgende jaren mogelijk aanvullende werkzaamheden
worden verricht om de betrouwbaarheid van de restfoutenpercentages te beoordelen.

5.59. De Commissie gebruikte de geschatte risicobedragen van de twee DG's en de

KPI’s om informatie te verschaffen over deze subrubriek van het MFK in het
AMPR 2019. Zij rapporteerde een totaal risico bij betaling van tussen de 2,2 % en
3,1 % 24. De in de JAV's en het AMPR gerapporteerde percentages liggen onder het
door ons geschatte foutenpercentage.

23

Paragrafen 6.62 en 6.63 van het Jaarverslag 2018.

24

Blz. 58 van het AMPR 2019.
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Punten van voorbehoud dekken niet noodzakelijkerwijs alle materiële risico’s

5.60. De DG’s moeten in hun JAV's punten van voorbehoud maken25 met

betrekking tot OP’s waarvoor beheers- en controlegebreken een materieel risico
vormen voor de EU-begroting. Daartoe moeten zij rekening houden met alle
informatie die beschikbaar is op het moment van hun beoordeling. De belangrijkste
criteria voor het maken van punten van voorbehoud zijn 26
—

materiële kwesties in verband met de volledigheid, nauwkeurigheid en
waarheidsgetrouwheid van de rekeningen;

—

tekortkomingen in essentiële aspecten van de beheers- en controlesystemen die
aanleiding geven tot een forfaitaire correctie van 10 %;

—

een door de auditautoriteit gerapporteerd totaal foutenpercentage van meer dan
10 % en/of een restfoutenpercentage van meer dan 2 % voor de in het
referentiejaar voor het JAV ingediende jaarrekeningen (voor 2019 waren dit de
rekeningen die aan het boekjaar 2018/2019 ten grondslag lagen). De Commissie
kan deze percentages aanpassen in het kader van een voorafgaande toetsing op
consistentie.

De Commissie houdt ook rekening met kwalitatieve tekortkomingen die een
aanzienlijke impact op haar reputatie hebben.

25

Door middel van hun punten van voorbehoud beperken de directeuren-generaal de
zekerheid die zij verschaffen inzake het gebruik van de begroting waarvoor zij
verantwoordelijk zijn (zie artikel 74, lid 9, van het Financieel Reglement).

26

Zie bijlage IV bij de JAV's van DG REGIO en DG EMPL.
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5.61. In de praktijk waren de meeste punten van voorbehoud in de JAV's voor 2019
hoofdzakelijk gebaseerd op de foutenpercentages voor de rekeningen van 2018/2019,
die nog niet waren goedgekeurd. Beide DG’s rapporteerden dat de foutenpercentages
voor 2018/2019 op zijn vroegst na de JAV's over 2020 zouden worden bevestigd.

5.62. Er zijn OP’s waarvoor de bevestigde restfoutenpercentages van het

boekjaar 2017/2018 aantonen dat er sprake is van materiële risico’s of ernstige
systemische beheers- en controlegebreken. De twee DG’s hebben in hun JAV's over
2019 verklaard dat er geen voorbehoud wordt gemaakt wanneer het bevestigde
restfoutenpercentage voor het voorgaande boekjaar meer dan 2 % bedroeg, omdat in
de toekomst aanvullende financiële correcties zouden worden toegepast 27. De punten
van voorbehoud van de Commissie zijn dus meestal gebaseerd op voorlopige
percentages en kunnen niet noodzakelijkerwijs alle materiële risico’s dekken. Dit is een
van de kwesties die onder een lopende controle vallen (zie paragraaf 5.53).

27

Bijlagen bij JAV 2019 DG REGIO, blz. 21, voetnoot 8; bijlagen bij JAV 2019 DG EMPL, blz. 32,
voetnoot 16.
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Conclusies en aanbevelingen
Conclusie

5.63. Over het geheel genomen wijst de door ons verkregen controle-informatie

die wij in dit hoofdstuk hebben gepresenteerd erop dat het geschatte
foutenpercentage bij de uitgaven voor “Economische, sociale en territoriale cohesie”
van materieel belang was. Voor deze MFK-subrubriek wees onze toetsing van
verrichtingen uit dat het totale geschatte foutenpercentage 4,4 % bedroeg
(zie bijlage 5.1).

5.64. De gebreken die wij aantroffen in het werk van diverse auditautoriteiten dat

door onze steekproef werd bestreken (zie de paragrafen 5.36-5.47) beperkt
momenteel het vertrouwen dat in dat werk kan worden gesteld. Het herberekende
percentage lag in 9 van de 20 zekerheidspakketten voor de periode 2014-2020 boven
de materialiteitsdrempel van 2 %. De Commissie heeft de restfoutenpercentages voor
acht zekerheidspakketten bijgesteld tot een cijfer dat boven de 2 % lag. Daarbij heeft
zij ook rekening gehouden met onze controlewerkzaamheden. Dit bevestigt wat wij in
voorgaande jaren hebben gerapporteerd, zoals blijkt uit kader 5.6.

5.65. Hierdoor en vanwege de kwesties die we hebben vastgesteld in de

restfoutenpercentages die de Commissie in haar JAV's voor het boekjaar 2017/2018
heeft gerapporteerd (zie de paragrafen 5.58 en 5.59) zijn wij van mening dat de in het
AMPR samengevoegde percentages te laag zijn geschat en dat wij hier momenteel niet
op kunnen vertrouwen.

5.66. De cijfers met betrekking tot de informatie over de regelmatigheid die

worden gepresenteerd in het AMPR voor het boekjaar 2017/2018 bevestigen een
materieel foutenpercentage op het terrein van het cohesiebeleid. Deze percentages
liggen echter in de buurt van onze ondergrens. Bovendien ligt het
maximumpercentage van de Commissie onder het door ons geschatte
foutenpercentage (zie paragraaf 5.59).

5.67. Het nieuwe controle- en zekerheidskader werd zodanig ontworpen dat

gewaarborgd was dat de jaarlijkse restfoutenpercentages onder de 2 % blijven. Uit
onze controle kwam echter naar voren dat verdere verbeteringen noodzakelijk zijn ten
aanzien van de uitvoering van het kader door beheersautoriteiten, auditautoriteiten
en de Commissie.
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Aanbevelingen

5.68. Bijlage 5.3 bevat de bevindingen naar aanleiding van onze follow-upevaluatie

van de drie aanbevelingen die wij in ons Jaarverslag 2016 hebben gedaan, en de zeven
aanbevelingen in onze Jaarverslagen 2017 en 2018 waarvoor een onmiddellijk
optreden noodzakelijk was of die in 2019 moesten worden uitgevoerd. De Commissie
had één aanbeveling volledig uitgevoerd, zeven in de meeste en één in sommige
opzichten uitgevoerd, en aan één was helemaal geen gevolg gegeven. Wij zijn van
mening dat de aanbevelingen 4 (ii) en 6 van ons Jaarverslag 2017 nog steeds geldig
zijn.

5.69. Op basis van deze beoordeling en onze bevindingen en conclusies voor 2019
doen wij de volgende aanbevelingen aan de Commissie:

Aanbeveling 5.1 — Subsidiabiliteitsvoorwaarden voor projecten
Verduidelijken wat wordt verstaan onder “fysiek voltooide” en/of “volledig ten uitvoer
gelegde” concrete acties. Dit zou de lidstaten helpen om na te gaan of de concrete
acties in overeenstemming zijn met artikel 65, lid 6, van de GB-verordening en om te
vermijden dat niet-subsidiabele concrete acties niet worden ontdekt. Het moet
duidelijk worden gemaakt dat deze voorwaarde alleen betrekking heeft op de
werkzaamheden of activiteiten die nodig zijn om de output van de concrete actie te
bereiken, en niet op de financiële en administratieve aspecten.
Tijdpad: onmiddellijk

Aanbeveling 5.2 — Maatregelen ter vergroting van de
betrouwbaarheid van de door de auditautoriteiten
gerapporteerde restpercentages
De belangrijkste bronnen van niet-ontdekte fouten analyseren en samen met de
auditautoriteiten de nodige maatregelen ontwikkelen om de betrouwbaarheid van de
gerapporteerde restpercentages te verbeteren.
Tijdpad: juni 2021
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Bijlagen
Bijlage 5.1 — Resultaten van de toetsing van verrichtingen
2019

2018

236

220

Geschat foutenpercentage

4,4 %

5,0 %

Bovenste foutengrens
Onderste foutengrens

6,7 %
2,1 %

OMVANG EN STRUCTUUR VAN DE STEEKPROEF
Totaal verrichtingen:
GESCHATTE IMPACT VAN KWANTIFICEERBARE FOUTEN
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Bijlage 5.2 — Informatie over EU-maatregelen in de lidstaten
Lidstaten
met gecontroleerde verrichtingen
met gekwantificeerde fouten

Lidstaat
Polen
Italië
Duitsland
Frankrijk
Portugal
Hongarije
Tsjechië
Roemenië
Spanje
Griekenland
Verenigd Koninkrijk
Estland
Litouwen
Kroatië
Zweden
Letland
Cyprus
Malta
Slowakije
Bulgarije
België
Finland
Nederland
Slovenië
Oostenrijk
Denemarken
Ierland
Luxemburg

EU-bijdrage
(miljoen EUR)
8 696
3 426
3 202
3 117
2 710
2 551
2 046
1 978
1 934
1 388
888
648
529
494
398
262
137
88
1 236
680
452
423
316
256
214
71
68
12

Gecontroleerde
verrichtingen
2014-2020
46
19
17
16
18
7
9
13
24
10
10
7
1
1
8
10
8
7

Gekwantificeerdefouten
7
2
3
0
7
0
0
2
4
1
1
0
0
0
1
0
1
0

Bron: Kaartachtergrond ©OpenStreetMap-bijdragers aan wie een licentie is verleend in het kader van de Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 -licentie (CC BY-SA).

172
Bijlage 5.3 — Follow-up van eerdere aanbevelingen voor “Economische, sociale en territoriale cohesie”
Jaar

Aanbeveling van de ERK

Volledig
uitgevoerd

Wij bevelen de Commissie aan:
Aanbeveling 1:
Bij de afsluiting van de programma’s voor de
periode 2007-2013 bijzondere aandacht te besteden aan
gebieden waarop een groter risico op niet-subsidiabele
uitgaven bestaat, of op verstrekking van onjuiste informatie
die kan leiden tot een te hoge vergoeding. De Commissie
moet zich er met name op richten dat zij:

2016

a) ervoor zorgt dat bij de afsluiting voor financiële
instrumenten gerapporteerde subsidiabele bedragen niet
kunstmatig worden verhoogd doordat de op het niveau van
de eindontvangers gebruikte bedragen te hoog worden
opgegeven. Het risico is het grootst voor garantiefondsen,
waar een kunstmatig lage vermenigvuldigingsfactor zou
leiden tot een ongerechtvaardigde stijging van de
subsidiabele kosten;

X

b) nagaat of staatssteunvoorschotten werden gedekt door
daadwerkelijke uitgaven op projectniveau (de enige vorm
van subsidiabele uitgaven). De Commissie moet ervoor
zorgen dat de beheersautoriteiten voldoende verificaties
hebben uitgevoerd, zodat er een adequaat controlespoor
bestaat voor de verrekening van de voorschotten en de
aftrek van ongerechtvaardigde bedragen;

X

c) ervoor zorgt dat de uitgaven voor alle grote projecten
worden onderbouwd door middel van een
goedkeuringsbesluit van de Commissie inzake het project,
zonder welk de gedeclareerde uitgaven niet-subsidiabel
worden. Er ontstaat met name een risico als grote projecten
worden opgesplitst in kleinere deelprojecten waarvan de
kosten onder de drempel voor grote projecten blijven.

X

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang
In uitvoering
Niet
Niet van
In de
In enkele
uitgevoerd
toepassing
meeste
opzichten
opzichten

Ontoereikend
bewijs
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Jaar

Aanbeveling van de ERK

Volledig
uitgevoerd

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang
In uitvoering
Niet
Niet van
In de
In enkele
uitgevoerd
toepassing
meeste
opzichten
opzichten

Ontoereikend
bewijs

Aanbeveling 2:
Voor de periode 2014-2020 kwesties aan te pakken die van
invloed kunnen zijn op de betrouwbare berekening van het
restpercentage, door deugdelijke controles en richtsnoeren
in te voeren met betrekking tot:
a) de controlepopulatie voor financiële instrumenten en
staatssteunvoorschotten. Voor financiële instrumenten zou
in de populatie terdege rekening moeten worden gehouden
met de bedragen die worden gebruikt op het niveau van de
eindontvangers, en voor staatssteun met de daadwerkelijk
gedane uitgaven op projectniveau die zijn gerapporteerd in
de rekeningen;

28

X 28

Zoals het in zijn JAV 2019 bekendmaakte, heeft DG REGIO staatssteunvoorschotten niet uit de berekening van het restfoutenpercentage geschrapt
gezien deze inherente juridische complexiteit voor het omgaan met dergelijke voorschotten bij de berekening van het foutenpercentage en de beperkte
impact die in voorgaande jaren werd geraamd. In het JAV 2019 van DG EMPL wordt alleen verwezen naar het feit dat de voorschotten voor het financieel
instrument buiten de berekening van het restfoutenpercentage zijn gehouden.
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Jaar

Aanbeveling van de ERK

Volledig
uitgevoerd

b) de controledekking voor financiële instrumenten die door
de EIB werden beheerd. De Commissie moet ervoor zorgen
dat de controleregelingen toereikend zijn, zowel op het
niveau van de financiële intermediairs als op dat van de
eindontvangers. Hiervoor is zowel de definitieve
goedkeuring van de wijzigingen van de bestaande
rechtsgrondslag die de Commissie heeft voorgesteld voor de
omnibusverordening, als de controleverplichting op het
niveau van de lidstaat van cruciaal belang;
c) de uitsluiting van de bedragen die aan een doorlopende
beoordeling worden onderworpen, zoals bedoeld in
artikel 137, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 voor
de berekening van het door de lidstaten gerapporteerde
restpercentage, aangezien door de opname daarvan het
restpercentage te laag wordt opgegeven en de transparantie
en betrouwbaarheid van deze kernindicator afneemt.

29

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang
In uitvoering
Niet
Niet van
In de
In enkele
uitgevoerd
toepassing
meeste
opzichten
opzichten

Ontoereikend
bewijs

X 29

X

Met de omnibusverordening werd auditautoriteiten een nieuw vereiste opgelegd inzake het verrichten van systeemcontroles en controles van concrete
acties met betrekking tot financiële instrumenten op het niveau van de financiële intermediairs, met inbegrip van door de EIB-groep beheerde financiële
instrumenten maar met uitsluiting van programma's in het kader van het kmo-initiatief die vóór 2 augustus 2018 waren opgezet. Daarom zijn voor deze
programma’s nog geen adequate controleregelingen ingesteld.
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Jaar

Aanbeveling van de ERK

Volledig
uitgevoerd

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang
In uitvoering
Niet
Niet van
In de
In enkele
uitgevoerd
toepassing
meeste
opzichten
opzichten

Ontoereikend
bewijs

Aanbeveling 3:
Er bij de heroverweging van de opzet en het
uitvoeringsmechanisme voor de ESI-fondsen voor de periode
na 2020 voor te zorgen dat het programma meer is gericht
op prestaties, waarbij het mechanisme voor betalingen
wordt vereenvoudigd door in voorkomend geval te
bevorderen dat er verdere maatregelen worden ingevoerd
om het niveau van de betalingen aan de prestaties te
koppelen, in plaats van enkel de kosten terug te betalen.

X 30

Wij bevelen de Commissie aan:
Aanbeveling 1:

2017

30

Ervoor te zorgen dat de controleregelingen voor door het EIF
beheerde financiële instrumenten toereikend zijn op het
niveau van de financieel intermediairs. Wanneer de EIB/het
EIF gebruikmaakt van overeengekomen procedures met
externe controleurs, zou de Commissie de
minimumvoorwaarden van dergelijke contracten moeten
vaststellen met het oog op de noodzaak om zekerheid te
verschaffen, met name de verplichting om voldoende
controlewerkzaamheden te verrichten op het niveau van de
lidstaat.

X 31

Ondanks aanzienlijke inspanningen van de Commissie ten aanzien van vereenvoudiging en prestatiegerichtheid omvat het voorstel voor de GBverordening 2021-2027 geen maatregelen die betalingen koppelen aan prestaties. Bovendien worden, zoals wij in ons Advies nr. 6/2018 over het
voorstel van de Commissie van 29 mei 2018 voor een verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen (COM(2018) 375 final) benadrukten, in het
voorstel met het oog op vereenvoudiging veel elementen geschrapt die bedoeld waren om het gebruik van middelen resultaatgerichter te maken, zoals
de ex-ante-evaluatie van programma's, de prestatiereserve en gemeenschappelijke beoordelingsnormen voor grote projecten.
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Jaar

Aanbeveling van de ERK

Volledig
uitgevoerd

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang
In uitvoering
Niet
Niet van
In de
In enkele
uitgevoerd
toepassing
meeste
opzichten
opzichten

Ontoereikend
bewijs

Aanbeveling 2:
Voorstellen te presenteren voor wetgevingswijzigingen voor
het financieel kader na 2020 die vergoeding van btw aan
overheidsorganen uit EU-fondsen uitsluit.

X 32

Aanbeveling 3:
De tekortkomingen te verhelpen die wij hebben vastgesteld
bij de verificatie van het door de auditautoriteiten verrichte
werk in het kader van de regelmatigheidscontroles van de
Commissie.

X 33

Aanbeveling 4:
De complexiteit te verhelpen van de informatie die in de
JAV's van de DG’s REGIO en EMPL wordt gegeven over het
controle- en zekerheidskader voor 2014-2020, door:
i) de nadruk te leggen op uitgaven die de volledige
controlecyclus hebben doorlopen, d.w.z.
zekerheidspakketten die de uitgaven van vóór 30 juni “n-1”
beslaan. Hiertoe zou de Commissie haar verslaglegging
moeten aanpassen om ervoor te zorgen dat daarin geen
voorlopige schattingen worden gepresenteerd;

X 34

31

Met de omnibusverordening werd auditautoriteiten een nieuw vereiste opgelegd inzake het verrichten van systeemcontroles en controles van concrete
acties met betrekking tot financiële instrumenten op het niveau van de financiële intermediairs, met inbegrip van door de EIB-groep beheerde financiële
instrumenten maar met uitsluiting van programma's in het kader van het kmo-initiatief die vóór 2 augustus 2018 waren opgezet. Daarom zijn voor deze
programma’s nog geen adequate controleregelingen ingesteld.

32

De Commissie deed een alternatief voorstel om btw in aanmerking te laten komen voor projecten met totale kosten lager dan 5 miljoen EUR. Zoals
besproken in onze op 29 november 2018 gepubliceerde snelle evaluatie over btw, verhelpt dit het probleem niet.

33

Zie de paragrafen 6.58-6.64 van het Jaarverslag 2018. De Commissie heeft in dit verband geen nieuwe elementen aangedragen.

34

Zie paragraaf 5.55.
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Jaar

Aanbeveling van de ERK

Volledig
uitgevoerd

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang
In uitvoering
Niet
Niet van
In de
In enkele
uitgevoerd
toepassing
meeste
opzichten
opzichten

ii) duidelijk aan te geven welke uitgaven nog niet diepgaand
zijn onderzocht (met inbegrip van regelmatigheidscontroles).
Zij zou moeten aangeven welke preventieve maatregelen de
EU-begroting beschermen en of deze maatregelen volstaan
om zekerheid te verschaffen, maar zij zou geen
restfoutenpercentage moeten berekenen voor uitgaven die
nog niet zijn onderzocht.
iii) voor elk boekjaar een totaal restfoutenpercentage voor
subrubriek 1b van het MFK te publiceren.
Aanbeveling 6:
Voldoende regelmatigheidscontroles uit te voeren om
conclusies te kunnen trekken over de doeltreffendheid van
het werk van de auditautoriteiten en om uiterlijk in de JAV's
die zij in het jaar volgend op het jaar van aanvaarding van de
rekeningen publiceren, redelijke zekerheid over de
regelmatigheid van uitgaven te kunnen verkrijgen.

35

X 35

Zie paragraaf 6.64 van het Jaarverslag 2018. De Commissie heeft in dit verband geen nieuwe elementen aangedragen.

Ontoereikend
bewijs
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Jaar

Aanbeveling van de ERK

Volledig
uitgevoerd

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang
In uitvoering
Niet
Niet van
In de
In enkele
uitgevoerd
toepassing
meeste
opzichten
opzichten

Ontoereikend
bewijs

Wij bevelen de Commissie aan:
Aanbeveling 1:
Controleregelingen voor programma's in het kader van het
kmo-initiatief
Ervoor te zorgen:
2018

a) dat regelmatige controles op het niveau van de financiële
intermediairs worden uitgevoerd door de auditautoriteit of
een door de EIB-groep geselecteerde controleur, gebaseerd
op een representatieve steekproef van uitbetalingen aan
eindontvangers;

X 36

b) dat, indien dergelijke controles ontoereikend waren,
passende controlemaatregelen worden ontwikkeld en
uitgevoerd om de mogelijkheid van materiële onregelmatige
uitgaven bij de afsluiting te voorkomen.

36

Hoewel wij tijdens onze controle hebben bevestigd dat het EIF verbeteringen in zijn toezicht- en controlesystemen doorvoert of heeft doorgevoerd en
het gebruik van redelijkezekerheidsverslagen vrijwillig heeft uitgebreid tot de programma’s van het kmo-initiatief, is het nog te vroeg om de volledige
doeltreffendheid van deze maatregelen te beoordelen. Zie ook paragraaf 5.35.
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Jaar

Aanbeveling van de ERK

Volledig
uitgevoerd

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang
In uitvoering
Niet
Niet van
In de
In enkele
uitgevoerd
toepassing
meeste
opzichten
opzichten

Ontoereikend
bewijs

Aanbeveling 2:
Onregelmatige inhouding van betalingen
De nodige stappen te zetten om te zorgen dat de
controlelijsten die worden gebruikt door beheers- en
auditautoriteiten, verificaties omvatten van de naleving van
artikel 132 van de verordening houdende
gemeenschappelijke bepalingen, dat bepaalt dat
begunstigden uiterlijk negentig dagen na de datum waarop
de desbetreffende betalingsaanvraag is ingediend, het
verschuldigde totale bedrag aan subsidiabele uitgaven
dienen te ontvangen. Indien van toepassing, passende
aanbevelingen te doen aan programma-autoriteiten en hen
aan te sporen om in de toekomst de juiste praktijken toe te
passen.

37

X 37

Hoewel wij de door de Commissie in dit verband genomen maatregelen erkennen, kunnen wij de aanbeveling niet als volledig uitgevoerd beschouwen,
aangezien onze controles voor 2019 hebben uitgewezen dat de overdracht van middelen aan begunstigden vertraging heeft opgelopen.
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Hoofdstuk 6
Natuurlijke hulpbronnen — MFK-rubriek 2
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Inleiding
6.1. Dit hoofdstuk bevat onze bevindingen voor MFK-rubriek 2 “Natuurlijke

hulpbronnen”. Kader 6.1 geeft een overzicht van de kernactiviteiten en de uitgaven in
deze rubriek voor 2019.

Kader 6.1
MFK-rubriek 2 “Natuurlijke hulpbronnen” — uitsplitsing 2019
Betalingen in 2019 als percentage van de EU-begroting en uitsplitsing
(miljard EUR)
Europees
Landbouwgarantiefonds
(ELGF) — rechtstreekse
betalingen
41,4 (69,5 %)

159,1
miljard
EUR

Natuurlijke
hulpbronnen
59,5
37,4 %

Europees
Landbouwgarantiefonds (ELGF)
— marktgerelateerde uitgaven
2,4 (4,0 %)
Europees Landbouwfonds
voor plattelandsontwikkeling
(Elfpo)
14,2 (23,9 %)
Europees Fonds voor maritieme
zaken en visserij (EFMZV)
0,8 (1,4 %)
Overige
0,7 (1,2 %)
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Controlepopulatie 2019 in vergelijking met betalingen
0

10

20

30

40

(miljard EUR)
50

60

voorfinancieringsbetalingen ⁽*⁾: 0,5

Betalingen

totaal: 59,5
tussentijdse
/ saldobetalingen:
…
tussentijdse
/ saldobetalingen:
59,0

Contrôlepopulatie

totaal: 59,4
verrekening van voorfinanciering ⁽*⁾: 0,4

Overeenkomstig de geharmoniseerde definitie van onderliggende verrichtingen (zie voor nadere
gegevens bijlage 1.1, paragraaf 11).
(*)

Bron: Geconsolideerde rekeningen 2019 van de Europese Unie.

Korte beschrijving

6.2. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is goed voor 98 % van de

uitgaven voor “Natuurlijke hulpbronnen”. In de EU-wetgeving zijn drie algemene
doelstellingen vastgesteld voor het GLB1:
a)

rendabele voedselproductie, met bijzondere aandacht voor landbouwinkomen,
productiviteit van de landbouw en prijsstabiliteit;

b)

duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie, met bijzondere
aandacht voor uitstoot van broeikasgassen, biodiversiteit, bodem en water;

c)

evenwichtige territoriale ontwikkeling.

1

Artikel 110, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de
Raad.
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6.3. De Commissie, met name het directoraat-generaal Landbouw en

Plattelandsontwikkeling (DG AGRI), draagt de eindverantwoordelijkheid voor het GLB.
De betaalorganen in de lidstaten verrichten en controleren betalingen aan
begunstigden. Sinds 2015 moeten onafhankelijke certificerende instanties in de
lidstaten volgens de EU-wetgeving hun werkzaamheden met betrekking tot de
nauwkeurigheid van de rekeningen aanvullen met een jaarlijks oordeel over de
wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven van de betaalorganen.

6.4. De GLB-uitgaven vallen uiteen in drie grote categorieën:
o

rechtstreekse betalingen aan landbouwers, die volledig worden gefinancierd uit
de EU-begroting;

o

marktmaatregelen op landbouwgebied, die ook volledig worden gefinancierd uit
de EU-begroting, met uitzondering van bepaalde maatregelen die worden
gecofinancierd door de lidstaten, zoals verkoopbevorderende maatregelen en de
schoolregelingen voor fruit, groente en melk;

o

de nationale en regionale plattelandsontwikkelingsprogramma's van de lidstaten,
die worden gecofinancierd uit de EU-begroting en door de lidstaten.

6.5. Deze MFK-rubriek heeft ook betrekking op de EU-uitgaven voor het

gemeenschappelijk visserijbeleid en op een deel van de EU-uitgaven voor milieu en
klimaatactie.

6.6. Bijlage 6.2 bevat een overzicht van de betalingen in 2019 voor elke lidstaat

voor de uitgaven aan “Natuurlijke hulpbronnen” onder gedeeld beheer.
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Reikwijdte en aanpak van de controle

6.7. Aan de hand van de in bijlage 1.1 uiteengezette controleaanpak en -methoden

hebben we het volgende onderzocht:
a)

een steekproef van 251 verrichtingen 2 overeenkomstig paragraaf 9 van
bijlage 1.1. De steekproef was zodanig opgezet dat deze representatief is voor
alle soorten uitgaven binnen deze MFK-rubriek. De steekproef omvatte
verrichtingen uit 20 lidstaten 3. Deze omvatte 30 verrichtingen voor
plattelandsontwikkeling waarvoor we reeds door zes certificerende instanties
uitgevoerde controles hebben overgedaan 4. Wij hadden tot doel bij te dragen tot
de algemene betrouwbaarheidsverklaring, zoals beschreven in bijlage 1.1;

b)

de informatie over de regelmatigheid in de jaarlijkse activiteitenverslagen van DG
AGRI en het directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij (DG MARE), en de
opname daarvan in het jaarlijks beheers- en prestatieverslag (AMPR) van de
Commissie.

c)

geselecteerde systemen, die betrekking hadden op:
i)

de procedures van DG AGRI voor de berekening van de geschatte
foutenpercentages voor GLB-uitgaven;

ii)

het beleid en de procedures van de Commissie op het gebied van
fraudebestrijding met betrekking tot GLB-uitgaven.

2

De steekproef bestond uit 136 betalingen in het kader van
plattelandsontwikkelingsprogramma’s, 95 rechtstreekse betalingen, 14 marktmaatregelen
en 6 betalingen voor visserij, milieu en klimaatactie.

3

België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk,
Kroatië, Italië, Litouwen, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije,
Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De steekproef omvatte ook vier verrichtingen onder
direct beheer.

4

Bulgarije, Duitsland (Saksen-Anhalt), Oostenrijk, Polen, Roemenië en Slowakije.
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Regelmatigheid van de verrichtingen
6.8. Bijlage 6.1 biedt een overzicht van de resultaten van de toetsing van

verrichtingen. Van de 251 onderzochte verrichtingen vertoonden er 207 (82 %) geen
fouten, terwijl er 44 (18 %) fouten vertoonden. Op basis van de 36 fouten 5 die we
hebben gekwantificeerd en ander bewijs dat werd aangeleverd door het
controlesysteem (zie onderdeel over “Jaarlijkse activiteitenverslagen en andere
governanceregelingen”) stellen we vast dat het foutenpercentage voor “Natuurlijke
hulpbronnen” dicht bij de materialiteitsdrempel ligt. Hieronder presenteren wij de
resultaten van onze controle voor rechtstreekse betalingen, het gebied met een laag
risico (zie de paragrafen 6.11-6.17) en voor het gebied met een hoog risico dat bestaat
uit plattelandsontwikkeling, marktmaatregelen, visserij, het milieu en klimaatactie (zie
de paragrafen 6.18-6.27).

6.9. Kader 6.2 bevat een uitsplitsing van de soorten fouten die we hebben
aangetroffen in 2019.

Kader 6.2
Natuurlijke hulpbronnen: soorten fouten
Niet-subsidiabel(e) begunstigde/activiteit/project/uitgave

70 %

Verstrekking van onjuiste informatie over oppervlakten of dieren

13 %

Fouten in procedures voor openbare aanbestedingen en de toekenning van
subsidies
Niet-naleving van agromilieuklimaatverbintenissen

10 %
5%

Administratieve fouten

2%
0%

20 %

40 %

60 %

Aandeel in het geschatte foutenpercentage voor
“Natuurlijke hulpbronnen”

Bron: ERK.

5

We troffen ook acht gevallen aan van niet-naleving, zonder financiële impact.
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6.10. De Commissie (voor directe uitgaven) en de autoriteiten van de lidstaten

hadden corrigerende maatregelen getroffen die rechtstreekse gevolgen hadden voor
51 van de verrichtingen uit onze steekproef. Deze maatregelen waren van belang voor
onze berekeningen, omdat ons geschatte foutenpercentage voor dit hoofdstuk
daardoor met 0,2 procentpunt daalde.

Rechtstreekse betalingen: een doeltreffend controlesysteem
beperkt het risico op fouten

6.11. Onze werkzaamheden bevestigen de conclusie dat de rechtstreekse

betalingen als geheel geen fouten van materieel belang vertoonden. Deze maken 70 %
uit van de uitgaven onder de MFK-rubriek “Natuurlijke hulpbronnen”. Rechtstreekse
betalingen aan landbouwers zijn op rechten gebaseerd: begunstigden ontvangen
betalingen indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bij dergelijke betalingen is
het risico op fouten kleiner indien de daaraan verbonden voorwaarden niet al te
complex zijn (zie paragraaf 1.19).

6.12. Vier belangrijke regelingen in het kader van het ELGF zijn goed voor 90 % van

alle rechtstreekse betalingen:
a)

twee regelingen die voorzagen in ontkoppelde inkomenssteun op basis van de
door de landbouwer opgegeven oppervlakte landbouwgrond, ongeacht of de
grond wordt gebruikt voor productie: de “basisbetalingsregeling” (17,1 miljard
EUR in 2019) en de “regeling inzake een enkele areaalbetaling” (4,3 miljard EUR in
2019);

b)

een betaling ter ondersteuning van landbouwpraktijken die bevorderlijk zijn voor
het klimaat en het milieu, gewoonlijk “vergroeningsbetaling” genoemd
(11,8 miljard EUR in 2019);

c)

gekoppelde steun, gerelateerd aan specifieke soorten landbouwproducten (bijv.
rund- en kalfsvlees, melk of eiwithoudende gewassen) (4 miljard EUR in 2019).
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De rechtstreekse betalingen als geheel vertoonden geen fouten van
materieel belang

6.13. Wij hebben 95 rechtstreekse betalingen getoetst, waarbij alle belangrijke

regelingen werden gedekt. We stelden vast dat 81 verrichtingen geen fouten
vertoonden. De gekwantificeerde fouten die we hebben vastgesteld, waren meestal
kleine inbreuken die werden veroorzaakt door landbouwers die de subsidiabele
oppervlakte landbouwgrond te hoog opgaven in hun steunaanvragen. Acht van de
negen door ons gekwantificeerde fouten bedroegen minder dan 5 % van het
onderzochte bedrag. In vijf gevallen ontdekten we problemen met betrekking tot nietnaleving zonder financiële impact.

Het geïntegreerd beheers- en controlesysteem beperkt het risico op
fouten bij rechtstreekse betalingen

6.14. Het belangrijkste beheersinstrument voor rechtstreekse betalingen is het

geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS) 6 (zie kader 6.3), waarvan het
landbouwpercelenidentificatiesysteem (LPIS) deel uitmaakt. Het GBCS verbindt
databanken van bedrijven, steunaanvragen, landbouwarealen en dierenregisters, die
de betaalorganen gebruiken om administratieve kruiscontroles van alle
steunaanvragen te verrichten. Het LPIS is een geografisch informatiesysteem met
verzamelingen ruimtelijke gegevens uit verschillende bronnen die samen een register
vormen van alle landbouwarealen in de lidstaten.

6

https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_en.
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Kader 6.3
Geïntegreerd beheers- en controlesysteem
Steunaanvraag ontvangen

Stroomdiagram
Gegevensstroom

Op basis van
GSAA/dierenregister

Controlesysteem GBCS
Voorlopige en
administratieve
kruiscontroles
- Subsidiabiliteitsvoorwaarden
- Dubbele declaraties
- Databanken

Inspecties ter plaatse
- Op basis van steekproeven
- Teledetectie of bezoek aan
het bedrijf

Berekening van betaling
- Aanpassingen (bijv.
betalingsrechten)
- Steunmaxima
- Sancties, boetes, andere
verminderingen

Databanken GBCS
Landbouwpercelenidentificatiesysteem (LPIS)
- Regelmatige updates
- Input van controlesysteem en
GSAA

Geospatiale steunaanvraag
(GSAA)
- Grafische afbakening van
landbouwareaal door
landbouwer
- Vooraf ingevuld met
gegevens van voorgaande
jaren en andere databanken

Databanken van
dierenregisters
Digitaal register van alle dieren

Andere databanken
Betaling aan begunstigde
- Mededeling van de
resultaten van controles aan
landbouwer en verrichting
van betaling
- Landbouwer kan beroep
instellen
Bron: ERK.

- Steunaanvragen
- Betalingsrechten
- Register van
landbouwbedrijven
- Grondbezit (sommige
lidstaten)
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6.15. Onze werkzaamheden bevestigen onze eerdere opmerkingen7 dat het GBCS,

en met name het LPIS, functioneert als een doeltreffend beheers- en controlesysteem
om ervoor te zorgen dat de rechtstreekse steunbetalingen als geheel geen materiële
fouten vertonen.

6.16. Sinds 2018 kunnen betaalorganen van de lidstaten gebruikmaken van

“controles door monitoring” 8. Bij deze aanpak wordt gebruikgemaakt van
geautomatiseerde processen op basis van gegevens van Sentinel-satellieten van het
Copernicus-programma van de EU om de naleving van de GLB-regels te controleren.
Voor om het even welke regeling is het hierdoor mogelijk voor de betaalorganen om
de hele populatie steunontvangers te monitoren. De betaalorganen kunnen
satellietgegevens over gewassoorten en landbouwactiviteiten vergelijken met de
informatie die de landbouwers hebben verstrekt in hun steunaanvragen. Dankzij de
nieuwe aanpak kunnen de betaalorganen landbouwers waarschuwingen geven over
bepaalde vereisten (bijv. om een veld uiterlijk op een bepaalde datum te maaien),
waardoor de naleving van de regels van de regeling wordt aangemoedigd 9.

6.17. In mei 2018 begon een eerste betaalorgaan in Italië met de toepassing van

controles door monitoring in één provincie op steunaanvragen die moesten worden
betaald in 2019. In 2019 gebruikten 15 betaalorganen (in België, Denemarken, Spanje,
Italië en Malta) controles door monitoring voor een deel van hun regelingen inzake
rechtstreekse betalingen. Deze zullen ongeveer 4,7 % van de uitgaven van 2020 voor
rechtstreekse steunbetalingen dekken. Controles door monitoring zouden tot minder
administratieve lasten kunnen leiden en de kosteneffectiviteit kunnen verbeteren 10.

7

Zie de paragrafen 7.16-7.18 van ons Jaarverslag 2018, paragraaf 7.16 van ons
Jaarverslag 2017 en paragraaf 7.13 van ons Jaarverslag 2016.

8

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/746 van de Commissie van 18 mei 2018 tot wijziging van
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 wat betreft de wijziging van de
verzamelaanvragen en betalingsaanvragen en controles.

9

Zie ons Speciaal verslag nr. 04/2020 “Gebruikmaking van nieuwe beeldtechnologieën voor
de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid: over het algemeen gestage
vooruitgang, zij het trager voor de monitoring van klimaat en milieu”, paragrafen 11, 12 en
16.

10

Zie ons Speciaal verslag nr. 04/2020, paragrafen 17 en 18.
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Andere uitgaventerreinen: complexe
subsidiabiliteitsvoorwaarden verhogen het risico op fouten

6.18. We toetsten 136 verrichtingen in het kader van

plattelandsontwikkelingsprogramma’s, 14 verrichtingen met betrekking tot
marktmaatregelen, 4 verrichtingen in het kader van het LIFE-programma en
2 verrichtingen in het kader van het EFMZV. Voor de meeste uitgaven op deze
terreinen (met inbegrip van de terugbetaling van kosten) gelden complexe
subsidiabiliteitsvoorwaarden die het risico op fouten verhogen (zie paragraaf 1.19).

Plattelandsontwikkeling

6.19. De Commissie heeft 118 nationale en regionale

plattelandsontwikkelingsprogramma’s in de lidstaten goedgekeurd voor 2014-2020 11.
Deze programma’s omvatten 20 maatregelen en 67 submaatregelen die kunnen
worden ondergebracht in twee grote categorieën van uitgaven:
a)

steun aan investeringsprojecten met als doel sociale en economische
ontwikkeling in plattelandsgebieden te ondersteunen;

b)

betalingen aan landbouwers op basis van het landbouwareaal of het aantal dieren
op het bedrijf, en op milieu- en klimaatgerelateerde criteria.

6.20. Onze toetsing van verrichtingen had betrekking op 15 maatregelen, met

specifieke uitvoeringsvoorschriften en subsidiabiliteitsvoorwaarden, in het kader van
27 programma’s in 19 lidstaten.

6.21. Van de 136 door ons getoetste verrichtingen voor plattelandsontwikkeling

vertoonden er 114 geen fouten. In 5 gevallen ontdekten we fouten met een impact
van meer dan 20 % en 15 verrichtingen vertoonden fouten van minder dan 20 % van
het onderzochte bedrag. Voor twee betalingen ontdekten we problemen met
betrekking tot niet-naleving zonder financiële impact. De afgelopen drie jaar hebben
we een daling van het aantal fouten op het gebied van plattelandsontwikkeling
geconstateerd.

11

Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december
2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van
de Raad.
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6.22. Wij onderzochten 68 betalingen aan investeringsprojecten, zoals de

modernisering van landbouwbedrijven, steun voor basisdiensten en dorpsvernieuwing
in plattelandsgebieden, investeringen in bosbeheer en steun voor vanuit de
gemeenschap aangestuurde lokale ontwikkeling. We kwantificeerden negen fouten,
waaronder twee gevallen waarin de begunstigde en/of het project niet aan de
subsidiabiliteitsvoorwaarden had voldaan (zie kader 6.4).

Kader 6.4
Voorbeeld van een niet-subsidiabel project op het gebied van
plattelandsontwikkeling
In Hongarije hebben de nationale autoriteiten een investeringsproject goedgekeurd
in het kader van een maatregel voor de ontwikkeling van veehouderijen en het
gebruik van technologieën voor hernieuwbare energie. De goedgekeurde investering
bestond in de bouw van een opslagruimte voor veevoeder. Wij hebben echter
vastgesteld dat de begunstigde, wiens hoofdactiviteit bestaat uit akkerbouw op een
bedrijf met meer dan 1 000 hectare, de steun heeft gebruikt om een opslagruimte
voor granen te bouwen. Volgens de nationale regels was steun voor de bouw van
opslagfaciliteiten voor gewassen alleen beschikbaar voor kleinere
landbouwbedrijven.

6.23. Wij onderzochten 68 betalingen op basis van het door de landbouwers

aangegeven areaal of aantal dieren, en op basis van de vereisten om te voldoen aan de
milieu- en klimaatgerelateerde criteria. Deze betreffen onder meer
compensatiebetalingen aan landbouwers in gebieden met natuurlijke beperkingen en
betalingen voor het nakomen van agromilieuklimaatverbintenissen of voor biologische
landbouw.

6.24. De betaalorganen gebruiken het GBCS om het oppervlaktegebonden

onderdeel van de steunaanvragen van landbouwers in het kader van deze maatregelen
te controleren. Net als bij rechtstreekse betalingen hebben fouten bij deze
verrichtingen meestal betrekking op het iets te hoog opgeven van de subsidiabele
oppervlakte. We troffen acht verrichtingen aan met kleine fouten die minder dan 5 %
van het onderzochte bedrag betroffen en één geval met een fout tussen 5 % en 20 %.
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6.25. In twee andere gevallen hebben wij vastgesteld dat de begunstigden milieu-

en klimaatgerelateerde subsidiabiliteitsvoorwaarden hadden geschonden, wat in beide
gevallen leidde tot fouten van meer dan 20 % van het onderzochte bedrag (zie het
voorbeeld in kader 6.5).

Kader 6.5
Voorbeeld van begunstigden die agromilieuklimaatverbintenissen niet
nakomen
Wij troffen twee gevallen van niet-naleving van agromilieuklimaatverbintenissen aan
in België. In één geval heeft de EU steun betaald aan een landbouwer om grasland
met een hoge ecologische waarde in stand te houden, teneinde een habitat te
bieden voor bedreigde soorten zoals op de grond broedende vogels. De landbouwer
moest een refugiumgebied voor in het wild levende dieren braakleggen en het gras
niet vóór een bepaalde datum maaien. In het door ons onderzochte jaar heeft de
landbouwer echter twee van de negen percelen waarop het project betrekking had,
vóór de gespecificeerde datum gemaaid en het grootste deel van de
refugiumgebieden op de twee percelen verwijderd. De nationale autoriteiten
beschikten over orthofoto’s waaruit bleek dat de regels waren geschonden, maar
hebben deze niet gebruikt bij het controleren van de betaling.

Marktmaatregelen

6.26. Marktmaatregelen op landbouwgebied vormen een aantal uiteenlopende

regelingen waarop diverse subsidiabiliteitsvoorwaarden van toepassing zijn. We
hebben 14 verrichtingen getoetst en troffen vijf gevallen aan waarin betaalorganen
niet-subsidiabele kosten hadden vergoed, waaronder drie gevallen van niet-naleving
van de subsidiabiliteitsregels die leidden tot fouten waarmee meer dan 20 % van het
onderzochte bedrag gemoeid was.

Visserij, het milieu en klimaatactie

6.27. De selectiecriteria en subsidiabiliteitsvereisten voor projecten op het gebied

van visserij, milieu en klimaatactie variëren ook. Deze beleidsterreinen maken een
klein deel uit van de uitgaven voor “Natuurlijke hulpbronnen”. Onder de zes door ons
onderzochte verrichtingen troffen we niet-subsidiabele elementen aan in de kosten
die zijn terugbetaald voor twee projecten.
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Jaarlijkse activiteitenverslagen en
andere governanceregelingen
De verslaglegging door DG AGRI over de regelmatigheid van
GLB-uitgaven

6.28. Elke directeur van een betaalorgaan doet DG AGRI een jaarlijkse

beheersverklaring toekomen over de doeltreffendheid van de controlesystemen van
hun orgaan, die vergezeld gaat van een verslag over hun administratieve controles en
controles ter plaatse (“controlestatistieken”). Om extra zekerheid te bieden zijn de
certificerende instanties sinds 2015 verplicht om voor elk betaalorgaan een jaarlijks
oordeel te geven over de wettigheid en de regelmatigheid van de uitgaven waarvoor
de lidstaten om vergoeding verzoeken.

6.29. DG AGRI is van mening dat de certificerende instanties hun werk in 2019

aanzienlijk hebben verbeterd, zodat het DG zich meer kan baseren op de resultaten
van de werkzaamheden van de certificerende instanties bij het opstellen van
conclusies over de regelmatigheid van de GLB-uitgaven. DG AGRI erkent echter ook dat
de betrouwbaarheid van de resultaten van de werkzaamheden van de certificerende
instanties enkele beperkingen kent als gevolg van tekortkomingen die het heeft
vastgesteld in de controles en steekproefmethoden van sommige certificerende
instanties. In 2015 werd de rol van de certificerende instanties uitgebreid tot het geven
van een oordeel over de regelmatigheid van de uitgaven, wat een positieve
ontwikkeling was. Bij het overdoen van de reeds door certificerende instanties
gecontroleerde verrichtingen (zie paragraaf 6.7) hebben wij geconstateerd dat er
enkele gebieden zijn waarop ruimte is voor verdere verbetering, vergelijkbaar met die
welke de Commissie in kaart heeft gebracht.

6.30. DG AGRI gebruikt de controlestatistieken van de betaalorganen, brengt

aanpassingen aan op basis van de resultaten van de controles door de certificerende
instanties en van zijn eigen controles van de systemen en uitgaven van de
betaalorganen, om een cijfer te berekenen voor het “risico bij betaling” voor
rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkeling en marktmaatregelen. Vervolgens
brengt DG AGRI zijn raming van toekomstige financiële correcties en terugvorderingen
in mindering op deze cijfers om een “definitief risicobedrag” te schatten 12.

12

Zie blz. 77 van het jaarlijks activiteitenverslag van DG AGRI.
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6.31. Uit de door betaalorganen gerapporteerde controlestatistieken blijkt dat het

foutenpercentage overeenkomt met 0,8 % van de GLB-uitgaven als geheel. In 2019
heeft DG AGRI nog meer vertrouwd op het werk van de certificerende instanties. De
aanpassingen die het DG heeft doorgevoerd op basis van zowel zijn eigen controles als
het werk van de certificerende instanties vertegenwoordigden ongeveer 56 % van zijn
algemene schatting van het “risico bij betaling”. De aanpassingen op basis van het
eigen werk van de Commissie bestonden over het algemeen uit forfaitaire bedragen,
die zijn bedoeld om het belang en de omvang van de tekortkomingen die zijn
vastgesteld in de beheers- en controlesystemen van de lidstaten te weerspiegelen en
die worden gebruikt als een initiële schatting voor mogelijke financiële correcties.

6.32. DG AGRI schatte het risico bij betaling op ongeveer 1,9 % voor de GLB-

uitgaven als geheel in 2019. DG AGRI schatte het risico bij betaling op ongeveer 1,6 %
voor rechtstreekse betalingen, op 2,7 % voor plattelandsontwikkeling en op 2,8 % voor
marktmaatregelen.

Het AMPR van de Commissie

6.33. De in het AMPR van de Commissie gepresenteerde schattingen van het risico
bij betaling weerspiegelen de kwantificering die wordt gepresenteerd in de
afzonderlijke jaarlijkse activiteitenverslagen van DG AGRI en DG MARE.

Beleid en procedures op het gebied van fraudebestrijding in het
kader van het GLB

6.34. Fraude is een handelen of nalaten dat wordt gepleegd met de intentie te

misleiden, met onverschuldigde betalingen tot gevolg 13. Onze methode 14 is bedoeld
om na te gaan of de gecontroleerde verrichtingen geen onregelmatigheden van
materiaal belang vertonen, hetzij als gevolg van fraude, hetzij als gevolg van
onopzettelijke fouten. Bij onze jaarlijkse toetsing van verrichtingen ontdekken we
regelmatig gevallen van vermoedelijke fraude bij GLB-uitgaven.

13

Zie voor het begrip “fraude” artikel 3, lid 2, van Richtlijn (EU) 2017/1371.

14

Onze methode met betrekking tot fraude is ontworpen overeenkomstig ISSAI 1240 en
wordt nader beschreven in de paragrafen 28-30 van bijlage 1.1.
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6.35. We treffen relatief weinig gevallen van vermoedelijke fraude aan bij

rechtstreekse betalingen en oppervlaktegebonden betalingen voor
plattelandsontwikkeling waarvoor geen agromilieuklimaatverbintenissen gelden. Op
deze gebieden stellen we vast dat landbouwers over het algemeen correcte aanvragen
indienen of kleine fouten maken (zie de paragrafen 6.13 en 6.24).

6.36. Het risico dat fraude een materiële impact heeft, is groter voor betalingen

voor marktondersteuning, investeringen in plattelandsontwikkeling en andere
betalingen, die doorgaans de vorm hebben van op terugbetaling gebaseerde
cofinanciering. Op deze gebieden hebben wij regelmatig gevallen van onregelmatige
uitgaven vastgesteld en gekwantificeerd in verband met het overleggen van valse,
onjuiste of onvolledige verklaringen, mogelijke belangenconflicten en het
vermoedelijke creëren van kunstmatige voorwaarden.

6.37. Aangezien het GLB onder gedeeld beheer valt, zijn zowel de Commissie als de
lidstaten verantwoordelijk voor het aanpakken van fraudekwesties. In kader 6.6
worden de regelingen voor de bestrijding van fraude in verband met het GLB
weergegeven.
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Kader 6.6
Fraudebestrijdingsregelingen van de Commissie en de lidstaten

DG AGRI
Fraudebestrijdingsstrategie v.3
(2016)
Frauderisicoanalyse 2015

Nationale autoriteiten van de LS

OLAF

Studiebijeenkomsten voor
betaalorganen en certificerende
instanties over typische fraudeindicatoren

Richtsnoeren over
fraudebestrijding 2014

Arachne-instrument
om
belangenconflicten
op te sporen

GBCS-databanken:
LPIS
GSAA

Monitoring aan de
hand van
satellietbeelden van
Sentinel

Raadgevend comité en werkgroepen

Elementen

 Richtsnoeren
 Rapportage
 Instrumenten
Bron: ERK.

Terugvordering van ten
onrechte betaalde bedragen
en sancties

Beoordeling van het
materieel belang van de
onderzochte gevallen van
fraude

Melding van vastgestelde
onregelmatigheden
(> 10 000 EUR)

Beheerssysteem voor
onregelmatigheden

Jaarverslagen over de
bescherming van de
financiële belangen van de
Europese Unie —
Fraudebestrijding
(PIF-verslagen)
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6.38. OLAF is verantwoordelijk voor het onderzoeken van fraude, in samenwerking

met nationale onderzoeksinstanties. DG AGRI neemt een reeks maatregelen om
frauderisico’s in verband met GLB-uitgaven te beperken, waaronder het verstrekken
van opleiding en richtsnoeren voor de beheers- en controleorganen van de lidstaten,
het bewustmaken van het eigen personeel van fraude-indicatoren, het ondersteunen
van de ontwikkeling van het GBCS en de controles door monitoring, en het
aanmoedigen van het gebruik door de lidstaten van Arachne door middel van een
proefproject dat in februari 2019 van start is gegaan. Arachne is een IT-instrument dat
is gebaseerd op een uitgebreide databank en een reeks risico-indicatoren en dat
betaalorganen kan helpen bij het aanwijzen van projecten, begunstigden en
contractanten waarvoor een frauderisico bestaat, alsook belangenconflicten en
onregelmatigheden, voor verdere beoordeling.

6.39. Begin 2019 hebben we een speciaal verslag gepubliceerd over

fraudebestrijdingsmaatregelen in verband met EU-uitgaven 15. Wij hebben
verscheidene kwesties vastgesteld die van invloed zijn op:
o

het inzicht van de Commissie in de omvang, de aard en de oorzaken van fraude;

o

de strategische aanpak ervan voor het beheer van het frauderisico;

o

de aandacht die wordt besteed aan fraudepreventie;

o

het terugvorderingspercentage voor ten onrechte betaalde middelen.

15

Speciaal verslag nr. 1/2019: “Bestrijding van fraude in verband met EU-uitgaven:
maatregelen zijn nodig”.
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6.40. In de loop van de controle in het kader van de betrouwbaarheidsverklaring
van dit jaar hebben wij het volgende geconstateerd:
o

DG AGRI heeft zijn frauderisicoanalyse voor het laatst geactualiseerd in 2016;

o

noch OLAF, noch DG AGRI heeft de maatregelen van de lidstaten ter voorkoming
en bestrijding van fraude bij GLB-uitgaven beoordeeld;

o

ondanks de aanmoediging door DG AGRI (zie paragraaf 6.38) hebben de meeste
betaalorganen weinig gebruik gemaakt van het Arachne-instrument om
potentiële risico’s in kaart te brengen. In maart 2020 namen twaalf betaalorganen
in negen lidstaten deel aan het proefproject “Arachne for AGRI”.

6.41. In ons recente advies over de door de Commissie voorgestelde

overgangsverordening voor het GLB 16 wezen wij erop dat er steeds meer aandacht
wordt besteed aan betalingen aan “niet-echte landbouwers” die landbouwgrond
verwerven om GLB-betalingen te ontvangen. Wij gaven aan dat de Commissie en de
wetgevers de overgangsperiode zouden kunnen gebruiken om te beoordelen of de
vereisten voor de definities van “echte landbouwer”, “subsidiabele hectare” en
minimale “landbouwactiviteit” in de GLB-voorstellen voor de periode na 2020 moeten
worden herzien om dit risico aan te pakken, met inbegrip van een verduidelijking van
de betekenis van “grond ter beschikking van de landbouwer”, zonder de
administratieve lasten voor landbouwers op onevenredige wijze te verhogen.

16

Advies nr. 1/2020 over het voorstel van de Commissie voor een verordening inzake
overgangsbepalingen betreffende het gemeenschappelijk landbouwbeleid in 2021,
paragraaf 22.
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Conclusies en aanbevelingen
Conclusie

6.42. Over het geheel genomen wijst de door ons verkregen controle-informatie

die wij hebben gepresenteerd in dit hoofdstuk (zie paragraaf 6.8) erop dat het
foutenpercentage niet van materieel belang was voor het gebied met een laag risico
van rechtstreekse betalingen, goed voor 70 % van de betalingen voor “Natuurlijke
hulpbronnen”, en dat het van materieel belang was voor de uitgaventerreinen die we
hadden aangemerkt als gebieden met een hoger risico (plattelandsontwikkeling,
marktmaatregelen, visserij, het milieu en klimaatactie), goed voor 30 % van de
betalingen in deze rubriek.

Aanbevelingen

6.43. Bijlage 6.3 bevat de bevindingen naar aanleiding van onze follow-upevaluatie

van de twee aanbevelingen die wij in ons Jaarverslag 2016 hebben gedaan en de drie
aanbevelingen in ons Jaarverslag 2017, waarvoor een onmiddellijk optreden
noodzakelijk was of die in 2019 moesten worden uitgevoerd. De Commissie voerde
vier aanbevelingen volledig uit en één in de meeste opzichten.

6.44. Op basis van deze beoordeling en onze bevindingen en conclusies voor 2019
doen wij de volgende aanbeveling.

Aanbeveling 6.1
De Commissie moet haar analyse van de frauderisico’s in verband met het GLB vaker
actualiseren, een analyse uitvoeren van de fraudepreventiemaatregelen van de
lidstaten en beste praktijken verspreiden met betrekking tot het gebruik van het
Arachne-instrument om het gebruik ervan door de betaalorganen verder aan te
moedigen.
Tijdpad: 2021
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Bijlagen
Bijlage 6.1 — Resultaten van de toetsing van verrichtingen
2019

2018

251

251

1,9 %

2,4 %

OMVANG EN STRUCTUUR VAN DE STEEKPROEF
Totaal verrichtingen:
GESCHATTE IMPACT VAN KWANTIFICEERBARE FOUTEN
Geschat foutenpercentage
Bovenste foutengrens (UEL)
Onderste foutengrens (LEL)

2,9 %
0,8 %
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Bijlage 6.2 — Informatie over EU-maatregelen in de lidstaten
Overzicht van de betalingen in 2019 voor elke lidstaat voor de uitgaven voor
“Natuurlijke hulpbronnen” onder gedeeld beheer
Bedragen in miljoen EUR



Lidstaten
met gecontroleerde verrichtingen

Bronnen: Kaartachtergrond ©OpenStreetMap-bijdragers aan
wie een licentie is verleend in het kader van de Creative
Commons Attribution-ShareAlike 2.0-licentie (CC BY-SA).

Lidstaat

Frankrijk
Spanje
Duitsland
Italië
Polen
Verenigd Koninkrijk
Roemenië
Griekenland
Hongarije
Ierland
Portugal
Tsjechië
Oostenrijk
Bulgarije
Denemarken
Zweden
Finland
Nederland
Slowakije
Litouwen
België
Kroatië
Letland
Estland
Slovenië
Cyprus
Luxemburg
Malta

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

Totaal
Rechtstreekse
“Natuurlijke
betalingen
hulpbronnen”
9 747
7 017
6 214
5 772
4 563
4 053
2 870
2 559
1 819
1 546
1 360
1 268
1 255
1 221
975
943
890
811
665
658
632
619
475
277
264
80
48
31

6 935
5 101
4 794
3 634
3 387
3 186
1 847
1 982
1 265
1 200
671
854
691
785
822
688
523
680
445
469
488
279
253
133
135
49
33
5

Plattelandsontwikkeling
2 224
1 166
1 274
1 449
1 092
774
967
484
511
324
523
394
538
406
101
226
351
90
209
181
79
300
206
125
120
21
14
19

Marktmaatregelen
520
588
116
631
28
40
42
57
37
-3
103
16
24
20
11
13
5
24
11
0
61
9
1
1
7
6
1
1

Visserij

68
162
30
58
56
53
14
36
6
25
63
4
2
10
41
16
11
17
0
8
4
31
15
18
2
4
0
6
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Bijlage 6.3 — Follow-up van eerdere aanbevelingen
Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang
Jaar

Aanbeveling van de ERK

Volledig
uitgevoerd

In uitvoering
In de meeste
opzichten

Wij doen de volgende aanbevelingen aan de Commissie:
Aanbeveling 1:

2016

herzie de aanpak van de betaalorganen voor de classificatie
en actualisering van de grondcategorieën in hun LPIS en voor
de uitvoering van de vereiste kruiscontroles om zo het risico
op fouten in vergroeningsbetalingen te beperken (zie de
paragrafen 7.17 en 7.18, alsmede tekstvak 7.5).

X

Aanbeveling 2:
bied richtsnoeren aan en verspreid beste praktijken (bijv. het
gebruik van nieuwe IT-technologie) onder nationale
autoriteiten om ervoor te zorgen dat er bij hun controles
verbanden worden vastgesteld tussen aanvragers en andere
belanghebbenden die bij de ondersteunde projecten zijn
betrokken (zie paragraaf 7.26).

X

In enkele
opzichten

Niet
uitgevoerd

Niet van
toepassing

Ontoereikend
bewijs
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Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang
Jaar

Aanbeveling van de ERK

Volledig
uitgevoerd

Wij doen de volgende aanbevelingen aan de Commissie:
Aanbeveling 1:
beoordeel de doeltreffendheid van de maatregelen van de
lidstaten om de oorzaken aan te pakken van fouten bij
betalingen voor marktmaatregelen en
plattelandsontwikkeling, en breng nadere richtsnoeren uit
voor zover nodig (zie de paragrafen 7.18-7.24 en bijlage 7.4).
2017

X

Aanbeveling 2:
voer een nader onderzoek uit naar de kwaliteit van de
toetsing van verrichtingen door certificerende instanties (zie
paragraaf 7.32).

X

Aanbeveling 3:
ga na of de corrigerende maatregelen door de autoriteiten
van de lidstaten zijn uitgevoerd in gevallen waarin de
Commissie constateerde dat zij geen of beperkt vertrouwen
kon stellen in de werkzaamheden van een certificerende
instantie (zie paragraaf 7.34).

X

In uitvoering
In de meeste
opzichten

In enkele
opzichten

Niet
uitgevoerd

Niet van
toepassing

Ontoereikend
bewijs

206

Hoofdstuk 7
Veiligheid en burgerschap — MFK-rubriek 3

207

Inhoud
Paragraaf

Inleiding

7.1.-7.6.

Korte beschrijving

7.2.-7.5.

Reikwijdte en aanpak van de controle

Regelmatigheid van de verrichtingen

7.6.
7.7.-7.8.

Onderzoek van elementen van de
internecontrolesystemen

7.9.-7.13.

Evaluatie van het werk van de auditautoriteiten met
betrekking tot hun jaarlijkse controleverslagen en controles
van de uitgaven

7.9.-7.11.

Evaluatie van de beoordelingen door de Commissie van de
jaarlijkse controleverslagen

7.12.-7.13.

Jaarlijkse activiteitenverslagen en andere
governanceregelingen

7.14.-7.15.

Conclusies en aanbevelingen

7.16.-7.17.

Aanbevelingen

7.17.

208

Inleiding
7.1. Dit hoofdstuk bevat onze bevindingen voor MFK-rubriek 3 “Veiligheid en

burgerschap”. Kader 7.1 geeft een overzicht van de kernactiviteiten en de uitgaven in
deze rubriek voor 2019.

Kader 7.1
MFK-rubriek 3 “Veiligheid en burgerschap” — Uitsplitsing 2019
Betalingen 2019 als percentage van de EU-begroting en uitsplitsing
(in miljard EUR)

Migratie en veiligheid
1,6 (45,3 %)




159,1 mil
jard EUR


Veiligheid en
burgerschap
3,3
2,0 %

Gedecentraliseerde
agentschappen
1,0 (29,1 %)
Levensmiddelen en
diervoeders
0,2 (7,6 %)
Creatief Europa
0,2 (7,3 %)
Overige⁽*⁾
0,3 (10,7 %)
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Controlepopulatie 2019 in vergelijking met betalingen
0

(in miljard EUR)

1

2

3

voorfinancieringsbetaling
en ⁽**⁾: 2,7

Betalingen

totaal: 3,3

tussentijdse
/ saldobetalingen:
0,6
tussentijdse
/…

Controlepopulatie

verrekening van voorfinanciering ⁽***⁾: 1,6

totaal: 3,0

jaarlijkse besluiten ter aanvaarding van de AMIF-/ISFrekeningen: 0,8

Gegevens omvatten uitgaven aan consumenten, justitie, rechten, gelijkheid en burgerschap.
Voorfinanciering omvat ook betalingen in het kader van gedeeld beheer voor de
programmeringsperiode 2014-2020 die niet waren opgenomen in de onderliggende rekeningen bij
de zekerheidspakketten die de Commissie in 2019 aanvaardde.
(***)
Verrekeningen van voorfinanciering zijn in overeenstemming met de geharmoniseerde
definitie van onderliggende verrichtingen (zie voor nadere gegevens bijlage 1.1, paragraaf 11).
(*)

(**)

Bron: Geconsolideerde rekeningen 2019 van de Europese Unie.
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Korte beschrijving

7.2. Onder deze rubriek vallen verschillende beleidsterreinen die als

gemeenschappelijk doel hebben het concept EU-burgerschap te versterken door een
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht zonder binnengrenzen tot stand te brengen.

7.3. Zoals weergegeven in kader 7.1, vormen migratie en veiligheid het

belangrijkste uitgaventerrein. De meeste uitgaven zijn dan ook afkomstig van twee
fondsen: het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)1 en het Fonds voor interne
veiligheid (ISF) 2. Het beheer van de meeste AMIF- en ISF-middelen wordt gedeeld
tussen de lidstaten (of geassocieerde landen) en DG Migratie en Binnenlandse Zaken
(DG HOME) van de Commissie. De doelstelling van het AMIF is bij te dragen tot het
doeltreffend beheer van migratiestromen en de totstandbrenging van een
gemeenschappelijke benadering van asiel en immigratie door de EU. De algemene
doelstelling van het ISF is het waarborgen van de veiligheid in de EU en tegelijkertijd
het vergemakkelijken van legaal reizen en het eerbiedigen van de fundamentele
vrijheden en de mensenrechten. Het beschikt over twee instrumenten 3: ISF Grenzen
en visa, en ISF Politie. Het eerste ondersteunt een geïntegreerd grensbeheer en de
ontwikkeling van een gemeenschappelijk visumbeleid en het tweede is gericht op
samenwerking tussen rechtshandhavingsinstanties en op de verbetering van de
capaciteit om aan veiligheid gerelateerde risico's en crises te beheren.

7.4. Vijf jaar na het begin van de zevenjarige programmeringsperiode hebben de

lidstaten de uitvoering van hun nationale programma’s geïntensiveerd. Aanzienlijke
bedragen zijn nog steeds niet uitbetaald, en het blijft van belang dat wordt vermeden
dat de druk op nationale autoriteiten wordt opgevoerd naarmate het einde van
programma's nadert. Kader 7.2 geeft een kort overzicht van de uitgaven die de
lidstaten sinds het begin van de programmeringsperiode bij de Commissie hebben
opgegeven voor terugbetaling.

1

Zie Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting
van het Fonds voor asiel, migratie en integratie.

2

De twee fondsen kwamen in plaats van het Solid-programma, dat tijdens de voorgaande
programmeringsperiode liep.

3

Zie Verordening (EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling,
als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële
steun voor de buitengrenzen en visa, en Verordening (EU) nr. 513/2014 van het Europees
Parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid,
van het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en
bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing.
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Kader 7.2
Tempo van uitgaven voor nationale programma’s in het kader van
het AMIF en het ISF is gestegen, maar de beschikbare begroting blijft
ook stijgen
(miljoen EUR)

Cumulatieve uitgaven AMIF

Cumulatieve uitgaven ISF

Beschikbare begroting

3 600
3 200
2 800

2037

2 400
1957

2 000
1 600

1 263
1510

1 200
800
400
0

529
102
2014-2015

952
733

475
63

460
2014-2016

1 055

248
2014-2017

548

1 540
896
2014-2018 (*)

AMIF-/ISF-uitgaven die op lidstaatniveau zijn gedaan, worden in het jaar nadat ze plaatsvonden
gedeclareerd bij en goedgekeurd door de Commissie. De rekeningen van de Commissie voor 2019
omvatten daardoor uitgaven van de lidstaten uit 2018.
(*)

Bron: ERK.
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7.5. Een ander aanzienlijk deel van de begrotingsrubriek omvat de financiering van

14 gedecentraliseerde agentschappen 4 die zich bezighouden met de uitvoering van de
belangrijkste prioriteiten van de EU op het gebied van migratie en veiligheid, justitiële
samenwerking en gezondheid. Daarna volgt het programma Levensmiddelen en
diervoeders, dat de gezondheid van mensen, dieren en planten in alle schakels van de
voedselketen moet waarborgen, en het programma Creatief Europa, het EUkaderprogramma waarmee de culturele en de audiovisuele sector worden
ondersteund. Tot slot bestrijkt de begroting een aantal programma’s die alle gericht
zijn op de gemeenschappelijke doelstelling om veiligheid en burgerschap in de EU te
versterken door aandacht voor justitie, consumenten of rechten, gelijkheid en
burgerschap.

Reikwijdte en aanpak van de controle

7.6. We hebben het volgende onderzocht voor deze MFK-rubriek in 2019, waarbij
we de in bijlage 1.1 uiteengezette controleaanpak en -methoden hebben toegepast:
a)

een steekproef van 19 verrichtingen die was bedoeld om bij te dragen tot onze
algemene betrouwbaarheidsverklaring en niet zo zeer om representatief te zijn
voor de uitgaven in het kader van deze MFK-rubriek. Wij hebben voor deze MFKrubriek dan ook geen foutenpercentage geschat. De steekproef bestond uit acht
verrichtingen onder gedeeld beheer met de lidstaten 5, acht onder direct beheer
en één onder indirect beheer van de Commissie, en twee waarbij voorschotten
aan agentschappen werden verrekend.

4

Gezondheid: ECDC, EFSA, EMA, ECHA. Binnenlandse zaken: Frontex, EASO, Europol, Cepol,
eu-LISA, EMCDDA. Justitie: Eurojust, FRA, EIGE, EOM. Specifieke jaarverslagen met ons
oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de werkzaamheden van elk van deze
agentschappen zijn te vinden op de website van de ERK.

5

Duitsland, Griekenland, Italië, Cyprus, Litouwen, Polen, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk.
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b)

c)

geselecteerde systemen, met betrekking tot de vraag:
i)

of de jaarlijkse controleverslagen van acht auditautoriteiten 6 met betrekking
tot de jaarrekening 2018 voor het AMIF en het ISF stroken met de
wetgeving 7;

ii)

of, voor dezelfde auditautoriteiten, hun werkzaamheden in verband met
controles van uitgaven en hun procedures voor het verschaffen van
betrouwbare controleoordelen adequaat waren en strookten met de regels;

iii)

of de door DG HOME verrichte nalevingsbeoordelingen van de jaarlijkse
controleverslagen van alle auditautoriteiten voor het AMIF en het ISF
adequaat waren en of alle relevante juridische kwesties daarbij aan bod
kwamen.

de informatie over de regelmatigheid in de jaarlijkse activiteitenverslagen van
DG HOME en DG Justitie en Consumentenzaken (DG JUST), en de opname
daarvan in het jaarlijks beheers- en prestatieverslag (AMPR) van de Commissie.

6

Van dezelfde lidstaten als die waarvan we acht verrichtingen in de steekproef opnamen.

7

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1291 van de Commissie van 16 mei 2018 tot wijziging
van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1042/2014 van de Commissie tot aanvulling van
Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad in verband met de
aanwijzing van verantwoordelijke instanties en hun verantwoordelijkheden op het gebied
van beheer en controle en in verband met het statuut en de verplichtingen van
auditinstanties.
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Regelmatigheid van de verrichtingen
7.7. Van de 19 gecontroleerde verrichtingen vertoonden er 7 (37 %) fouten. Wij

stelden drie kwantificeerbare fouten vast die een financiële impact hadden op de
bedragen die ten laste van de EU-begroting kwamen. Een voorbeeld is te vinden in
onderstaand kader 7.3.

Kader 7.3
Te hoog opgegeven loonkosten
Een uit het AMIF gefinancierd project dat wij in Cyprus hebben gecontroleerd,
werd uitgevoerd door een internationale organisatie. Het bestond in het
verstrekken van informatie, individuele begeleiding en ondersteuning van
migranten die naar hun land van herkomst wilden terugkeren. Wij controleerden
de loonstroken, tijdregistratieformulieren, betalingen en boekingen met
betrekking tot vijf personen die rechtstreeks voor het project werkten. De
organisatie had een aanvulling van 6 % van de totale brutosalariskosten
aangevraagd ter dekking van ontslagvergoedingen waarvoor de werknemers in
feite niet in aanmerking kwamen. Dit bedrag betrof dan ook geen kosten die
specifiek op het project betrekking hadden, en beantwoordde niet aan de definitie
van rechtstreekse subsidiabele uitgaven. De totale projectkosten waren daarom te
hoog opgegeven.

7.8. We troffen ook vier gevallen aan waarin de juridische voorschriften niet waren

nageleefd, zonder dat dit echter een financiële impact had op de EU-begroting. Evenals
in voorgaande jaren hadden deze betrekking op de selectie van de projecten en de
aanbestedingsregels. Niet-inachtneming van dergelijke regels kan het goed financieel
beheer van de EU-uitgaven ondermijnen en mogelijk ten koste van de subsidiabiliteit
van de gedeclareerde kosten gaan.
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Onderzoek van elementen van de
internecontrolesystemen
Evaluatie van het werk van de auditautoriteiten met betrekking
tot hun jaarlijkse controleverslagen en controles van de
uitgaven

7.9. Wij controleerden het werk dat was verricht door acht autoriteiten die

verantwoordelijk zijn voor het controleren van de jaarrekeningen van het AMIF/ISF van
hun respectieve lidstaten 8 en voor het indienen van een jaarlijks controleverslag bij de
Commissie. Wij hadden daarbij voor ogen, bevestiging te krijgen dat deze
auditautoriteiten het volgende hadden gedaan:
a)

alle soorten betalingen afdekken die waren verricht door de organen die
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de fondsen;

b)

een adequate steekproefmethode gebruiken;

c)

genoeg verrichtingen voor de steekproef selecteren om conclusies te kunnen
trekken over de totale populatie;

d)

het foutenpercentage juist berekenen 9, en

e)

passende procedures instellen voor het verstrekken van betrouwbare
auditadviezen en -verslagen 10.

7.10. Alle auditautoriteiten hebben gedetailleerde procedures ontwikkeld en

toegepast die van toereikende kwaliteit zijn om overeenkomstig de regels te kunnen
rapporteren. Wij hebben enkele tekortkomingen vastgesteld waarvan de impact op de
rekeningen niet voldoende materieel was om af te doen aan de conclusies van de
auditautoriteiten. We presenteren onze bevindingen in onderstaand kader 7.4.

8

Duitsland, Griekenland, Italië, Cyprus, Litouwen, Polen en het Verenigd Koninkrijk voor het
AMIF; Slovenië voor het ISF.

9

Zoals vereist bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2018/1291 van de Commissie.

10

Overeenkomstig belangrijke vereiste nr. 14 voor beheer- en controlesystemen – zie de
bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/646 van de Commissie.
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Kader 7.4
Tekortkomingen in jaarlijkse controleverslagen
Tekortkomingen

Lidstaat van de
auditautoriteit

Kwesties in verband met steekproeven:
gebruikmaking van een op risico
gebaseerde, en niet een willekeurige
steekproefmethode, hanteren van
onjuiste waarden voor het bepalen van
de steekproefomvang.

Slovenië

De verantwoordelijke autoriteit heeft
de ontwerprekeningen bij de
auditautoriteit ingediend alvorens de
eigen controles ter plaatse af te
ronden. Dit bracht het risico met zich
mee dat de auditautoriteit haar
controles aan de hand van de
verkeerde rekeningen zou verrichten.

Italië, Slovenië

De totale en/of restfoutenpercentages
werden verkeerd berekend en
gepresenteerd.

Duitsland, Italië

Technische bijstand werd uitgesloten
van de controlepopulatie en dit werd
niet vermeld in het jaarlijks
controleverslag.

Slovenië

Vooruitbetalingen werden gedeeltelijk
uitgesloten van de controlepopulatie
en dit werd niet vermeld in het jaarlijks
controleverslag.

Duitsland

Met het oog op de steekproef werden
projecten bij twee subgroepen
ingedeeld (voorschotten en gedane
uitgaven). Deze indeling was niet altijd
juist.

Cyprus

Potentiële impact

De
gerapporteerde
gegevens zijn niet
betrouwbaar.
Aan het werk van
de auditautoriteit
kan beperkte
zekerheid worden
ontleend.
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7.11. Wij selecteerden 62 controledossiers van dezelfde acht auditautoriteiten en

gebruikten deze om na te gaan of de controleprocedures adequaat waren en alle
subsidiabiliteitscriteria bestreken die in de AMIF/ISF-verordeningen waren
vastgesteld 11. Over het geheel genomen constateerden we dat de auditautoriteiten
over gedetailleerde controleprogramma’s en checklists beschikten om hun conclusies
te onderbouwen. Wel brachten onze werkzaamheden de in kader 7.5 opgenomen
tekortkomingen aan het licht.

Kader 7.5
Tekortkomingen in het werk van auditautoriteiten
Tekortkomingen
De controleurs verifieerden niet
altijd alle projectselectie- en/of
toekenningscriteria.

Italië, Cyprus

Controletraject was ontoereikend
of documentatie van controlewerk
schoot tekort.

Griekenland,
Cyprus,
Litouwen, VK

De controleurs verifieerden niet
altijd alle relevante beschikbare
bewijsstukken ter bevestiging van
de subsidiabiliteit van de
doelgroepen, en van gedeclareerde
uitgaven of de redelijkheid van de
kosten.

11

Lidstaat van
de
auditautoriteit

Italië, Cyprus

Potentiële impact

Niet-subsidiabele
uitgaven worden niet
ontdekt.
Controleconclusies zijn
niet betrouwbaar.
Aan het werk van de
auditautoriteit kan
beperkte zekerheid
worden ontleend.

Zie belangrijk vereiste nr. 12 in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/646 van de
Commissie.
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Evaluatie van de beoordelingen door de Commissie van de
jaarlijkse controleverslagen

7.12. Wij bekeken de door DG HOME verrichte nalevingsbeoordelingen van de

jaarlijkse controleverslagen van de auditautoriteiten en onderzochten hoe het DG deze
verslagen gebruikte om de nationale rekeningen 2018 van het AMIF/ISF goed te
keuren. Hiertoe selecteerden wij twaalf verslagen 12 en bekeken we de desbetreffende
verificaties door DG HOME. We stelden vast dat de afzonderlijke beoordelingen goed
gestructureerd en zorgvuldig opgesteld waren, en dat zij alle relevante juridische
aspecten bestreken. DG HOME maakte van de informatie in controleverslagen passend
gebruik voor zijn goedkeuringsbesluiten.

7.13. Onze controle bracht echter twee tekortkomingen aan het licht,

weergegeven in kader 7.6, die het vertrouwen zouden kunnen beperken dat de
Commissie in jaarlijkse controleverslagen kan stellen.

12

Van Bulgarije, Tsjechië, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Slowakije voor het
AMIF; van Estland, Spanje, IJsland, Malta en Finland voor het ISF.
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Kader 7.6
Tekortkomingen die naar voren komen in de beoordelingen door de
Commissie van de jaarlijkse controleverslagen
Tekortkomingen

Potentiële impact

Niet alle verantwoordelijke auditautoriteiten
hanteren dezelfde definitie van “tussentijdse
betaling” 13.

De waarde en de volledigheid
van de gerapporteerde
gegevens kunnen in het
gedrang komen.

De Commissie heeft de auditautoriteiten geen
richtsnoeren gegeven voor het berekenen van de
minimale controledekking van 10 % 14 wanneer zij
gebruikmaken van deelsteekproeven. In bepaalde
gevallen achtte de Commissie het werk van de
auditautoriteiten ontoereikend.

Het is onzeker of de van
controleconclusies
betrouwbaar zijn.

13

In het model voor verzoeken om betaling van het jaarlijkse saldo van de AMIF/ISF-middelen
worden tussentijdse betalingen gedefinieerd als vergoedingen voor uitgaven die zijn
gedaan door de begunstigde van een lopend project. Sommige lidstaten menen ook dat
voorschotten tussentijdse betalingen kunnen zijn, en wij constateerden dat anderen diverse
tussentijdse betalingen hadden verricht zonder eerst de voorschotten te verrekenen.

14

Artikel 14, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2018/1291 van de Commissie.
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Jaarlijkse activiteitenverslagen en
andere governanceregelingen
7.14. We evalueerden de jaarlijkse activiteitenverslagen van DG HOME en DG JUST

en troffen geen informatie aan die onze bevindingen zou kunnen tegenspreken. Onze
beperkte steekproef voor 2019 (19 verrichtingen) volstaat echter niet om onze
controleresultaten te vergelijken met de informatie die door de twee DG's werd
gerapporteerd inzake de regelmatigheid van de uitgaven.

7.15. Wij evalueerden de door DG HOME en DG JUST gemaakte schattingen voor

de risico’s bij betaling en bij afsluiting. We constateerden dat deze waren berekend
overeenkomstig de interne methodologie en dat ze correct waren gerapporteerd in
het AMPR.
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Conclusies en aanbevelingen
7.16. Het was de bedoeling dat de reikwijdte van de controle voor MKF-rubriek 3

“Veiligheid en burgerschap” (zie paragraaf 7.6) zou bijdragen tot onze algemene
betrouwbaarheidsverklaring, en niet zo zeer dat deze representatief zou zijn voor de
uitgaven in het kader van deze rubriek. Wij hebben voor deze MFK-rubriek dan ook
geen foutenpercentage geschat. Ons onderzoek van verrichtingen en systemen wees
niettemin op drie terreinen die voor verbetering vatbaar zijn (zie de paragrafen 7.107.13).

Aanbevelingen

7.17. Op basis van onze bevindingen voor 2019 bevelen wij aan dat de Commissie
het volgende doet:

Aanbeveling 7.1 – Controledekking
De auditautoriteiten voor het AMIF en het ISF van de lidstaten richtsnoeren bieden
voor het berekenen van de controledekking indien zij met deelsteekproeven werken.
Er moet advies worden verleend om te waarborgen dat de steekproefneming volstaat
en adequaat is om de controleur een redelijke grondslag te bieden om conclusies over
de gehele controlepopulatie te trekken.
Tijdpad: gedurende 2021.

Aanbeveling 7.2 – Steekproefneming
De auditautoriteiten voor het AMIF en het ISF van de lidstaten er nogmaals op wijzen
dat zij de instructies van de Commissie inzake steekproefneming en berekening van
het foutenpercentage moeten opvolgen. Meer specifiek dienen steekproeven
willekeurig te worden genomen, moet elke steekproefeenheid in de populatie kans
maken om te worden geselecteerd en moeten, waar van toepassing, alle fouten
worden geëxtrapoleerd naar de relevante populatie.
Tijdpad: gedurende 2021.
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Aanbeveling 7.3 – Controletraject
De auditautoriteiten voor het AMIF en het ISF van de lidstaten richtsnoeren geven voor
het toereikend en adequaat documenteren van de aard, timing en omvang van hun
controleprocedures, de resultaten ervan en de verzamelde controle-informatie.
Tijdpad: gedurende 2021.

223

Hoofdstuk 8
Europa als wereldspeler — MFK-rubriek 4
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Inleiding
8.1.

Dit hoofdstuk bevat onze bevindingen voor MFK-rubriek 4 “Europa als
wereldspeler”. Kader 8.1 geeft een overzicht van de kernactiviteiten en de uitgaven in
deze rubriek voor 2019.

Kader 8.1
MFK-rubriek 4 “Europa als wereldspeler” — uitsplitsing 2019
Betalingen in 2019 als percentage van de EU-begroting en uitsplitsing
(miljard EUR)
Instrument voor
ontwikkelingssamenwerking (DCI)
2,6 (26,0 %)

159,1

Europees nabuurschapsinstrument
(ENI)
2,1 (20,6 %)

miljard EUR

Instrument voor
pretoetredingssteun (IPA)
1,6 (15,7 %)

Europa als
wereldspeler
10,1
6,3 %

Humanitaire hulp
2,1 (20,4 %)
Andere acties en programma's
1,7 (17,3 %)

Controlepopulatie 2019 in vergelijking met betalingen
0

2

6

8

10

voorfinancierings-betalingen ⁽*⁾:
7,3

Betalingen

Controlepopulatie

4

(miljard EUR)

tussentijdse / saldobetalingen:
2,8

verrekening van voorfinanciering ⁽*⁾: 5,2

totaal: 10,1

totaal: 8,2

uitbetalingen trustfondsen: 0,2

Overeenkomstig de geharmoniseerde definitie van onderliggende verrichtingen (zie voor nadere
gegevens bijlage 1.1, paragraaf 11).
(*)

Bron: Geconsolideerde rekeningen 2019 van de Europese Unie.
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Korte beschrijving

8.2. “Europa als wereldspeler” omvat uitgaven voor al het externe optreden

(buitenlands beleid) dat wordt gefinancierd uit de algemene EU-begroting. Dit beleid is
erop gericht om:
—

EU-waarden, zoals democratie, de rechtsstaat en eerbiediging van de
mensenrechten en fundamentele vrijheden buiten de grenzen uit te dragen;

—

grote mondiale uitdagingen, zoals klimaatverandering en het verlies van
biodiversiteit, aan te pakken;

—

de impact van de ontwikkelingssamenwerking van de EU te versterken, met als
doel armoede uit te bannen en welvaart te bevorderen;

—

stabiliteit en veiligheid in kandidaat-lidstaten en nabuurschapslanden te
bevorderen;

—

Europese solidariteit na natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen te
bevorderen;

—

de preventie van crises en de oplossing van conflicten te verbeteren, de vrede te
bewaren, de internationale veiligheid te versterken en internationale
samenwerking te bevorderen;

—

de belangen van de EU en de wederzijdse belangen in het buitenland te
stimuleren door het ondersteunen van de externe dimensie van het EU-beleid.
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8.3. De belangrijkste directoraten-generaal en diensten die betrokken zijn bij de

tenuitvoerlegging van de begroting voor extern optreden zijn directoraat-generaal
Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DG DEVCO), directoraat-generaal
Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen (DG NEAR), directoraatgeneraal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (DG ECHO), directoraatgeneraal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (DG REGIO) en de dienst Instrumenten
buitenlands beleid (FPI).

8.4. In 2019 bedroegen de betalingen voor “Europa als wereldspeler” 10,1 miljard

EUR 1 en werden deze in meer dan 150 landen verricht via verschillende instrumenten
(zie kader 8.1) en steunverleningsmethoden zoals contracten voor werken, leveringen
en diensten; subsidies; speciale leningen, leninggaranties en financiële bijstand,
begrotingssteun en andere gerichte vormen van budgettaire bijstand (zie bijlage 8.1).

Reikwijdte en aanpak van de controle

8.5. We hebben het volgende onderzocht voor deze MFK-rubriek in 2019, waarbij
we de in bijlage 1.1 uiteengezette controleaanpak en -methoden hebben toegepast:
a)

een steekproef van 68 verrichtingen, plus 7 verrichtingen die wij hebben
overgenomen uit de studies van het restfoutenpercentage (RFP-studies) 2 en
hebben aangepast 3 om de methodologische beperkingen ervan te compenseren.

1

Definitieve uitvoering van de betalingen, met inbegrip van bestemmingsontvangsten.

2

DG NEAR en DG DEVCO sluiten jaarlijks contracten af voor de uitvoering van RFP-studies om
het percentage te schatten van fouten die overblijven na voltooiing van alle
beheerscontroles ter voorkoming, opsporing en correctie van fouten op het gehele terrein
waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Een RFP-studie vormt geen assurance-opdracht of
controle; ze is gebaseerd op de RFP-methodologie en de respectieve handleidingen van de
desbetreffende DG's.

3

Uit ons onderzoek van RFP-studies is gebleken dat de methodologie achter de RFP-studie
van DG DEVCO ten opzichte van onze controlewerkzaamheden veel minder controles ter
plaatse omvat. Daarnaast zijn er in het kader van de RFP-studies van zowel DG DEVCO als
DG NEAR minder mogelijkheden om onderzoek naar aanbestedingsprocedures te doen.
Daarom hebben we evenals vorig jaar de resultaten van de RFP-studie aangepast om de
mate van niet-naleving van de regels voor openbare aanbestedingen tot uitdrukking te
brengen. Wij baseerden deze aanpassing op onze bevindingen in de
betrouwbaarheidsverklaring 2014-2019 voor “Europa als wereldspeler” en op onze toetsing
van verrichtingen die zijn geselecteerd uit RFP-studies van voorgaande jaren (zie
paragraaf 8.18).
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De steekproef van verrichtingen was bedoeld om bij te dragen tot onze algemene
betrouwbaarheidsverklaring en was niet zo opgezet dat deze representatief was
voor de uitgaven in het kader van MFK-rubriek 4 “Europa als wereldspeler”. Wij
hebben voor deze MFK-rubriek dan ook geen foutenpercentage geschat. We
onderzochten 22 verrichtingen van DG NEAR, 25 van DG DEVCO, 10 van DG ECHO
en 11 andere verrichtingen. Voor het gedeelte van onze populatie dat door RFPstudies van 2019 van DG NEAR en DG DEVCO werd bestreken (10 %), namen we
nog eens zeven verrichtingen op in onze steekproef;
b)

4

de informatie over de regelmatigheid in de jaarlijkse activiteitenverslagen van
DG NEAR en DG DEVCO4, en de opname daarvan in het jaarlijks beheers- en
prestatieverslag (AMPR) van de Commissie.

De werkzaamheden met betrekking tot het JAV van DG DEVCO worden in detail uiteengezet
in ons Jaarverslag over het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds.

229

Regelmatigheid van de verrichtingen
8.6. Van de 68 onderzochte verrichtingen vertoonden er 22 (32,4 %) fouten. Wij

stelden elf kwantificeerbare fouten vast die een financiële impact hadden op de
bedragen die ten laste van de EU-begroting kwamen. We troffen ook elf gevallen aan
van niet-naleving van wettelijke en financiële bepalingen. Omdat het niet de bedoeling
was dat de steekproef representatief zou zijn voor de uitgaven binnen deze rubriek,
hebben we het totale foutenpercentage niet geschat. Bij het onderzoek van deze
verrichtingen troffen we voorbeelden aan van doeltreffende
internebeheersingssystemen; in kader 8.2 beschrijven we een van die voorbeelden.
Onze bevindingen met betrekking tot niet-subsidiabele uitgaven worden weergegeven
in de kaders 8.3 en 8.4.

Kader 8.2
Doeltreffende controles door de Commissie van betalingsaanvragen bij
indirect beheer
DG NEAR
De EU financierde een actie ter waarde van 4,5 miljoen EUR ter ondersteuning van
het concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen in het kader
van het aanpassingsprogramma in het kader van de diepe en brede
vrijhandelsruimte (Deep and Comprehensive Free Trade Area — DCFTA) in Georgië.
De Commissie heeft een delegatieovereenkomst met een ontwikkelingsbank
gesloten en de actie onder indirect beheer uitgevoerd. Zij heeft een
betalingsaanvraag verwerkt van de bank waarin deze om goedkeuring van
gerapporteerde, reeds gemaakte kosten verzocht. Wij hebben de goedkeuring van
de Commissie met betrekking tot deze betalingsaanvraag gecontroleerd.
De Commissie had het financieel verslag geanalyseerd en vastgesteld dat de
begunstigde voorfinanciering had opgenomen naast reeds gemaakte kosten.
Aangezien voorfinanciering niet als gemaakte kosten kan worden beschouwd, had
deze niet in het gedeclareerde bedrag moeten worden opgenomen. Na een
diepgaande analyse had de Commissie meer dan 80 000 EUR op het gedeclareerde
bedrag in mindering gebracht.
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Kader 8.3
Geen tijdregistratiesysteem
FPI
We controleerden uitgaven die door een non-profitorganisatie waren gedeclareerd
in het kader van een met de Commissie gesloten subsidieovereenkomst. De actie
was gericht op het voorkomen van gewelddadig extremisme aan de zuidelijke
grenzen van Tunesië. De totale geraamde kosten van de actie bedroegen 1,2 miljoen
EUR, geheel gefinancierd uit de EU-begroting.
Uit de door ons onderzochte bewijsstukken bleek dat er geen tijdregistratiesysteem
bestond om de kostenverdeling tussen verschillende projecten te rechtvaardigen en
de werkelijke tijd die aan het gecontroleerde project was besteed te staven. Doordat
het controlespoor ontbrak, konden wij, op een totaal gecontroleerd bedrag van
970 000 EUR, de juistheid van 12 800 EUR aan uitgaven niet verifiëren; dit
laatstgenoemde bedrag was derhalve onregelmatig. Het ontbreken van een
tijdregistratiesysteem was ook in strijd met de contractvoorwaarden en het interne
beleid van de begunstigde.
In 2019 hebben we ook tijdregistratieproblemen ontdekt bij drie andere door
DG NEAR, DG CLIMA en DG ECHO beheerde verrichtingen.

Kader 8.4
Niet-subsidiabele btw-betalingen gedeclareerd voor het project
DG DEVCO
Wij controleerden uitgaven die door een internationale ontwikkelingsbank waren
gedeclareerd in het kader van een met de Commissie gesloten
delegatieovereenkomst voor een actie ter ondersteuning van het
investeringsprogramma voor infrastructuur voor Zuid-Afrika. De totale geraamde
begroting van het project was meer dan 99 miljoen EUR, geheel gefinancierd door
de EU.
Uit de gecontroleerde bewijsstukken bleek dat de totale gecontroleerde uitgaven
van 3,6 miljoen EUR niet-subsidiabele btw omvatten van meer dan 300 000 EUR.
In 2019 hebben we problemen met de btw ontdekt bij een andere door DG ECHO
beheerde verrichting.
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8.7. Er zijn twee uitgaventerreinen waar de verrichtingen vanwege de

betalingsvoorwaarden minder foutgevoelig zijn. Dit betreft i) begrotingssteun en ii)
door internationale organisaties uitgevoerde projecten waarbij de “hypothetische
aanpak” wordt gevolgd. In 2019 hebben wij 2 verrichtingen voor begrotingssteun en
25 door internationale organisaties beheerde projecten gecontroleerd, waaronder
8 verrichtingen in het kader van de hypothetische aanpak (zie paragraaf 8.10). We
hebben geen fouten op deze terreinen ontdekt.

8.8. Begrotingssteun vormt een bijdrage aan de algemene begroting van een staat

of diens begroting voor een specifiek beleid of doel. In 2019 bedroegen de betalingen
voor begrotingssteun uit de algemene EU-begroting 824 miljoen EUR. Wij hebben
onderzocht of de Commissie had voldaan aan de voorwaarden die van toepassing
waren op betalingen voor begrotingssteun aan partnerlanden, en of zij had
geverifieerd of er was voldaan aan de algemene subsidiabiliteitsvoorwaarden (zoals
bevredigende verbeteringen op het gebied van het beheer van overheidsfinanciën).

8.9. De wettelijke bepalingen bieden echter veel ruimte voor interpretatie, zodat de
Commissie over een grote mate van flexibiliteit beschikt wanneer zij bepaalt of er aan
deze algemene voorwaarden is voldaan. Wij kunnen bij onze regelmatigheidscontrole
niet verder gaan dan het moment waarop de Commissie steun uitkeert aan het
ontvangende land, aangezien deze middelen vervolgens met de eigen
begrotingsmiddelen van dat land worden samengevoegd 5.

8.10. Bij de “hypothetische aanpak” gaat de Commissie er, wanneer bijdragen van

de Commissie aan multidonorprojecten worden samengevoegd met die van andere
donoren en niet zijn geoormerkt voor specifiek aanwijsbare uitgavenposten, van uit
dat de EU-subsidiabiliteitsregels zijn nageleefd mits het totale samengevoegde bedrag
voldoende subsidiabele uitgaven bevat om de bijdrage van de EU te dekken. We
hebben bij onze gegevensgerichte toetsing rekening gehouden met deze aanpak. In
2019 bedroegen de betalingen aan internationale organisaties uit de algemene EUbegroting 3,2 miljard EUR. Wij kunnen niet aangeven op welk deel van dit bedrag de
“hypothetische aanpak” van toepassing was, omdat de Commissie dit niet afzonderlijk
monitort.

5

In een aantal van onze speciale verslagen worden de doelmatigheid en de doeltreffendheid
van begrotingssteun behandeld; de meest recente daarvan zijn Speciaal verslag nr. 09/2019
“EU-steun aan Marokko: tot dusver beperkte resultaten” en Speciaal verslag nr. 25/2019
“Gegevenskwaliteit bij begrotingssteun: tekortkomingen bij sommige indicatoren en de
verificatie van de betaling voor variabele tranches” (http://eca.europa.eu).
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Jaarlijkse activiteitenverslagen en
andere governanceregelingen
RFP-studie 2019 van DG NEAR

8.11. In 2019 heeft DG NEAR zijn vijfde RFP-studie laten uitvoeren door een

externe contractant om het percentage te schatten van fouten die overblijven na
voltooiing van alle beheerscontroles ter voorkoming, opsporing en correctie van
fouten op het gehele terrein waarvoor het verantwoordelijk is. De studie is een
belangrijk element waarop de directeur-generaal zijn betrouwbaarheidsverklaring
baseert en draagt bij aan de informatie over de regelmatigheid inzake het “externe
optreden” zoals vermeld in het AMPR.

8.12. In de studie werd een representatieve steekproef onderzocht van
365 verrichtingen in het kader van contracten die waren gesloten tussen
september 2018 en augustus 2019 (zie kader 8.5).

Kader 8.5
2006-2017

2018

Tussen 1 september 2018
en 31 augustus 2019
afgesloten contracten
hebben betrekking op
betalingen die tussen
2005 en 2018 zijn
verricht.

2006-2017

2019

2020

In haar JAV 2019 verschaft de Commissie zekerheid over
uitgaven voor 2018 op basis van de studie van het
restfoutenpercentage.

Input voor

Voor het JAV 2019 zijn de studies van het
restfoutenpercentage van DG DEVCO en DG NEAR
gebaseerd op contracten die werden afgesloten
tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

JAV 2019 van
DG NEAR

6

7

8

9

10

11

12

In haar JV 2019 evalueert de ERK een steekproef van
68 tussentijdse/saldobetalingen en verrekeningen van
voorfinanciering uit 2019. De steekproef is niet representatief en
daarom vermelden wij geen foutenpercentage in dit hoofdstuk.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Jaarverslag
2019 van de
ERK

Bron: ERK.

8.13. DG NEAR presenteerde de resultaten van de RFP-studie 2019 in zijn JAV. Het

algemene RFP voor het DG lag naar schatting op 0,53 %, dat wil zeggen onder de door
de Commissie vastgestelde materialiteitsdrempel van 2 %. De twee jaren daarvoor
bedroeg het RFP 0,67 % in 2017 en 0,72 % in 2018.

12
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8.14. De RFP-studie vormt geen assurance-opdracht of controle; ze is gebaseerd op
de RFP-methodologie en -handleiding van DG NEAR. We hebben beperkingen
vastgesteld die kunnen bijdragen tot onderschatting van het restfoutenpercentage.
Meer bepaald worden bij de RFP-werkzaamheden bepaalde aspecten van
aanbestedingsprocedures niet voldoende behandeld, zoals de redenen voor de
afwijzing van niet-geselecteerde kandidaten of de naleving door de geselecteerde
inschrijver van alle selectie- en gunningscriteria, en worden de procedures voor de
oproep tot het indienen van voorstellen of de rechtvaardigingen van onderhandse
gunningen niet gecontroleerd.

8.15. Uit onze analyse van de RFP-studie is gebleken dat de Commissie, om

rekening te houden met onze aanbeveling 6 om de weging van subsidies onder
rechtstreeks beheer in de populatie van de steekproef te verhogen, voor dergelijke
projecten een extra foutenpercentage had ingevoerd (het “subsidiepercentage”). Dit
vormde een extra grond voor de directeur-generaal om het eerder gemaakte
voorbehoud wegens het hoge risico in verband met subsidies onder rechtstreeks
beheer te handhaven. In het algemeen hanteert de contractant voor de RFPsteekproef een materialiteitsniveau van 2 % en een betrouwbaarheidsgraad van 95 % 7.
Voor het subsidiepercentage leverde de RFP-methodologie echter een lagere
betrouwbaarheidsgraad van 80 % op, wat heeft geleid tot een minder nauwkeurige
raming van het werkelijke foutenpercentage voor dit deel van de populatie. Deze
aanpak weerspiegelt niet het hoge risico op dit gebied. Zelfs indien voor subsidies een
betrouwbaarheidsniveau van 95 % zou worden toegepast, zou de totale steekproef
van verrichtingen nog steeds kleiner zijn dan die van vorig jaar.

8.16. De methode voor de raming van het RFP van DG NEAR biedt de contractant

veel ruimte voor interpretatie bij het ramen van individuele fouten. Wanneer
bijvoorbeeld geen documenten worden verstrekt voor een verrichting, wordt het aan
de contractant overgelaten om het foutenpercentage te ramen en te bepalen of de
opgegeven redenen voor het ontbreken daarvan gegrond zijn. Deze aanpak zorgt niet
voor een consistente behandeling van dezelfde of soortgelijke bevindingen. De RFPcontractant heeft dergelijke ramingen dit jaar niet gemaakt.

6

Zie aanbeveling 2 van hoofdstuk 9 van ons Jaarverslag 2017.

7

Waarschijnlijkheid dat het foutenpercentage in de populatie binnen een bepaald interval
ligt (het “betrouwbaarheidsinterval”).
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8.17. Tot slot constateerden we een daling van het aantal verrichtingen waarvoor

geen gegevensgerichte toetsing was uitgevoerd omdat bij de RFP-studie volledig werd
vertrouwd op eerdere controlewerkzaamheden. In 2019 waren er 63 verrichtingen
waarbij volledig werd vertrouwd op eerdere controlewerkzaamheden (17,2 %),
vergeleken met 118 (23,6 %) in 2018 en 57 (12,2 %) in 2017. Wel was er sprake van
een stijging van de verrichtingen waarbij gedeeltelijk werd vertrouwd op eerdere
controlewerkzaamheden (33,3 % in 2019, in vergelijking met 25,3 % in 2018). In beide
jaren waren de verrichtingen waarbij volledig of gedeeltelijk werd vertrouwd op
eerdere controlewerkzaamheden samen goed voor ongeveer 50 % van de totale
steekproef. Het doel van de RFP-studie is het meten van fouten die zijn ontsnapt aan
alle controles ter voorkoming, opsporing en correctie van fouten. Omdat er voor de
helft van de verrichtingen uit de steekproef volledig of gedeeltelijk op de resultaten
van voorgaande controles werd vertrouwd, meet het RFP deze fouten niet volledig.
Indien te zeer wordt vertrouwd op door anderen verrichte werkzaamheden, zou dit
ertoe kunnen leiden dat de belangrijkste doelstelling van de RFP-studie niet wordt
behaald omdat dit invloed heeft op het restfoutenpercentage.

8.18. In onze jaarverslagen over 2017 en 2018 maakten we melding van

beperkingen in de RFP-studiemethodologie van DG NEAR. Als gevolg daarvan hebben
wij voor onze betrouwbaarheidsverklaringen van 2018 en 2019 extra controles
uitgevoerd op gebieden waarop we dergelijke beperkingen hadden vastgesteld. Voor
2019 selecteerden we willekeurig zes verrichtingen uit eerdere RFP-studies —
gemiddeld twee verrichtingen per bezochte EU-delegatie. Drie daarvan vertoonden
fouten.

Jaarlijks activiteitenverslag van DG NEAR

8.19. Voor het begrotingsjaar 2019 evalueerden we het jaarlijks

activiteitenverslag 2019 van DG NEAR en troffen we geen informatie aan die onze
bevindingen zou kunnen tegenspreken.
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8.20. DG NEAR schatte het totale risicobedrag op het moment van betaling voor in

2019 aanvaarde uitgaven (2,8 miljard EUR) op 23,9 miljoen EUR (0,84 % van de
aanvaarde uitgaven in 2019). Het schatte dat 8,8 miljoen EUR (36,8 %) van dit totale
risicobedrag door zijn controles in daaropvolgende jaren zou worden gecorrigeerd 8. Dit
was voor de directeur-generaal aanleiding om te verklaren dat de financiële
blootstelling van het DG onder de materialiteitsdrempel van 2 % lag. Gezien het feit
dat we geen representatieve steekproef hebben om een foutenpercentage te schatten
voor de MFK-rubriek “Europa als wereldspeler”, kunnen we deze verklaring niet
toetsen aan de resultaten van onze controlewerkzaamheden.

8.21. DG NEAR maakte in zijn JAV geen melding van de beperkingen van de RFP-

studie. Het heeft zich niettemin ingespannen om bij de analyse van
invorderingsopdrachten een voorzichtige benadering te volgen. Bij zijn berekening van
het corrigerend vermogen heeft het, in overeenstemming met onze eerdere
aanbevelingen, alleen rekening gehouden met bedragen die zijn teruggevorderd
wegens onregelmatigheden en fouten die achteraf zijn ontdekt, waardoor
overwaardering werd vermeden.

Jaarlijks activiteitenverslag en RFP-studie van DG DEVCO

8.22. Onze evaluatie van het jaarlijks activiteitenverslag 2019 en de RFP-studie van

DG DEVCO wordt in detail uiteengezet in ons Jaarverslag over het achtste, negende,
tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds.

8

Het risicobedrag bij afsluiting is het verschil tussen het risicobedrag bij betaling en de
geraamde correcties (15,1 miljoen EUR in 2019).
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Conclusie en aanbevelingen
Conclusies

8.23. De steekproef van verrichtingen was bedoeld om bij te dragen tot onze

algemene betrouwbaarheidsverklaring en was niet zo opgezet dat deze representatief
was voor de uitgaven in het kader van MFK-rubriek 4 “Europa als wereldspeler”. Wij
hebben voor deze MFK-rubriek dan ook geen foutenpercentage geschat
(zie paragraaf 8.5). Ons onderzoek van de verrichtingen en systemen bracht echter drie
terreinen aan het licht waar ruimte voor verbetering is.

Aanbevelingen

8.24. Bijlage 8.2 bevat de bevindingen naar aanleiding van onze follow-upevaluatie

van de vier aanbevelingen die wij in ons Jaarverslag 2016 hebben gedaan, waarvoor
een onmiddellijk optreden noodzakelijk was of die in 2019 moesten zijn uitgevoerd. De
Commissie had drie hiervan volledig en één gedeeltelijk uitgevoerd 9.

8.25. Op basis van deze beoordeling en onze bevindingen en conclusies voor 2019
doen wij de volgende aanbevelingen aan de Commissie:

Aanbeveling 8.1
De beperkingen van de RFP-studie bekendmaken in het JAV 2020 en de toekomstige
JAV's van DG NEAR.
Tijdpad: tegen de tijd dat het volgende JAV wordt gepubliceerd in het eerste
kwartaal van 2021.

9

In het JAV 2019 van DG NEAR werd de reikwijdte van de RFP-studie niet bekendgemaakt.
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Aanbeveling 8.2
De betrouwbaarheidsgraad verhogen die DG NEAR hanteert in zijn methode voor de
berekening van het subsidiepercentage tot hetzelfde niveau dat wordt toegepast voor
de rest van de RFP-populatie, teneinde het hogere risico op het gebied van subsidies
onder rechtstreeks beheer nauwkeuriger weer te geven.
Tijdpad: eind 2021

Aanbeveling 8.3
De controles van DG NEAR, DG DEVCO, DG ECHO, DG CLIMA en FPI versterken door
terugkerende fouten in kaart te brengen en te voorkomen (bijv. het ontbreken van
tijdregistratiesystemen en het in rekening brengen van niet-subsidiabele btw aan door
de EU gefinancierde projecten).
Tijdpad: eind 2021
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Bijlagen
Bijlage 8.1 – DG NEAR en DG DEVCO — Betalingen per delegatie
Top 7 van DG NEAR
(miljoen EUR)

1. Palestina*
2. Marokko
3. Turkije
4. Tunesië
5. Moldavië
6. Jordanië
7. Servië

145
135
99
86
65
63
58

* Deze benaming mag niet worden uitgelegd als erkenning van de staat Palestina en laat de individuele
standpunten van de lidstaten ter zake onverlet.
Bronnen: Kaartachtergrond ©OpenStreetMap-bijdragers aan wie een licentie is verleend in het kader
van de Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0-licentie (CC BY-SA) en de Europese Rekenkamer,
op basis van de geconsolideerde jaarrekening 2019 van de Europese Unie.
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Top 5 van DG DEVCO
(miljoen EUR)

1. Afghanistan
2. Niger
3. Burkina Faso
4. Mali
5. Ethiopië

125
94
84
83
65

Bronnen: Kaartachtergrond ©OpenStreetMap-bijdragers aan wie een licentie is verleend in het kader
van de Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0-licentie (CC BY-SA) en de Europese Rekenkamer,
op basis van de geconsolideerde jaarrekening 2019 van de Europese Unie.
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Bijlage 8.2 – Follow-up van eerdere aanbevelingen
Jaar

Aanbeveling van de ERK

Volledig
uitgevoerd

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang
In uitvoering
Niet
Niet van
Ontoereikend
In de
In enkele
uitgevoerd
toepassing
bewijs
meeste
opzichten
opzichten

Wij bevelen DG NEAR het volgende aan:
Aanbeveling 1: werk samen met andere
controleautoriteiten in door IPA II begunstigde landen om
hun competentie te verbeteren, in het bijzonder door het
organiseren van seminars, het opzetten van netwerken en
het gebruik van beschikbare instrumenten, zoals twinning
of technische bijstand.
2016

Aanbeveling 2: ontwikkel risico-indicatoren om de
beoordeling op basis van de internebeheersingsmodellen te
verbeteren, om zo de impact van fouten beter te kunnen
meten.

X

X

Aanbeveling 3: maak de reikwijdte van de RFP-studie en de
geschatte onderste en bovenste foutengrens naar behoren
bekend in het volgende jaarlijkse activiteitenverslag.
Aanbeveling 4: verbeter de berekening van het corrigerend
vermogen in 2017 door de tekortkomingen die in dit
jaarverslag zijn aangegeven aan te pakken.

X

X
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Inleiding
9.1. Dit hoofdstuk bevat onze bevindingen voor MFK-rubriek 5 “Administratie”. In

kader 9.1 zijn de uitgaven voor de EU-instellingen en -organen in deze rubriek voor
2019 uitgesplitst.

Kader 9.1
MFK-rubriek 5 “Administratie” — uitsplitsing 2019
Betalingen 2019 als percentage van de EU-begroting en uitsplitsing
(in miljard EUR)
Commissie
6,1 (57,9 %)






159,1

Europees Parlement
2,0 (19,6 %)

miljard
EUR



Administratie
10,4
6,5 %



EDEO
1,0 (9,2 %)
Raad
0,6 (5,4 %)
Hof van Justitie
0,4 (4,0 %)
ERK 0,1 (1,4 %)
EESC 0,1 (1,3 %)
Overige 0,1 (1,2 %)
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Controlepopulatie 2019 in vergelijking met betalingen
0

2

4

6

8

(in miljard EUR)
10

voorfinancieringsbetalingen ⁽*⁾: 0,1

Betalingen

totaal: 10,4
tussentijdse
/ saldobetalingen:
10,3
tussentijdse
/…

Controlepopulatie

totaal: 10,4
verrekening van voorfinanciering ⁽*⁾: 0,1

Overeenkomstig de geharmoniseerde definitie van onderliggende verrichtingen omvat
voorfinanciering betalingen (zie voor nadere gegevens bijlage 1.1, paragraaf 11).
(*)

Bron: Geconsolideerde rekeningen 2019 van de Europese Unie.

9.2. Wij rapporteren afzonderlijk over de agentschappen en andere organen van de

EU 1 en over de Europese Scholen 2. De financiële controle van de Europese Centrale
Bank valt niet onder ons mandaat.

Korte beschrijving

9.3. De administratieve uitgaven omvatten uitgaven voor personele middelen, die

goed zijn voor zo'n 60 % van het totaal, en uitgaven voor gebouwen, uitrusting,
energieverbruik, communicatie en informatietechnologie. Uit onze werkzaamheden
door de jaren heen blijkt dat deze uitgaven een laag risico vormen.

1

Onze specifieke jaarverslagen over de agentschappen en andere organen worden
bekendgemaakt in het Publicatieblad.

2

Wij brengen een verslag over de jaarrekening uit ten behoeve van de raad van bestuur van
de Europese Scholen, met afschriften aan het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie.

245

Reikwijdte en aanpak van de controle

9.4. We hebben het volgende onderzocht voor deze MFK-rubriek, waarbij we de in
bijlage 1.1 uiteengezette controleaanpak en -methoden hebben toegepast:
a)

een steekproef van 45 verrichtingen die zodanig was opgezet dat deze
representatief is voor alle soorten uitgaven binnen deze MFK-rubriek. Deze
steekproef van verrichtingen was bij alle EU-instellingen en -organen genomen.
Wij hadden tot doel bij te dragen tot de algemene betrouwbaarheidsverklaring,
zoals beschreven in bijlage 1.1.

b)

de toezicht- en controlesystemen van het Europees Economisch en Sociaal
Comité, het Europees Comité van de Regio's en de Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming (EDPS) 3;

c)

de regelmatigheidsinformatie in de jaarlijkse activiteitenverslagen van alle
instellingen en organen, met inbegrip van de directoraten-generaal (DG’s) en de
bureaus van de Commissie die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de
administratieve uitgaven 4, en de algemene overeenstemming van de informatie
met onze eigen resultaten;

d)

de toename van het aantal arbeidscontractanten en de daarmee samenhangende
betalingen van 2012 tot 2018 bij alle instellingen en organen (met inbegrip van de
uitvoerende agentschappen, maar met uitzondering van de Ombudsman, de
EDPS, de gedecentraliseerde agentschappen, de gemeenschappelijke
ondernemingen en het Europees Instituut voor innovatie en technologie).

9.5. Onze eigen uitgaven worden gecontroleerd door een extern kantoor5. De

resultaten van de door dat kantoor verrichte controle van onze financiële staten over
het op 31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar worden behandeld in
paragraaf 9.7.

3

Onze controle omvatte een onderzoek van de volgende specifieke elementen van elk
systeem: internecontrolenormen, risicobeheer, controles voor- en achteraf, register van
uitzonderingen, toezicht op het beheer, internecontroleverslagen en
fraudebestrijdingsmaatregelen.

4

DG Personele Middelen en Veiligheid (HR), het Bureau voor het beheer en de afwikkeling
van de individuele rechten (PMO), de Bureaus voor infrastructuur en logistiek in Brussel
(OIB) en Luxemburg (OIL), en DG Informatica (DIGIT).

5

PricewaterhouseCoopers, Société à responsabilité limitée, Réviseur d'Entreprises.
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Regelmatigheid van de verrichtingen
9.6. Bijlage 9.1 bevat een overzicht van de resultaten van de toetsing van

verrichtingen. Van de 45 onderzochte verrichtingen vertoonden er 3 (6,7 %)
kwantificeerbare fouten. De door ons gekwantificeerde fouten leidden tot een geschat
foutenpercentage onder de materialiteitsdrempel.

Opmerkingen over de steekproef van verrichtingen

9.7. De in de paragrafen 9.8 en 9.9 besproken kwesties hebben betrekking op het

Europees Parlement en de Commissie. Wij hebben geen specifieke kwesties
vastgesteld betreffende de Raad, het Hof van Justitie, de Europese Rekenkamer, het
Europees Economisch en Sociaal Comité, het Europees Comité van de Regio’s, de
Europese Ombudsman, de EDPS of de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO).

Europees Parlement

9.8. We ontdekten fouten bij één betaling aan een Europese politieke partij. Deze

betroffen de niet-naleving van de regels inzake de subsidiabiliteit voor uitgaven: geen
aanbestedingsprocedure, geen schriftelijke contractuele documenten en geen
bewijsstukken voor de werkelijk gemaakte kosten. We hebben eerder vergelijkbare
tekortkomingen in verrichtingen met betrekking tot fracties en een Europese politieke
partij gerapporteerd 6.

Europese Commissie

9.9. We hebben minder fouten gevonden met betrekking tot personeelskosten en

het beheer van gezinstoelagen door het PMO dan in voorgaande jaren 7. Het PMO
heeft de fouten die wij dit jaar aantroffen al gecorrigeerd.

6

Zie paragraaf 9.11 van het Jaarverslag 2014, paragraaf 9.11 van het Jaarverslag 2015 en
paragraaf 10.15 van het Jaarverslag 2016.

7

Zie paragraaf 10.8 van het Jaarverslag 2018.
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Opmerkingen over toezicht- en controlesystemen

9.10. Afgezien van de punten die in de paragrafen 9.11 en 9.12 aan de orde zijn

gesteld en voornamelijk betrekking hebben op het beleid inzake het omgaan met
gevoelige functies, hebben wij geen specifieke kwesties vastgesteld in verband met de
toezicht- en controlesystemen van het Europees Economisch en Sociaal Comité, het
Europees Comité van de Regio’s of de EDPS.

Europees Economisch en Sociaal Comité

9.11. Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft nog geen beleid

inzake gevoelige functies ontwikkeld conform zijn internecontrolenormen. Het heeft
geen definitie van gevoelige posten of functies vastgelegd, noch een risicoanalyse
uitgevoerd met het oog op de uitvoering van risicobeperkende controles en,
uiteindelijk, een intern mobiliteitsbeleid. Gezien de omvang van het orgaan en de aard
van zijn werkzaamheden zou dit allemaal noodzakelijk zijn.

9.12. We hebben ook vastgesteld dat het EESC sinds 2014 geen volledige

risicobeoordeling heeft uitgevoerd. Slechts één directoraat heeft de risico’s voor de
verwezenlijking van zijn doelstellingen in kaart gebracht, maar heeft nog geen
risicobeperkende controles voorgesteld die deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau
zouden beperken.
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Jaarlijkse activiteitenverslagen
9.13. In de door ons onderzochte jaarlijkse activiteitenverslagen werden geen

materiële foutenniveaus vastgesteld.
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Opmerkingen over instellingen en
organen
Toename van het aantal arbeidscontractanten en de desbetreffende
begrotingskredieten van 2012 tot 2018

9.14. Bij de vaststelling in 2014 van het herziene Statuut van de ambtenaren

hadden de instellingen en organen toegezegd het aantal posten (ambtenaren en
tijdelijke functionarissen) in hun personeelsformaties 8 vóór 2018 geleidelijk met 5 % te
verminderen ten opzichte van de situatie in 2012. Wij hebben dit in ons jaarverslag
over 2016 onderzocht en hebben eind 2017 een snelle evaluatie over dit onderwerp
gepubliceerd 9. Onze controlewerkzaamheden voor 2019 omvatten een aanvullende
analyse van de inzet van arbeidscontractanten van 2012 tot 2018 (zie kader 9.2).

8

De personeelsformatie bevat het aantal posten voor vast en tijdelijk personeel dat
beschikbaar is voor een instelling, orgaan of agentschap.

9

Zie de paragrafen 10.9-10.13 van ons Jaarverslag 2016 en de Snelle gevalsanalyse
nr. 02/2017 van de ERK: Snelle gevalsanalyse van de tenuitvoerlegging van de
personeelsinkrimping van 5 % (www.eca.europa.eu).
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Kader 9.2
Het Statuut van de ambtenaren en arbeidscontractanten
Overeenkomstig de artikelen 3 bis en 3 ter van de Regeling welke van toepassing is
op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP) worden
arbeidscontractanten aangeworven op basis van contracten die kunnen worden
omgezet in contracten voor onbepaalde tijd of contracten voor bepaalde tijd van
minimaal drie maanden tot maximaal zes jaar. Zij worden vaak betaald uit de
begroting voor extern personeel en zijn niet toegewezen aan posten in de
personeelsformatie.
Arbeidscontractanten zijn ingedeeld in vier functiegroepen (FG I-FG IV). In
artikel 80 van de RAP wordt beschreven welke werkzaamheden bij elke
functiegroep (FG) horen:
o

FG I voor handenarbeid en administratieve ondersteunende diensten;

o

FG II voor kantoor- en secretariaatswerkzaamheden, kantoorbeheer en
andere gelijkwaardige werkzaamheden;

o

FG III voor uitvoerende werkzaamheden, werkzaamheden op
redactioneel en boekhoudkundig gebied en gelijkwaardige technische
werkzaamheden;

o

FG IV voor werkzaamheden van administratieve aard, advisering,
werkzaamheden op taalkundig gebied en gelijkwaardige technische
werkzaamheden.

9.15. Wij hebben vastgesteld dat de instellingen en organen10 hun

personeelsformaties met 1 409 posten hadden verminderd (3 %) en tegelijkertijd
geleidelijk meer arbeidscontractanten hadden aangesteld. Gedurende die periode was
het aandeel arbeidscontractanten in de prognoses voor het totale personeelsbestand 11
gestegen van 17 % tot 22 % 12.

10

Deze paragraaf heeft geen betrekking op het aantal personeelsleden van de Europese
Ombudsman of de EDPS.

11

Personeelsbestand wordt hier gedefinieerd als vaste en tijdelijke ambtenaren en
arbeidscontractanten. Het omvat geen andere contractuele verhoudingen, zoals plaatselijk
personeel, uitzendkrachten, gedetacheerde nationale deskundigen, stagiairs, enz.

12

In 2018 bedroeg het aandeel 21 % voor de Commissie, 21 % voor het Europees Parlement,
24 % voor de EDEO en 77 % voor de uitvoerende agentschappen. Voor andere instellingen
en organen was dit veel lager.
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9.16. De toename van het aantal arbeidscontractanten aan het einde van het jaar

(zie kader 9.3) verschilt aanzienlijk per instelling, orgaan of uitvoerend agentschap. Dit
is deels toe te schrijven aan verschillen in de omvang van de entiteiten, maar
weerspiegelt ook het effect op het personeelsbestand van nieuwe taken die
voortvloeien uit snel veranderende prioriteiten, zoals:
—

extra werkzaamheden uitgevoerd door het Gemeenschappelijk Centrum voor
Onderzoek (JRC) namens andere diensten van de Commissie en derden, en de
vervanging van bursalen die voorheen in het kader van de nationale wetgeving 13
waren aangesteld door een groot aantal in FG IV aangeworven wetenschappelijke
en technisch ondersteunende medewerkers;

—

de uitvoering van nieuwe programma’s14 die door de Commissie wordt
gedelegeerd aan de uitvoerende agentschappen en die neutraal was ten aanzien
van de begroting en de overplaatsing van personeel van de Commissie;

—

de internalisering van ondersteunende diensten van het Europees Parlement
(beveiligingspersoneel en chauffeurs die in FG I zijn aangesteld);

—

de nieuwe verantwoordelijkheden die de EDEO zijn opgedragen, met name op het
gebied van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid en het actieplan
tegen desinformatie. De EDEO heeft ook de fysieke en IT-beveiliging bij EUdelegaties versterkt.

9.17. De toename van het aantal arbeidscontractanten was ook een reactie op

bijzondere of dringende situaties, zoals de migratiecrisis. Ten slotte was er voor enkele
instellingen een toename van het aantal arbeidscontractanten in FG I als gevolg van de
omzetting van het aantal vaste en tijdelijke posten voor kantoor/secretariaatsmedewerkers in posten voor arbeidscontractanten.

13

In de periode 2012-2018 steeg het aantal arbeidscontractanten in FG IV aan het einde van
het jaar bij het JRC van 38 tot 845.

14

Deze omvatten het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (Horizon 2020)
en een aantal programma’s op het gebied van vervoer, energie en ICT (in het kader van de
Connecting Europe Facility); het concurrentievermogen en kmo’s (Cosme); onderwijs,
cultuur en burgerschap (Creatief Europa, Erasmus+, Europa voor de burger); gezondheid en
consumenten (Betere opleiding voor veiliger voedsel, Gezondheid voor groei en
consumentenprogramma's); en milieu en klimaatactie (LIFE). Zie mededeling
SEC (2013) 493 final van 18.9.2013 aan de Commissie over het delegeren van het beheer
van de programma’s voor 2014-2020 aan uitvoerende agentschappen.
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Kader 9.3
Toename van het aantal arbeidscontractanten dat aan het einde van
het jaar in dienst is van instellingen, organen en uitvoerende
agentschappen van de EU, 2012-2018
arbeidscontractanten
7 000

22 %

Europese Commissie
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6 000
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56 %
1 879
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27 %
535

38 %
444
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Bron: ERK, op basis van gegevens van de instellingen, organen en uitvoerende agentschappen van
de EU.

9.18. Eind 2018 werkten er 11 962 arbeidscontractanten bij de instellingen,

organen en uitvoerende agentschappen, een stijging van 37 % sinds 2012. De meesten
waren in dienst genomen door de Europese Commissie, voornamelijk in FG IV, de best
betaalde functiegroep. Ook bij de uitvoerende agentschappen was het merendeel van
de arbeidscontractanten aangesteld in FG III en FG IV (respectievelijk 763 en 715).
Kader 9.4 toont de jaarlijkse verandering in het aantal arbeidscontractanten in elke
functiegroep.

253

Kader 9.4
Jaarlijkse stijging van het salaris van arbeidscontractanten en van
hun aantal per functiegroep, 2012-2018
Stijging salarissen arbeidscontractanten met 59 % ...
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Bron: ERK, op basis van gegevens van de instellingen, organen en uitvoerende agentschappen van
de EU.
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9.19. Tijdens de verslagperiode is de loonsom van het vaste en tijdelijke personeel

van de instellingen, organen en uitvoerende agentschappen met 12 % gestegen, terwijl
de totale betalingen aan arbeidscontractanten met 59 % stegen. De belangrijkste
oorzaken van beide stijgingen waren de uitbreiding van het totale personeelsbestand,
gevolgd door de jaarlijkse loonindexering, bevorderingen van het personeel en
salarisverhogingen binnen de rangen. Wat arbeidscontractanten betreft, is de sterkere
stijging ook het gevolg van een toename van het aandeel personeelsleden in FG III en
FG IV ten opzichte van het totaalaantal arbeidscontractanten. De totale loonsom voor
vast en tijdelijk personeel en arbeidscontractanten is met 15 % gestegen, van
4 116 miljoen EUR in 2012 tot 4 724 miljoen EUR in 2018.

255

Conclusies en aanbevelingen
Conclusie

9.20. Over het geheel genomen wijst de door ons verkregen controle-informatie

die wij in dit hoofdstuk hebben gepresenteerd erop dat het foutenpercentage bij de
uitgaven voor “Administratie” niet van materieel belang was (zie bijlage 9.1).

Aanbevelingen

9.21. Bijlage 9.2 bevat de bevindingen van onze follow-upevaluatie van de

aanbeveling inzake fracties die wij in ons Jaarverslag 2016 aan het Europees Parlement
deden. Gezien de fouten die wij voor 2019 hebben gevonden in een betaling aan een
Europese politieke partij (zie paragraaf 9.8) zijn wij van mening dat deze aanbeveling
nog steeds geldig is.

9.22. Op basis van deze evaluatie en onze bevindingen en conclusie voor 2019
doen wij de volgende aanbevelingen:

Aanbeveling 9.1 — Europees Economisch en Sociaal Comité
Het Europees Economisch en Sociaal Comité voert een beleid uit inzake de omgang
met gevoelige functies waarbij gebruik wordt gemaakt van een volledige
risicobeoordeling die leidt tot de vaststelling van risicobeperkende controles, waarbij
rekening wordt gehouden met de omvang van het Comité en de aard van zijn
werkzaamheden (zie de paragrafen 9.11 en 9.12).
Tijdpad: eind 2021
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Bijlagen
Bijlage 9.1 Resultaten van de toetsing van verrichtingen voor
“Administratie”
OMVANG EN STRUCTUUR VAN DE STEEKPROEF
Totaal verrichtingen:
GESCHATTE IMPACT VAN KWANTIFICEERBARE FOUTEN
Geschat foutenpercentage

2019

2018

45

45

Bevat geen
materiële
fouten

Bevat
geen
materiële
fouten

257

Bijlage 9.2 Follow-up van eerdere aanbevelingen

Jaar

Aanbeveling van de ERK

Volledig
uitgevoerd

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang
In uitvoering
Niet
Niet van
In de
In enkele
uitgevoerd
toepassing
meeste
opzichten
opzichten

We doen de volgende aanbevelingen:
Aanbeveling 1:
2016

Het Europees Parlement moet zijn controlekader voor het
monitoren van de uitvoering van aan fracties toegewezen
begrotingskredieten herzien. Het moet ook betere
begeleiding bieden aan fracties, doeltreffender monitoren
hoe zij de regels toepassen voor het goedkeuren en betalen
van uitgaven en hoe zij aanbestedingsprocedures uitvoeren
(zie paragraaf 10.15).

X

Ontoereikend
bewijs

258

Antwoorden van de instellingen op het
Jaarverslag over de uitvoering van de
EU-begroting betreffende het
begrotingsjaar 2019
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Inhoud
Blz.

Hoofdstuk 1 Betrouwbaarheidsverklaring en toelichting
daarbij
Antwoorden van de Europese Commissie

261

Hoofdstuk 2 Begrotings- en financieel beheer
Geconsolideerde antwoorden van de
Europese Commissie en de Europese
Investeringsbank

271

Hoofdstuk 3 Ontvangsten
Antwoorden van de Europese Commissie

279

Hoofdstuk 4 Concurrentievermogen voor groei en
werkgelegenheid
Antwoorden van de Europese Commissie

284

Hoofdstuk 5 Economische, sociale en territoriale cohesie
Antwoorden van de Europese Commissie

291

Hoofdstuk 6 Natuurlijke hulpbronnen
Antwoorden van de Europese Commissie

301

Hoofdstuk 7 Veiligheid en burgerschap
Antwoorden van de Europese Commissie

305
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Hoofdstuk 8 Europa als wereldspeler
Antwoorden van de Europese Commissie

307

Hoofdstuk 9 Administratie
Antwoorden van het Europees Parlement

311

Antwoorden van het Europees
Economisch en Sociaal Comité

313

261
ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG VAN DE EUROPESE
REKENKAMER VAN 2019
“BIJDRAGE AAN HET JAARVERSLAG 2019 — HOOFDSTUK 1 —
BETROUWBAARHEIDSVERKLARING EN TOELICHTING DAARBIJ”

INLEIDING
Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 1.1 tot en met 1.6:
2019 was het laatste jaar van de zittingsperiode 2014-2019, dus de nadruk lag op de afronding van het
werk aan de prioriteiten van de Commissie-Juncker en de voorbereiding van de overgang naar een
nieuwe Commissie onder leiding van voorzitter Von der Leyen.
Met de EU-begroting wordt een bijdrage geleverd aan het sterker en veerkrachtiger maken van de
Europese economie.
De Commissie hecht een groot belang aan een verantwoord en juist beheer van de EU-begroting
en aan samenwerking met alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat de begroting tastbare en
concrete resultaten oplevert.
De Commissie houdt de uitvoering van de EU-begroting zorgvuldig in het oog. Als blijkt dat
lidstaten, tussenpersonen of eindbegunstigden EU-geld onjuist hebben uitgegeven, neemt de
Commissie onmiddellijk maatregelen om deze fouten te corrigeren en de middelen zo nodig terug te
vorderen.
De Commissie heeft het jaarverslag van de ERK zorgvuldig bestudeerd. Dit verslag zal, net als in het
verleden, de hoogste normen op het gebied van financieel beheer helpen verwezenlijken. De
Commissie streeft ernaar het juiste evenwicht te vinden tussen een laag aantal fouten, snelle
betalingen en redelijke controlekosten.
Dankzij de inspanningen van de ERK en de Commissie is het financieel beheer van de EU-begroting
mettertijd verbeterd en zijn de foutenpercentages gedaald tot bandbreedtes die de afgelopen jaren
dichter bij de materialiteitsdrempel van 2 % zijn gekomen, met uitzondering van enkele specifieke
beleidsterreinen.
REGELMATIGHEID VAN DE VERRICHTINGEN
Er is nog steeds sprake van fouten in specifieke soorten uitgaven
1.18 a) Met betrekking tot de ontvangstenzijde van de EU-begroting is de Commissie het met de
ERK eens dat dit gebied geen fouten van materieel belang vertoont.
Wat de traditionele eigen middelen betreft, verbetert de Commissie haar risicobeoordeling voor de
planning van de inspecties en blijft zij ernaar streven de lang openstaande punten snel af te sluiten,
wat mede afhangt van de medewerking van de lidstaten.
Met het vlaggen van verrichtingen die in het kader van de financiële-risicocriteria als financiële
risico’s worden beschouwd en de actualisering van de gids voor douanebedrijfscontroles, heeft de
Commissie bovendien belangrijke stappen genomen om de meest risicovolle marktdeelnemers op EU-
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niveau te helpen identificeren met het oog op controles na vrijgave. Zij werkt nauw met de lidstaten
samen aan oplossingen voor de identificatie van importeurs die actief zijn in andere lidstaten dan die
waar zij hun hoofdkantoor hebben. Verdere vooruitgang zal worden geboekt zodra een EU-brede
database voor alle invoer volledig beschikbaar komt (zie de antwoorden van de Commissie op de
paragrafen 3.11 tot en met 3.15).
b) Wat de uitgavenzijde van de EU-begroting betreft, is de eigen schatting van de Commissie van het
risico bij betaling voor de desbetreffende uitgaven voor 2019 2,1 %. Dit ligt inderdaad net boven
de materialiteitsdrempel van 2 %.
Gegeven het meerjarige karakter van haar uitgaven en controlestrategieën kan de Commissie, als
beheerder van de EU-begroting, evenwel tot de afsluiting van het financieringsprogramma correcties
toepassen. Met inachtneming hiervan schat de Commissie ook een risico bij afsluiting, dat
overeenkomt met het risico bij betaling minus de geschatte toekomstige correcties voor de betreffende
uitgavensegmenten of programma’s.
Het risico bij afsluiting wordt geschat op 0,7 % voor de gehele EU-begroting voor 2019. Dit ligt
ruim onder de materialiteitsdrempel van 2 %, en is in overeenstemming met de niveaus die in
voorgaande jaren sinds 2016 zijn bereikt en met de doelstelling van de Commissie.
Hieruit blijkt dat, zodra de Commissie en de lidstaten de tijd hebben gekregen om hun corrigerende
vermogen toe te passen en de Commissie de haar ter beschikking staande toezichtinstrumenten
overeenkomstig haar verplichtingen uit hoofde van de verschillende sectorale rechtsgrondslagen heeft
kunnen inzetten, het reële risico bij afsluiting uiteindelijk voor elk verslagjaar zelfs ruim onder de 2 %
zal liggen.
Wat uitgaven met een hoog risico betreft, dragen complexe regels inderdaad bij tot een hoger risico
op fouten. De Commissie werkt daarom voortdurend aan de grootst mogelijke vereenvoudiging van
de regels en aan een groter gebruik van eenvoudigere leveringsmechanismen, zoals vereenvoudigde
kostenopties. Minder bureaucratie voor begunstigden en minder complexiteit waren de leidende
beginselen voor de voorstellen van de Commissie voor het volgende meerjarig financieel kader
(MFK), waarbij ook rekening werd gehouden met de aanbevelingen van de ERK van de vorige jaren.
Als beheerder van de EU-begroting stemt de Commissie haar gemeenschappelijke methodologie op
passende wijze af op de specifieke kenmerken van de risico-, controle- en beheersomgevingen van de
verschillende uitgaventerreinen, teneinde haar rapportageverplichtingen doeltreffend na te komen en
de EU-begroting te beschermen (zie ook het antwoord van de Commissie op paragraaf 1.34).
Op basis van haar eigen gedetailleerde beheersbeoordeling per programma (zie het jaarlijks beheersen prestatieverslag 2019, blz. 61-62) is de Commissie van oordeel dat de risicobedragen bij betaling
onder de 2 %-materialiteitsdrempel 54 % van de desbetreffende uitgaven en bedragen boven de
2 %, 46 % van de uitgaven uitmaken. Voor uitgaven die als hoog risico worden beschouwd, stelt de
Commissie op basis van haar risicobeoordeling in detail vast welke programma’s zij als hoog risico
beschouwt en welke als laag (d.w.z. met een geschat foutenpercentage onder de materialiteitsdrempel
van 2 %). Dit ondersteunt de conclusie van de Commissie dat iets minder dan de helft van de
betrokken uitgaven fouten van materieel belang vertoont. (Zie ook de antwoorden van de Commissie
op de paragrafen 1.21-25, 29 en 44).
Tot slot stemt het de Commissie tevreden dat op het beleidsterrein Natuurlijke hulpbronnen de
neerwaartse trend wordt voortgezet met een verdere daling tot een geschat foutenpercentage van
1,9 %, wat onder de materialiteitsdrempel ligt. Dit is in overeenstemming met de foutenpercentages
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die zijn gepubliceerd in de jaarlijkse activiteitenverslagen over 2019 van DG AGRI, DG MARE, DG
ENV en DG CLIMA (zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 6.8).
De complexiteit van de regels en de wijze waarop EU-middelen worden uitbetaald, zijn van
invloed op het risico op fouten
Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 1.19 en 1.20:
Eerste streepje — Het verheugt de Commissie dat zowel de ERK als de Commissie concluderen dat
de uitgaven met een laag risico (hoofdzakelijk op rechten gebaseerd) vrij van fouten van materieel
belang blijven.
Tweede streepje — De Commissie deelt de mening dat complexe regels tot een hoger risico op
fouten leiden. De Commissie werkt daarom voortdurend aan de grootst mogelijke vereenvoudiging
van de regels en aan een groter gebruik van eenvoudigere leveringsmechanismen, zoals
vereenvoudigde kostenopties. Minder bureaucratie voor begunstigden en minder complexiteit waren
de leidende beginselen voor de voorstellen van de Commissie voor het volgende MFK, waarbij ook
rekening werd gehouden met de aanbevelingen van de ERK van de vorige jaren. De Commissie
streeft er echter ook naar ambitieuze doelen te stellen om de prestaties van de programma’s te
verbeteren. Complexe voorwaarden en subsidiabiliteitsregels zijn inherent aan de betrokken
beleidsterreinen, of zijn van toepassing als het voor de verwezenlijking van ambitieuze
beleidsdoelstellingen nodig is steun gericht in te zetten, of om de basisbeginselen van de eengemaakte
markt (regels inzake openbare aanbestedingen of staatssteun) te waarborgen. De wettigheid en de
regelmatigheid moeten dus worden afgewogen tegen de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen,
rekening houdend met de leveringskosten.
De Commissie verleent steun aan alle uitvoerende autoriteiten in de lidstaten en andere uitvoerende
partners door middel van verscheidene acties, vergaderingen en richtsnoeren, en controleert of er
naast haar eigen controles voldoende controles worden uitgevoerd om fouten beter te voorkomen en te
corrigeren, en om meer in het algemeen het vermogen van de lidstaten te versterken om de
voorschriften van de huidige programmeringsperiode toe te passen.
Wat cohesie betreft, zijn de acties er met name op gericht om vaker vereenvoudigde kostenopties te
gebruiken en om, naar aanleiding van de uitvoering en de voortdurende actualisering van de
bijgewerkte actieplannen inzake overheidsopdrachten en staatssteun, de transparantie en
administratieve capaciteit op het gebied van openbare aanbestedingen en staatssteunprocedures verder
te bevorderen.
Meer dan de helft van onze controlepopulatie vertoonde fouten van materieel belang
Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 1.21 en 1.22:
De Commissie past naar risico gedifferentieerde controlestrategieën toe, waarbij zij zich meer
toelegt op programma’s en uitgaven met een hoog risico.
Op basis van haar eigen gedetailleerde beheersanalyse per programma (zie het jaarlijks beheers- en
prestatieverslag 2019, blz. 61-62) merkt de Commissie op dat de risicobedragen bij betaling onder de
2 %-materialiteitsdrempel 54 % van de totale uitgaven uitmaken en de uitgaven boven de 2 % 46 %.
De Commissie is derhalve van oordeel dat iets minder dan de helft van de betrokken uitgaven
fouten van materieel belang bevat.
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Dit heeft betrekking op: het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds
(maximaal 3,8 %); het Europees Sociaal Fonds (maximaal 2,4 %); onder Natuurlijke hulpbronnen:
marktmaatregelen en plattelandsontwikkeling (2,7 %); onderzoeksbeurzen in het kader van Horizon
2020; en andere complexe subsidies.
Vanwege de bestaande (risicogebaseerde) controles voor uitgaven die als risicovol worden
beschouwd, bekijkt de Commissie nauwkeurig welke programma’s zij als hoog risico beschouwt en
welke als laag (d.w.z. met een geschat foutenpercentage onder de materialiteitsdrempel van 2 %). De
als laag risico beschouwde uitgaven hebben bijvoorbeeld betrekking op een aantal Horizon 2020segmenten (Marie Skłodowska-Curie-acties; subsidies van de Europese Onderzoeksraad) en andere
uitgaven die zijn ingedeeld onder de rubriek “Concurrentievermogen” (het Europees
Ruimteagentschap en het Agentschap voor wereldwijde satellietnavigatiesystemen; de Connecting
Europe Facility; Erasmus+), plus een groot deel van de uitgaven voor Europa als wereldspeler.
1.23 Met betrekking tot Cohesie merkt de Commissie op dat het door de ERK voor cohesie berekende
foutenpercentage lager is dan vorig jaar.
De Commissie rapporteert in het jaarlijks beheers- en prestatieverslag en in de jaarlijkse
activiteitenverslagen (JAV) een foutmarge voor het cohesiebeleid binnen de door de ERK berekende
foutmarge. De Commissie is van oordeel dat haar gedetailleerde beoordeling een redelijke en billijke
schatting van de foutenpercentages per programma en voor alle programma's samen geeft. De
Commissie verwijst verder naar de foutmarges met inbegrip van de maximale risico's
(worstcasescenario’s) die in het jaarlijks beheers- en prestatieverslag 2019 en de JAV’s van DG
REGIO en DG EMPL zijn bekendgemaakt en die het resultaat zijn van een gedetailleerde analyse van
elk van de 420 programma’s. Voor het EFRO en het Cohesiefonds ligt de foutmarge tussen 2,7 % en
3,8 %, en voor het ESF tussen 1,7 % en 2,4 %.
Zoals altijd volgt de Commissie alle fouten op die door haar diensten en de ERK zijn ontdekt, en
vraagt zij, zo nodig, aanvullende financiële correcties. Zij zal ook samen met de betrokken
auditdiensten de onderliggende redenen voor deze resterende kwesties analyseren en nagaan hoe deze
kunnen worden opgelost. Tot slot merkt de Commissie op dat zij over de nodige instrumenten
beschikt om de programma’s of delen van programma’s die risico lopen, te selecteren en om
aanvullende corrigerende maatregelen te nemen, met inbegrip van aanvullende financiële correcties,
waar nodig, om mettertijd voor alle programma’s in ieder boekjaar een restfoutenpercentage van
minder dan 2 % te waarborgen.
Met betrekking tot de acties om fouten te verminderen, heeft de Commissie de lidstaten voor de
programmeringsperiode 2014-2020 bijgewerkte richtsnoeren verstrekt die, in combinatie met het
vereiste gebruik van vereenvoudigde kostenopties, tot doel hebben om de kwaliteit van de
beheersverificaties verder te verbeteren.
De Commissie heeft een sinds 2014 meermaals geactualiseerd actieplan inzake overheidsopdrachten
en een gemeenschappelijk actieplan inzake staatssteun opgesteld. Deze actieplannen zijn bedoeld om
beheerders en begunstigden van EU-middelen te helpen hun praktijken op het gebied van
overheidsopdrachten te verbeteren en om, door middel van opleidingsprogramma’s en de verspreiding
van informatie onder de belanghebbenden van de ESI-fondsen, het risico van onregelmatigheden in
verband met de toepassing van de staatssteunregels te verlagen.
1.24 Met betrekking tot Natuurlijke hulpbronnen is de Commissie ingenomen met de bevinding van
de ERK (hoofdstuk 6, paragraaf 6.11) dat de rechtstreekse betalingen uit het ELGF, die goed zijn voor
70 % van de uitgaven voor natuurlijke hulpbronnen, vrij van fouten van materieel belang blijven en
dat het geschatte foutenpercentage van alle hoofdstukken onder de materialiteitsdrempel ligt. Deze
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conclusie is in overeenstemming met de eigen beheersbeoordeling van de Commissie (zie het
foutenpercentage voor rechtstreekse betalingen, zoals gerapporteerd in het jaarlijkse
activiteitenverslag 2019 van DG AGRI en in het jaarlijks beheers- en prestatieverslag 2019
opgenomen).
De Commissie deelt het oordeel dat de uitgaven met een hoger risico betrekking hebben op
marktmaatregelen (2,8 % risico bij betaling) en plattelandsontwikkeling (2,7 % risico bij betaling).
Op basis van haar eigen gedetailleerde beheersbeoordeling per programma (zie het jaarlijks beheersen prestatieverslag 2019, blz. 61-62) is de Commissie echter van oordeel dat het Fonds voor
maritieme zaken en visserij (EFMZV) een laag risico vertegenwoordigt, aangezien het risico bij
betaling minder dan 2 % bedraagt.
1.25 Met betrekking tot Concurrentievermogen is de Commissie van oordeel dat de uitgaven met
een hoger risico binnen dit hoofdstuk betrekking hebben op delen van Horizon 2020, en deelt zij de
mening over de belangrijkste bronnen van fouten.
Op basis van haar eigen gedetailleerde beheersbeoordeling per programma (zie het jaarlijks beheersen prestatieverslag 2019, blz. 61-62) is de Commissie echter van oordeel dat sommige onderdelen van
de programma’s “Onderzoek” en/of “Concurrentievermogen” (zie de Marie Skłodowska-Curie-acties;
subsidies van de Europese Onderzoeksraad; het Europees Ruimteagentschap en het Agentschap voor
wereldwijde satellietnavigatiesystemen; de Connecting Europe Facility; en Erasmus+) een laag risico
vormen, aangezien de geschatte risico’s bij betaling minder dan 2 % zijn.
1.26 Met betrekking tot Europa als wereldspeler is de Commissie, op basis van haar eigen
gedetailleerde beheersbeoordeling per programma (zie het jaarlijks beheers- en prestatieverslag 2019,
blz. 61-62), van oordeel dat de uitgaven met een lager risico binnen dit hoofdstuk niet beperkt zijn tot
het segment begrotingssteun.
Zoals transparant gerapporteerd in de jaarlijkse activiteitenverslagen van de DG’s voor externe
betrekkingen, hebben de meeste segmenten van direct en indirect beheer een laag risico bij betaling
(met uitzondering van subsidies voor direct beheer binnen ENI en IPA II, waarvoor DG NEAR een
voorbehoud heeft gemaakt en een actieplan heeft opgesteld).
Subsidiabiliteitsfouten leveren nog steeds de grootste bijdrage aan het geschatte foutenpercentage
voor uitgaven met een hoog risico
1.27 De Commissie is het ermee eens dat complexe regels inderdaad tot een hoger foutrisico leiden.
De Commissie werkt daarom voortdurend aan de grootst mogelijke vereenvoudiging van de regels en
aan een groter gebruik van eenvoudigere leveringsmechanismen, zoals vereenvoudigde kostenopties.
Minder bureaucratie voor begunstigden en minder complexiteit waren de leidende beginselen voor de
voorstellen van de Commissie voor het volgende MFK, waarbij ook rekening werd gehouden met de
aanbevelingen van de ERK van de vorige jaren.
1.28 Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 1.27 en 1.28:
Aangezien de uitgavenprogramma's van de EU als meerjarenprogramma's zijn opgezet, bestrijken de
desbetreffende controlesystemen en beheerscycli ook meerdere jaren. Dit betekent dat fouten die
in een bepaald jaar worden ontdekt, in het lopende jaar of in daaropvolgende jaren na de betaling
worden gecorrigeerd — tot aan het moment van afsluiting, aan het einde van de levenscyclus van de
programma’s. In 2019 bedroegen de bevestigde corrigerende maatregelen 1,5 miljard EUR (25 %
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meer dan in 2018). Deze hebben voornamelijk betrekking op fouten inzake betalingen in voorgaande
jaren.
Op het gebied van cohesie hebben de auditdiensten in 2019 voor het tweede jaar onregelmatigheden
die ze bij hun controle van concrete acties hadden vastgesteld, volgens een met de Commissie
overeengekomen en door de lidstaten gedeelde gemeenschappelijke typologie gerapporteerd.
De meeste door de auditdiensten en de Commissie vastgestelde onregelmatigheden hebben betrekking
op dezelfde door de ERK vastgestelde hoofdcategorieën: niet-subsidiabele uitgaven, kwesties in
verband met overheidsopdrachten, en een gebrekkig controlespoor. Hieruit blijkt dat de auditdiensten
de verschillende soorten onregelmatigheden die bijdragen tot het foutenpercentage op passende wijze
opsporen, maar niet in alle gevallen. Dit is het gevolg van complexe projecten en regels.
De Commissie blijft samen met de betrokken auditdiensten de onderliggende redenen voor deze
resterende kwesties analyseren en nagaan hoe deze verder kunnen worden opgelost.
Voor de uitgaven in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is bepaald welke de
redenen en de betrokken betaalorganen zijn, en zijn, waar nodig, actieplannen aangevraagd.
Voor het Horizon 2020-programma heeft de Commissie maatregelen genomen, zoals een
vereenvoudiging van de modelsubsidieovereenkomst, duidelijkere communicatie over
subsidiabiliteitsregels en verdere uitbreiding van de financiering met vaste bedragen.
We hebben geen materieel foutenpercentage aangetroffen voor uitgaven met een laag risico
1.30 Op basis van haar eigen gedetailleerde beheersbeoordeling per programma (zie het jaarlijks
beheers- en prestatieverslag 2019, blz. 61-62) is de Commissie van oordeel dat de (delen van)
financieringsprogramma’s die als laag risico kunnen worden beschouwd (wat betekent dat het daaraan
verbonden risico bij betaling minder dan 2 % is), 80 miljard EUR ofwel 54 % van de desbetreffende
uitgaven in 2019 bedragen.
Het gaat hierbij onder meer om: landbouw — rechtstreekse betalingen; het Fonds voor maritieme
zaken en visserij; Marie Skłodowska-Curie-acties; subsidies van de Europese Onderzoeksraad; het
Europees Ruimteagentschap en het Agentschap voor wereldwijde satellietnavigatiesystemen; de
Connecting Europe Facility; Erasmus+; het Fonds voor asiel, migratie en integratie; begrotingssteun,
subsidies, administratieve uitgaven, enz.
Wat begrotingssteun betreft, benadrukt de Commissie dat begrotingssteun voor niet-EU-landen
volledig prestatiegebaseerde financiering is, waarbij uitbetalingen afhangen van het voldoen aan alle
algemene subsidiabiliteitscriteria en specifieke prestatie-indicatoren, voordat de betaling wordt
verricht. Wanneer niet meer aan die voorwaarden wordt voldaan, worden de
begrotingssteunovereenkomsten opgeschort of beëindigd. Deze steun is rechtstreeks gekoppeld aan
resultaten, en is niet op rechten gebaseerd.
De regelmatigheidsinformatie van de Commissie
1.32 De Commissie spreekt nogmaals haar steun uit voor het initiatief van de ERK om, in het
kader van de betrouwbaarheidsverklaring, meer gebruik te maken van informatie over de
wettigheid en de regelmatigheid die door de Commissie wordt gerapporteerd via de
geïntegreerde financiële en verantwoordingsverslagen, met name nu de conclusies van beide
instellingen verder in dezelfde richting gaan. De Commissie heeft het besluit van de ERK van meet af
aan constructief begeleid en nauw met de ERK samengewerkt, met name inzake de uitvoering van het

NL

NL

267
proefproject voor cohesie en het ter tafel brengen van ideeën om een aantal van de problemen op te
lossen. Op basis van de opgedane ervaring en de geboekte vooruitgang zal de Commissie de ERK
blijven steunen bij haar aanpak om de resultaten van de door de nationale autoriteiten uitgevoerde
controles te gebruiken als basis voor de toetsing van de wettigheid en de regelmatigheid van cohesieuitgaven.
Wat het proefproject voor cohesie van de ERK betreft, ontvangen de diensten van de Commissie voor
de meeste cohesiebeleidsprogramma’s tijdige en betrouwbare controle-informatie als input voor de
procedure tot verkrijging van zekerheid. De vereiste verificaties (controlecyclus) kunnen echter meer
dan een jaar in beslag nemen. De informatie over bevestigde foutenpercentages (het merendeel van de
programma’s) en over de kleine hoeveelheid foutenpercentages die nog niet kon worden bevestigd,
wordt elk jaar in het jaarlijkse activiteitenverslag van de betrokken DG’s volkomen transparant
bekendgemaakt. Bovendien kunnen nationale en EU-controles rechtens worden uitgevoerd tot ten
minste drie jaar na het jaar waarin de rekeningen zijn ingediend. Dit is belangrijk voor de Commissie
met het oog op de kwijting van haar verantwoordelijkheden met betrekking tot de uitvoering van de
EU-begroting in het kader van meerjarenprogramma's.
Wanneer het vanwege contradictoire procedures niet mogelijk is om definitieve controleresultaten
tegen het volgende JAV te verkrijgen, hanteren de diensten van de Commissie bovendien een
voorzichtige benadering voor het gerapporteerde gemiddelde restfoutenpercentage en controleoordeel,
en baseren zij zich in de JAV’s op een worstcasescenario voor de kernprestatie-indicator inzake
wettigheid en controleoordelen. Voor dergelijke programma's is nadere controle-informatie nodig om
na te gaan of het worstcasescenario van het gerapporteerde risico werkelijkheid wordt. Zie ook de
antwoorden van de Commissie op de paragrafen 5.52 en 5.58 in hoofdstuk 5.
De Commissie is bereid de besprekingen voort te zetten om de voorwaarden te scheppen die nodig
zijn om vooruitgang te boeken met dit proces, waarbij terdege rekening wordt gehouden met het
bestaande rechtskader, de specifieke kenmerken van de verschillende uitgavenprogramma’s en het
meerjarige karakter daarvan.
Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 1.33 en 1.34:
De Commissie heeft als beheerder van de EU-begroting een specifieke rol en geeft haar aanpak bij de
controle van de EU-middelen dienovereenkomstig vorm. Deze aanpak verschilt van die van de ERK
in haar rol van controleur. Dit kan leiden tot verschillen tussen de schatting van het foutenpercentage
door de twee instellingen.
De schatting door de Commissie van het risico bij betaling voor de gehele EU-begroting die in het
jaarlijks beheers- en prestatieverslag wordt gepresenteerd, is het resultaat van de optelling van de in
de JAV’s vermelde risico’s bij betaling.
Naast het risico bij betaling presenteert en schat de Commissie ook het risico bij afsluiting, wat een
schatting is van de fouten die aan het einde van de levenscyclus van de programma’s resteren, zodra
alle controles achteraf en alle correcties (die nog plaatsvinden tussen het moment van de
verslaglegging en het einde van de levenscyclus van het programma) zijn uitgevoerd.
Gegeven het meerjarige karakter van haar uitgaven en controlestrategieën kan de Commissie als
beheerder van de EU-begroting tot de afsluiting van het financieringsprogramma immers correcties
toepassen.
Hieruit blijkt dat, zodra de Commissie en de lidstaten de tijd hebben gekregen om hun corrigerende
vermogen toe te passen en de Commissie de haar ter beschikking staande toezichtinstrumenten
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overeenkomstig haar verplichtingen uit hoofde van de verschillende sectorale rechtsgrondslagen heeft
kunnen inzetten, het werkelijke risico bij afsluiting uiteindelijk voor elk verslagjaar zelfs ruim onder
de 2 % zal liggen.
1.34 De Commissie schat het risico bij betaling voor 2019 op 2,1 %, wat binnen de door de ERK
berekende bandbreedte valt.
Er zijn enkele open punten betreffende de elementen van de schattingen van de Commissie
Gezamenlijk antwoord van de Commissie op paragraaf 1.35 en Kader 1.11:
Kader 1.11 — Wat het GLB in het ruimere kader van Natuurlijke hulpbronnen betreft, bevestigt de
Commissie dat zij het nodig acht aanpassingen te doen aan de resultaten van de controles van de
lidstaten om het risico bij betaling te beoordelen. Deze aanpassingen zijn gebaseerd op de resultaten
van de werkzaamheden van de verklarende instanties (die volgens de Commissie aanzienlijk zijn
verbeterd) en op de eigen controles van de Commissie, waardoor een betrouwbare beoordeling van
het geschatte foutenpercentage wordt gewaarborgd. Zie ook het antwoord van de Commissie op de
paragrafen 6.30 en 6.31.

Het stemt de Commissie tevreden dat het risico bij betaling voor GLB-uitgaven van 1,9 % in
overeenstemming is met het door de ERK geschatte foutenpercentage voor Natuurlijke
hulpbronnen.
Wat Cohesie betreft, benadrukt de Commissie dat op het ogenblik dat de JAV’s worden ondertekend,
de uitgaven die gedeclareerd worden in het verslagjaar zijn gedekt door een inhouding van 10 % op de
tussentijdse betalingen. De Commissie had haar kernprestatie-indicator inzake wettelijkheid (KPI 5)
al in haar jaarlijkse activiteitenverslagen voor 2018 geactualiseerd in overeenstemming met
aanbeveling 4 van het jaarverslag van de Europese ERK voor 2017. De Commissie evalueert de door
de auditdiensten gerapporteerde foutenpercentages grondig en verhoogt deze indien nodig, en
berekent een bandbreedte, inclusief een worstcasescenario, rekening houdend met verdere
onzekerheden voor een aantal programma’s (zie de antwoorden van de Commissie op de paragrafen
1.23 en 1.32).
Wat Europa als wereldspeler betreft, bevatte de RFP-studie van DG NEAR van 2019 geen
schattingen, zoals in hoofdstuk 8 van dit jaarverslag (paragraaf 8.16) is vermeld, en werden slechts 3
van de 357 verrichtingen geschat in de RFP-studie van DG DEVCO van 2019. Volgens de RFPhandleiding kan alleen een schatting worden gedaan als de documentatie om een logistieke of
wettelijke reden niet kan worden verstrekt. In alle andere gevallen wordt een gekwantificeerde fout
vastgesteld.
De Commissie wijst erop dat het volledige vertrouwen op de RFP-studie van DG NEAR in 2019 is
afgenomen, en is van mening dat er geen sprake was van overmatig vertrouwen in de
controlewerkzaamheden van andere controleurs. De besluiten om gedeeltelijk of geheel te vertrouwen
op eerdere controles worden getroffen in gemotiveerde gevallen. Er worden controles uitgevoerd om
na te gaan of volledig of gedeeltelijk vertrouwen aan eerdere werkzaamheden kan worden toegekend,
en deze controles zijn bedoeld om fouten op te sporen die niet bij eerdere controlewerkzaamheden aan
het licht zijn gekomen. Indien niet wordt vertrouwd op de controlewerkzaamheden van andere
controleurs die als correct uitgevoerd worden beschouwd, zou de begunstigde onderworpen worden
aan twee controles of verificaties voor dezelfde verrichting.
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De RFP-methode omvat ook controles van overheidsopdrachten, die onder meer de afwijzing van
kandidaten, de naleving van de selectie- en gunningscriteria voor opdrachten van zowel het eerste als
het tweede niveau, alsook onderhandse gunningen bestrijken.
De Commissie verwijst ook naar haar gedetailleerde antwoorden in hoofdstuk 8 en in het EOFjaarverslag van de ERK.
1.36 Volgens het Financieel Reglement (artikel 247, lid 1, onder b)) moet afdeling 2 van het jaarlijks
beheers- en prestatieverslag (Annual Management and Performance Report, AMPR) van de
Commissie een samenvatting zijn van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de gedelegeerde
ordonnateurs.
1.37 Eerste streepje — De Commissie schat het risico bij betaling voor 2019 op 2,0 % voor
“Onderzoek, industrie, ruimtevaart, energie en vervoer” en 1,0 % voor “Ander intern beleid”.
De risico’s bij afsluiting zijn respectievelijk 1,5 % en 0,8 % (zie bijlage 3 bij het AMPR, tabel B,
blz. 232).
Daarmee past het binnen het kader van het geschatte foutenpercentage van de ERK.
Tweede streepje — De Commissie schat het risico bij betaling voor 2019 op 3,1 % voor “Cohesie”.
Het risico bij afsluiting is 1,1 % (zie bijlage 3 bij het AMPR, tabel B, blz. 232).
Binnen deze algemene rubriek “Cohesie” liggen de nauwkeurigere schattingen van het risico bij
betaling van de Commissie voor 2019 tussen 2,7 % en 3,8 % voor het EFRO, en tussen 1,7 % en
2,4 % voor het ESF (zie het AMPR 2019, blz. 58, en de bijbehorende JAV’s).
1.38 Het stemt de Commissie tevreden dat de twee instellingen inzake het geschatte foutenpercentage
voor natuurlijke hulpbronnen tot dezelfde uitkomst zijn gekomen.
CONCLUSIES
1.46 Concluderend hecht de Commissie groot belang aan een goed financieel beheer van de EUbegroting. Als beheerder van de EU-begroting heeft de Commissie meerjarige controlestrategieën
ingevoerd om fouten te voorkomen, op te sporen en te corrigeren.
De Commissie blijft maatregelen nemen om de complexiteit aan te pakken en ervoor te zorgen dat
fouten voor alle programma’s gaandeweg beter worden voorkomen en opgespoord.
Met betrekking tot de ontvangstenzijde van de EU-begroting is de Commissie het met de ERK eens
dat deze geen fouten van materieel belang vertoont.
Met betrekking tot de uitgavenzijde liggen de geschatte foutenpercentages van de Commissie voor
2019 binnen de bandbreedte van de ERK. De schatting van de Commissie van het totale risico bij
betaling in 2019, namelijk 2,1 %, laat eveneens een lichte stijging ten opzichte van 2018 zien. Het
totale risico bij afsluiting wordt evenwel geschat op 0,7 %, ruim onder de materialiteitsdrempel van
2 %, wat in overeenstemming is met het niveau van de voorgaande jaren en met de doelstelling van de
Commissie. Hierbij wordt rekening gehouden met de geschatte toekomstige correcties die de
Commissie en de lidstaten kunnen uitvoeren met behulp van de hun ter beschikking staande juridische
instrumenten voor het betrokken uitgavensegment of programma, en met inachtneming door de
Commissie van alle contradictoire procedures met de betrokken lidstaten. In 2019 bedroegen de
bevestigde corrigerende maatregelen 1,5 miljard EUR (25 % meer dan in 2018). Deze hebben
voornamelijk betrekking op fouten betreffende betalingen in voorgaande jaren.
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Op basis van haar eigen gedetailleerde beheersbeoordeling (zie het jaarlijks beheers- en
prestatieverslag 2019, blz. 61-62) merkt de Commissie op dat de uitgaven waarvoor het risico bij
betaling laag is (minder dan 2 %), 54 % van de totale uitgaven uitmaken, en de uitgaven waarvoor het
risico bij betaling meer dan 2 % is, 46 %. De Commissie is derhalve van oordeel dat iets minder
dan de helft van de betrokken uitgaven fouten van materieel belang vertoont (zie ook het
antwoord van de Commissie op paragraaf 1.21).
Ten gevolge van de inspanningen van de ERK, de Commissie en haar uitvoerende partners is het
financieel beheer van de EU-begroting mettertijd verbeterd en zijn de foutenpercentages gedaald tot
bandbreedtes die de afgelopen jaren dichter bij de materialiteitsdrempel van 2 % zijn gekomen, met
uitzondering van enkele specifieke beleidsterreinen. De Commissie is van mening dat al het
beschikbare bewijsmateriaal in deze richting wijst: in 2019 is het door de ERK geschatte
foutenpercentage (2,7 %) licht gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor (2,6 % in 2018). Niettemin
is het lager dan in 2016 (3,1 %), toen het oordeel met beperking inzake de wettigheid en de
regelmatigheid van de uitgaven voor het eerst werd afgegeven, en aanzienlijk lager dan in 2015
(3,8 %). De Commissie merkt ook op dat het geschatte foutenpercentage is gedaald ten opzichte van
2018 voor de twee belangrijkste uitgaventerreinen (Natuurlijke hulpbronnen en Cohesie) en dat het
geschatte foutenpercentage voor administratieve uitgaven en natuurlijke hulpbronnen (goed voor
55,4 % van de controlepopulatie) onder de materialiteit ligt 1.
Bovendien is de Commissie, met inachtneming van haar eigen kwalitatieve beoordeling van de
doeltreffende werking van de controlesystemen, met name het meerjarige corrigerend vermogen dat
leidt tot een risicobedrag bij afsluiting (0,7 %) ver onder de materialiteitsdrempel van 2 %, van
oordeel dat fouten niet wijdverspreid zijn en dat niet de gehele EU-begroting erdoor aangetast is. Dit
wordt transparant bekendgemaakt in de jaarlijkse activiteitenverslagen van de directeuren-generaal en
in het jaarlijks beheers- en prestatieverslag.
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DEFINITIEVE ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG VAN DE
EUROPESE REKENKAMER VAN 2019
“BIJDRAGE AAN JAARVERSLAG 2019 – HOOFDSTUK 2 –
BEGROTINGS- EN FINANCIEEL BEHEER”

BEGROTINGSBEHEER IN 2019
Niet-afgewikkelde vastleggingen blijven toenemen
Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 2.7 en 2.8:
In 2018 vond een belangrijke versnelling plaats bij de uitvoering van de cohesiebeleidsprogramma’s
van de ESI-fondsen. Het projectselectiepercentage voor het EFRO en het Cohesiefonds eind 2018, dat
de Commissie als een van de voorwaarden en als indicatie voor toekomstige absorptie beschouwt,
bedraagt meer dan dat in dezelfde referentieperiode in de periode 2007-2013. Deze positieve trend
werd eind december 2019 bevestigd, toen het selectiepercentage tot 92,3 % was gestegen (d.w.z.
4,5 procentpunten hoger dan in de periode 2007-2013 in dezelfde referentieperiode). Wat het
Europees Sociaal Fonds (ESF) betreft, verbetert de situatie voortdurend, en bedroeg het
selectiepercentage eind december 2019 85 % (slechts ongeveer 3,5 procentpunten lager dan in de
periode 2007-2013 in dezelfde referentieperiode). Bovendien moet erop worden gewezen dat het
gemiddelde projectselectiepercentage bij het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) eind 2019
bijna 100 % bedroeg.
Zoals de Rekenkamer reeds in paragraaf 2.8 van haar jaarverslag 2018 aangaf, lagen deze
uitvoeringspercentages van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo)
aanzienlijk hoger dan voor andere ESI-fondsen (zie ook paragraaf 2.15 van het onderhavige verslag
van de Rekenkamer). De Commissie wijst erop dat de in deze paragraaf beschreven vertragingen in de
uitvoering geen betrekking hebben op het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
(Elfpo).
In 2018 en in 2019 zijn de goedgekeurde begroting en het merendeel van de bestemmingsontvangsten
volledig uitgevoerd voor alle fondsen.
De inspanningen worden voortgezet om de uitvoering in de praktijk te versnellen. De Commissie ziet
nauwlettend toe op de programma’s die een risico op vertraging lopen, om onderbesteding en
mogelijke doorhaling te helpen voorkomen, alsmede om te zorgen voor besteding voor de
maatregelen in het kader van het investeringsinitiatief coronavirusrespons (CRII) en het
investeringsinitiatief coronavirusrespons plus (CRII Plus). Met de betrokken lidstaten wordt een
nauwe dialoog gevoerd om de situatie te verbeteren. De diensten van de Commissie verlenen
aanzienlijke steun aan de lidstaten, waaronder technische bijstand en adviesdiensten.
De totale impact van de factoren in verband met de COVID-19-crisis moet nog duidelijk worden, en
zal pas in 2021 volledig zichtbaar worden.
Zie ook het antwoord van de Commissie op paragraaf 2.16.
2.9 Op basis van de voorstellen van de Commissie voor het financieel kader 2021-2027 zullen de
betalingen in de eerste jaren van de nieuwe programmeringsperiode een niveau bereiken dat hoger is
dan de voorgestelde maxima voor de vastleggingskredieten. Zonder vooruit te lopen op het
eindresultaat van de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader (MFK) en de afronding van
de desbetreffende wetgevingsprocedures, zou dit de mogelijkheid moeten scheppen de trend van de
toenemende niet-afgewikkelde vastleggingen (RAL) vanaf 2021 om te keren, en eind 2025 zou de
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RAL met 5 % moeten dalen. \\Bron: COM(2020) 298 final: Langetermijnraming van toekomstige inen uitstromen op de EU-begroting (2021-2025)\\
RISICO’S EN UITDAGINGEN VOOR DE EU-BEGROTING
Veranderingen in de EU-begroting als gevolg van de COVID-19-pandemie
2.11 De Commissie wijst erop dat het herziene totaalbedrag van het MFK dat op 27 mei 2020 werd
gepresenteerd (te weten 1 100 miljard EUR) in feite hoger is dan het compromis dat de voorzitter van
de Europese Raad in februari 2020 had ingediend (1 094 miljard EUR), dat het meest recente
referentiepunt in de onderhandelingen was vóór het herstelpakket.
De Commissie wijst er ook op dat in het geval van het ontbreken van een vastgestelde MFKverordening voor de periode 2021-2027 overgangsbepalingen voor de basishandelingen van de
uitgavenprogramma’s noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de meeste EU-uitgavenprogramma’s
worden stopgezet.
Het Verenigd Koninkrijk heeft zich teruggetrokken uit de EU
2.13 De Commissie benadrukt dat de bijdrage van het VK voor de periode na 2020 zal worden
vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie. Het VK blijft aansprakelijk voor alle financiële verplichtingen en
de financiële aansprakelijkheid die voortvloeien uit de volledige periode van het EU-lidmaatschap van
dat land.
Tijdens de overgangsperiode, die op 31 december 2020 afloopt, blijft het VK bijdragen aan de EUbegroting en profiteert het ervan volgens dezelfde regels als wanneer het een lidstaat zou zijn
gebleven.
KWESTIES OP HET GEBIED VAN FINANCIEEL BEHEER
De absorptie van de ESIF-middelen is versneld, maar verloopt nog steeds trager dan in het
vorige MFK
2.14 Na een vertraagde start vordert de uitvoering van de cohesiebeleidsprogramma’s goed. De
Commissie verwijst naar haar gezamenlijk antwoord op de paragrafen 2.7 en 2.8.
De absorptiepercentages worden ook beïnvloed door het besluit van de wetgever om over te schakelen
op de algemene n+3-regel inzake vrijmakingen voor de periode 2014-2020. De totale impact van de
factoren in verband met de COVID-19-crisis moet worden afgewacht.
2.15 De Commissie is van mening dat conclusies uit vergelijkingen met het vorige MFK met de
nodige voorzichtigheid moeten worden getrokken, aangezien bepaalde relevante verschillen tussen de
verordening gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening) voor de programmeringsperioden
2007-2013 en 2014-2020 (zoals de n+3-regel en het proces van de jaarlijkse goedkeuring van de
rekeningen) inhouden dat het betalingspercentage voor de laatste trager kan uitvallen.
De Commissie benadrukt dat het absorptiepercentage van het EFMZV weliswaar iets lager is dan dat
van het EFRO en het ESF, waarmee het eisen op het gebied van het gemeenschappelijke beheers- en
controlesysteem deelt, maar niet veel lager.
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De Commissie benadrukt voorts dat het hoge absorptiepercentage in 2019 laat zien dat een deel van
de vertraging bij de start van de programma’s later wordt ingehaald.
2.16 De introductie door de medewetgevers van de automatische vrijmakingsregel n+3 (in plaats van
n+2) heeft snellere uitvoering van de begroting ontmoedigd. De introductie van een risico van netto
financiële correcties als ernstige tekortkomingen onopgemerkt of ongecorrigeerd blijven heeft, hoewel
het belangrijke instrumenten zijn gebleken om de financiële belangen van de Unie te beschermen,
vergelijkbare effecten gehad. In de specifieke context van het Europees Fonds voor maritieme zaken
en visserij (EFMZV) moesten bepaalde maatregelen (bv. visserijcontrole en verzameling van
wetenschappelijke gegevens) worden verschoven van rechtstreeks beheer in de vorige
programmeringsperiode naar gedeeld beheer, wat aanzienlijke aanpassingen van de kant van de
nationale overheidsdiensten vereiste.
Om een goed financieel beheer en een tijdige uitvoering in de programmeringsperiode 2021-2027 te
stimuleren, bevat het voorstel van de Commissie voor een Verordening houdende gemeenschappelijke
bepalingen (COM(2018) 375) een automatische vrijmakingsregel n+2, in plaats van de huidige
automatische vrijmakingsregel n+3. Dit geldt onverminderd het eindresultaat van de
onderhandelingen over het MFK en de afronding van de desbetreffende wetgevingsprocedures.
De Commissie is ervan overtuigd dat wanneer in het huidige tempo wordt doorgegaan met het inlopen
van de vertraging, zoals blijkt uit het hoge absorptiepercentage in 2019, er minder niet-afgewikkelde
vastleggingen lager zullen zijn dan verwacht.
De Commissie benadrukt tot slot dat het in deze paragraaf beschreven lage absorptiepercentage geen
betrekking heeft op het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo).
2.17 Om het terugkerende probleem te vermijden van het grote bedrag van de
bestemmingsontvangsten die voortvloeien uit de teruggave van bedragen van ongebruikte jaarlijkse
voorfinanciering aan de EU-begroting, zoals beschreven in het gezamenlijk antwoord op de
paragrafen 2.16 en 2.17, heeft de Commissie voorgesteld het jaarlijkse voorfinancieringspercentage
voor de jaren 2021 tot en met 2023 van de huidige programmeringsperiode (COM(2018) 614) te
verlagen en in het voorstel voor de GB-verordening voor het MFK 2021-2027 een lager percentage
toe te passen. Dit geldt onverminderd het eindresultaat van de onderhandelingen over het MFK en de
afronding van de desbetreffende wetgevingsprocedures.
De Commissie is zich ervan bewust dat deze aanzienlijke vermindering van de aan het eind van 2019
beschikbare bestemmingsontvangsten de nadruk legt op de betalingskredieten. De Commissie zal
tijdens de algemene kredietoverschrijvingsprocedure een grondige analyse van de tot het einde van
het jaar benodigde betalingskredieten maken en zal het voorstel bij de begrotingsautoriteit indienen
als er behoefte is aan verhogingen.
Ook de financieringsinstrumenten
absorptieproblemen

onder

gedeeld

beheer

hebben

te

maken

met

2.21 Het voorstel voor een GB-verordening voor de periode 2021-2027 bevat bepalingen die het
tijdsverloop tussen het einde van de periode waarop zij betrekking heeft en de beschikbaarheid van
gegevens over financieringsinstrumenten aanzienlijk beperken. Dit wordt bereikt door de integratie
van essentiële gegevens over financieringsinstrumenten in de financiële gegevens die verschillende
keren per jaar door de programma-autoriteiten op het niveau van de prioriteiten worden ingediend.
Gegevens over individuele financieringsinstrumenten zouden op verzoek nog beschikbaar zijn, zoals
in het geval van operaties waarbij andere financieringsvormen worden gebruikt.
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In de volgende programmeringsperiode 2021-2027 valt de rapportage voor FISM’s in het kader van
het Elfpo onder artikel 121 van de verordening strategische plannen (SP-verordening) in het kader van
het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), waarvoor uiterlijk op 15 februari een jaarlijks verslag
voor het landbouwjaar (16 oktober tot en met 15 oktober) moet worden ingediend, wat ertoe leidt dat
de indiening van verslagen twee maanden eerder moet plaatsvinden dan in de periode 2014-2020. De
in artikel 121, lid 6, van die verordening genoemde informatie moet worden gerapporteerd op het
niveau van het interventietype (het equivalent van prioriteit in het kader van de GB-verordening).
De EU-begroting is blootgesteld aan financiële risico’s
De EU-begroting bestrijkt verschillende soorten financiële verrichtingen
2.26 De Commissie benadrukt dat het komende verslag van 2019 over “garanties die onder de EUbegroting vallen” (oud Financieel Reglement, artikel 149) een volledig onderdeel heeft over EFSI, dat
sinds 31.12.2019 geaggregeerde informatie verstrekt. Vanaf 2021 zal de Commissie bij de
begrotingsautoriteiten een jaarverslag indienen over de begrotingsgaranties (artikel 41, lid 5,
Financieel Reglement), met inbegrip van een beoordeling van alle voorwaardelijke verplichtingen ten
laste van de begroting die voortvloeien uit begrotingsgaranties of financiële bijstand in
overeenstemming met de bepalingen van het nieuwe Financieel Reglement).
Garantiefondsen
2.28 De Commissie acht het onwaarschijnlijk dat de in de garantiefondsen beschikbare bedragen
ontoereikend zouden zijn.
De toekomstige blootstelling van de EU-begroting moet opnieuw worden beoordeeld
2.34 De Commissie houdt, in samenwerking met de uitvoerende partners, nauwlettend in het oog wat
de mogelijke gevolgen van de COVID-19-crisis zijn voor de risicoblootstelling van de Unie als
gevolg van de begrotingsgaranties. Op dit moment ziet de Commissie niet de noodzaak van een
herziening van de doelvoorzieningspercentages voor de respectieve programma’s, die reeds van meet
af aan prudent waren vastgesteld. Het doelvoorzieningspercentage voor de nieuwe garantieinstrumenten die de Commissie in het kader van NextGenerationEU heeft voorgesteld, is op een even
prudente wijze berekend.
DE EU-BEGROTING EN DE EIB-GROEP ZIJN NAUW MET ELKAAR VERBONDEN
Een aanzienlijk deel van de EIB-verrichtingen wordt gedekt door de EU-begroting
2.41 De punten die de Rekenkamer aan de orde heeft gesteld zijn reeds behandeld in de antwoorden
van de Commissie op Speciaal verslag nr 3/2019 over het EFSI, die hieronder zijn weergegeven:
“De Commissie en de EIB zijn van mening dat, door de introductie van het EFSI, het merendeel van
de andere financiële instrumenten in feite significant is versterkt - en niet verdrongen.
Volgens de EIB-groep valt de in het kader van het EFSI verstrekte financiering niet volledig te
vergelijken met andere financieringsbronnen, omdat die meestal op andere voorwaarden wordt
verstrekt en dus niet als een vervanger daarvan kan worden gezien.
De gemobiliseerde investeringen geven, uit methodologisch oogpunt, de beste raming weer van de
verwachte investeringen in de reële economie, waarbij de reële bedragen worden aangepast bij de
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voltooiing van het project. De ex-ante gemobiliseerde investeringen zijn dus per definitie een raming
op het tijdstip van goedkeuring - geen over- of onderschatting.
Om de geografische concentratie te berekenen, mag niet uitsluitend worden afgegaan op het volume
verrichtingen waarvoor in iedere lidstaat overeenkomsten waren ondertekend. Wanneer naar
geografische concentratie wordt gekeken, moet de omvang van de economieën en het
bevolkingsaantal van individuele lidstaten in aanmerking worden genomen.
De Commissie erkent het belang van de geografische diversificatie van het EFSI. In dit verband
hebben de Commissie en de EIB diverse maatregelen uitgerold om het geografische evenwicht te
verbeteren.”
Ons controlemandaat bestrijkt slechts een deel van de EIB-verrichtingen
Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 2.44 en 2.45:
De bijzondere status van de EIB is vastgelegd in de Verdragen, namelijk in de artikelen 308 en 309
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en Protocol nr. 5 betreffende
de statuten van de EIB. De aard van de EIB, de aard van haar aandeelhouders (de lidstaten), de nonprofitbasis van haar verrichtingen en haar strategie op basis van onder meer doelstellingen van het
overheidsbeleid zijn belangrijke kenmerken die de EIB onderscheiden van commerciële banken.
De Commissie werkt samen met de Rekenkamer en de EIB aan een hernieuwde tripartiete regeling.
Krachtens artikel 287, lid 3, VWEU bestrijkt die regeling zowel de financieringsverrichtingen in het
kader van de door de Europese Unie aan de EIB verleende opdrachten als de door de EIB
gefinancierde verrichtingen die worden gewaarborgd door de algemene begroting van de Europese
Unie. De regeling wijzigt of vervangt geen enkele wetgeving van de Unie, met name niet de
bepalingen van artikel 285 en artikel 287, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie (VWEU), aangezien die de rechtsgrondslag voor deze regeling vormen en de
Rekenkamer het mandaat verlenen om de door de EIB beheerde uitgaven en ontvangsten van de Unie
te controleren.
2.45 De Commissie wijst erop dat deze opmerking betrekking heeft op een voorstel voor een mandaat
aan de Rekenkamer om EIB-projecten te controleren die geen verband houden met — of die niet
worden gefinancierd uit — de EU-begroting, en dus geen betrekking hebben op de Commissie.
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Conclusies
2.47 Op basis van de voorstellen van de Commissie voor het financieel kader 2021-2027 zullen de
betalingen in de eerste jaren van de nieuwe programmeringsperiode een niveau bereiken dat hoger is
dan de voorgestelde maxima voor de vastleggingskredieten. Zonder vooruit te lopen op het
eindresultaat van de MFK-onderhandelingen en de afronding van de desbetreffende
wetgevingsprocedures, zou dit het mogelijk moeten maken de trend van de toenemende nietafgewikkelde vastleggingen (RAL) vanaf 2021 om te keren, en eind 2025 zou de RAL met 5 %
moeten dalen.
\\Bron: COM(2020) 298 final: Langetermijnraming van toekomstige in- en uitstromen op de EUbegroting (2021-2025)\\
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2.48 Het tragere absorptiepercentage van de betalingskredieten ten opzichte van het vorige MFK
houdt voornamelijk verband met de wijzigingen van de verordeningen in de
programmeringsperiode 2014-2020, namelijk het hoge niveau van de jaarlijkse voorfinanciering en de
langere periode voor de besteding van vastgelegde kredieten als gevolg van de nieuwe regel voor
automatische annulering (n+3).
De Commissie benadrukt dat het hoge absorptiepercentage in 2019 laat zien dat een deel van de
vertraging bij de start van de programma’s gestaag wordt ingehaald.
Zie de antwoorden van de Commissie op de paragrafen 2.14 tot en met 2.17.
Wat het Elfpo betreft, houdt de Commissie nauwlettend toezicht op de voortgang van de uitvoering
door de lidstaten van de programma’s voor plattelandsontwikkeling voor de begroting 2020.
Op dit moment wordt verwacht dat de beschikbare betalingskredieten toereikend zullen zijn om de
uitgavendeclaraties van de lidstaten volledig te vergoeden. Dit geldt onverminderd het eindresultaat
van de onderhandelingen over het MFK en de uitkomst van de desbetreffende respectieve jaarlijkse
begrotingsprocedures.
2.50 Globale informatie over de maximale blootstelling van de EU-begroting aan begrotingsgaranties
aan het einde van elk jaar is opgenomen in de jaarrekening van de EU.
De Commissie benadrukt dat in de voorzieningspercentages voor het EFSI/SSI en InvestEU die zijn
opgenomen in haar in mei 2020 ingediende voorstellen, reeds rekening is gehouden met de COVID19-pandemie en dat de voorgestelde wetgeving adequate bepalingen bevat om het
voorzieningspercentage indien nodig tijdens de uitvoering te herzien.
Vanaf 2021 zal de Commissie bij de begrotingsautoriteiten een jaarverslag indienen over de
begrotingsgaranties, met inbegrip van een beoordeling van alle voorwaardelijke verplichtingen ten
laste van de begroting die voortvloeien uit begrotingsgaranties of financiële bijstand, alsook
informatie over het effectieve voorzieningspercentage van het gemeenschappelijk
voorzieningenfonds, in overeenstemming met de bepalingen van het Financieel Reglement).
2.51 De Commissie herinnert eraan dat de nieuwe tripartiete overeenkomst tussen de Commissie, de
Rekenkamer en de EIB momenteel wordt herzien. De Commissie verwijst naar haar gezamenlijk
antwoord op de paragrafen 2.44 en 2.45.
Aanbevelingen
Aanbeveling 2.1
De Commissie aanvaardt de aanbeveling.
De Commissie ziet voortdurend toe op de betalingsbehoeften en doet dienovereenkomstig voorstellen
voor gewijzigde begrotingen en overschrijvingen van de begrotingsautoriteit en aanvaardt dit in de
toekomst te blijven doen.
Wat betreft het nemen van maatregelen met het oog op de beschikbaarheid van voldoende
betalingskredieten, herinnert de Commissie er echter aan dat de goedkeuring van de begroting
uiteindelijk onder de bevoegdheid van de begrotingsautoriteit valt, wat betekent dat voldoende
betalingskredieten moeten worden toegekend, met inbegrip van de kredieten die voortvloeien uit de
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buitengewone behoeften in verband met de COVID-19-pandemie. In dit verband zal de Commissie
nauw blijven samenwerken met het Europees Parlement en de Raad.
Aanbeveling 2.2
De Commissie aanvaardt deze aanbeveling gedeeltelijk.
De Commissie is vastbesloten toezicht te houden op de uitvoering van de FISM’s, zoals tot nu toe is
gebeurd. Hiertoe zou onder meer een jaarlijks verslag moeten worden opgesteld over de reikwijdte
van de informatie die overeenkomstig het toekomstige regelgevingskader bij de Commissie wordt
ingediend. Dit verslag moet niet gaan over het niveau van de individuele financiële instrumenten,
maar over dat van de prioriteiten, en, in het geval van het Elfpo, over dat van het interventietype.
Gegevens over individuele financieringsinstrumenten zouden nog beschikbaar zijn als onderdeel van
het controlespoor, zoals in het geval van operaties waarbij andere financieringsvormen worden
gebruikt.
De Commissie benadrukt in dit verband ook dat de toekomstige sectorale regels (d.w.z. de GBverordening voor 2021-2027) programma-autoriteiten niet verplichten gegevens in te dienen op het
niveau van afzonderlijke financieringsinstrumenten; als zodanig heeft de Commissie geen wettelijk
mandaat om een dergelijke aanvullende eis op te leggen.
Aanbeveling 2.3
De Commissie aanvaardt de aanbeveling.
De Commissie zal bij de begrotingsautoriteiten een jaarverslag indienen over de begrotingsgaranties,
met inbegrip van een beoordeling van de voorwaardelijke verplichtingen ten laste van de begroting
die voortvloeien uit begrotingsgaranties of financiële bijstand in overeenstemming met de bepalingen
van het Financieel Reglement).
Aanbeveling 2.4
De Commissie aanvaardt de aanbeveling en beschouwt deze als reeds uitgevoerd.
De Commissie heeft getracht gevolg te geven aan deze aanbeveling bij de indiening van voorstellen
voor het herstelplan en het MFK. De Commissie blijft de ontwikkelingen volgen.
Om ervoor te zorgen dat de Unie in staat is om aan al haar financiële verplichtingen te voldoen, zelfs
in het geval van een plotselinge en scherpe economische neergang, zoals het effect van de COVID19-pandemie op de Europese economie, heeft de Commissie reeds op 27 mei 2020 voorgesteld het
plafond van de eigen middelen op te trekken tot 1,40 % van het bni van de EU-27.
Ten aanzien van de vastgestelde begrotingsgaranties beoordeelt de Commissie doorlopend de
toereikendheid van de voorzieningsniveaus in verhouding tot de in de basiswetgevingshandelingen
vastgestelde niveaus. In die geest heeft de Commissie, in samenwerking met de uitvoerende partners,
nauwlettend in het oog gehouden wat de mogelijke gevolgen van de COVID-19-crisis zijn voor de
risicoblootstelling van de Unie als gevolg van de begrotingsgaranties. Het doelvoorzieningspercentage
voor de garantie-instrumenten die de Commissie in het kader van NextGenerationEU heeft
voorgesteld (zie paragraaf 2.11), is dienovereenkomstig op een prudente wijze berekend.
Aanbeveling 2.5
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De Commissie wijst erop dat deze aanbeveling te maken heeft met een voorstel voor een mandaat aan
de Rekenkamer om EIB-projecten te controleren die geen verband houden met — of die niet worden
gefinancierd uit — de EU-begroting, en dus niet aan de Commissie is gericht.
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DEFINITIEVE ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG VAN DE
EUROPESE REKENKAMER VAN 2019
“BIJDRAGE AAN HET JAARVERSLAG 2019 — HOOFDSTUK 3 — ONTVANGSTEN”

OONDERZOEK VAN ELEMENTEN VAN INTERNEBEHEERSINGSSYSTEMEN
3.9 De Commissie houdt in de B-boekhouding vastgestelde tekortkomingen steeds nauwlettend in het
oog en lidstaten worden financieel verantwoordelijk gehouden voor mogelijke verliezen van
traditionele eigen middelen (TEM) als gevolg van hun administratieve fouten.
De Commissie zal in het kader van haar standaard follow-up van de bevindingen van de Rekenkamer
actie ondernemen naar aanleiding van de problemen die zijn vastgesteld door de controle van de
Rekenkamer in België, Duitsland en Polen; deze lidstaten zullen dringend worden verzocht de nodige
maatregelen te nemen om deze tekortkomingen aan te pakken en op te lossen.
3.10 De Commissie herinnert eraan dat er bij dergelijke rekeningen een groot risico bestaat op
tekortkomingen en complexiteit. Daarom omvat elke door de Commissie uitgevoerde TEM-controle
een onderzoek van de B-boekhouding. De Commissie zal die aanpak voortzetten. Bovendien focust
het TEM-controleprogramma 2020 met name op de TEM-boekhouding, om tegemoet te komen aan
de aanbevelingen die de Rekenkamer vorig jaar heeft gedaan.
3.11 In het besluit betreffende de financiële risicocriteria (FRC) zijn criteria vastgesteld (onder meer
voor het risico op onderwaardering en de identificatie van marktdeelnemers met een verhoogd risico)
om transacties waarvan wordt aangenomen dat zij een financieel risico inhouden en die nader
onderzoek of een extra controle vereisen, elektronisch te labelen. De FRC worden zowel voor als na
de vrijgave van de goederen toegepast, ook bij controles na de vrijgave. De Commissie heeft nog niet
onderzocht in welke mate die criteria door de lidstaten worden toegepast.
Bovendien heeft de Commissie de gids voor douanebedrijfscontroles geactualiseerd om
richtsnoeren te verstrekken voor situaties waarin marktdeelnemers invoeractiviteiten verrichten in
andere lidstaten dan de lidstaat waar hun hoofdkantoor is gevestigd. Ook wordt erop gewezen dat het
belangrijk is risico-informatie over marktdeelnemers met een hoog risico te delen.
Zoals de Rekenkamer erkent, scherpen de lidstaten hun controlestrategie aan in het licht van de
tekortkomingen die de Commissie tijdens haar TEM-inspecties in 2018 en 2019 heeft vastgesteld. Dit
zal leiden tot een betere geharmoniseerde pan-Europese controlestrategie voor de bestrijding van
onderwaardering.
De Commissie zal de situatie blijven volgen door de steekproeven van de invoer en de controles te
checken en door statistische analyses uit te voeren.
3.13 Zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 3.11.
3.14 Zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 3.11.
In het kader van de follow-up van haar inspectieverslagen is de Commissie begonnen met het
kwantificeren van de TEM-verliezen op EU-niveau en op het niveau van de lidstaten.
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Zij zet haar follow-upinspecties in het kader van de controlestrategie van de douanewaarde voort
in 2020. Uit de analyse van statistische gegevens blijkt dat de geraamde TEM-verliezen dalen.
Daarom is de Commissie van oordeel dat de lidstaten hun controlemaatregelen efficiënter hebben
gemaakt om de bevindingen van de Commissie aan te pakken, zoals wordt bevestigd door de
controles die de Rekenkamer in drie lidstaten heeft verricht.
3.15 De Commissie wenst te benadrukken dat er maatregelen zijn genomen sinds de verslagen van de
Rekenkamer van 2013 en 2014. Naast de bijwerking van de Gids voor douanebedrijfscontroles,
waarmee reeds een aantal van de door de Rekenkamer vastgestelde tekortkomingen zijn aangepakt,
heeft de Commissie in samenwerking met de lidstaten oplossingen gevonden voor de identificatie van
importeurs die actief zijn in andere lidstaten dan die waar hun hoofdzetel gevestigd is, rekening
houdend met de op dit moment beschikbare informatie en de huidige wettelijke bepalingen. Deze
werkzaamheden lopen nog binnen een door Douane 2020 gefinancierde projectgroep. Verdere
vooruitgang kan echter alleen worden bereikt met een volledig operationele EU-brede gegevensbank
voor alle ingevoerde producten.
Kader 3.2 – Voortbestaande kloof in het douanecontrolesysteem in de gehele EU
De Surveillance III-databank van de EU is, wat de Commissie betreft, klaar om gegevensstromen te
ontvangen, maar slechts een handvol lidstaten hebben de omslag naar de nieuwe nationale
invoersystemen reeds gemaakt. Daarom zijn er in Surveillance III voorlopig geen EU-brede gegevens
over de invoer door marktdeelnemers beschikbaar. De termijn van januari 2023 is vastgesteld op
verzoek van de lidstaten.
De Commissie wenst te benadrukken dat het uitvoeringsbesluit betreffende FRC als onderdeel van het
kader voor douanerisicobeheer ( CRMF) voorziet in juridisch bindende bepalingen om financiële
risico’s aan te pakken, zowel bij de vrijgave als na de vrijgave van goederen. Geen enkele
marktdeelnemer is a priori uitgesloten van de toepassing van dergelijke criteria, ongeacht de lidstaat
waar zijn hoofdkantoor is gevestigd.
De Commissie erkent echter dat een pan-Europees overzicht van de activiteiten van de
marktdeelnemers een nuttige aanvulling van de risicoanalyse zou zijn, aangezien een dergelijk
overzicht het, bij de vaststelling van onregelmatigheden of risico’s, gemakkelijker zou maken om de
grensoverschrijdende activiteiten van de marktdeelnemers te traceren.
3.17 Het maken van punten van voorbehoud is een beschermende maatregel om het risico te beperken
dat een onjuiste opgave van de eigen btw-middelen verjaart.
Het merendeel van de nog niet afgesloten punten van voorbehoud houdt verband met
inbreukprocedures, die mogelijk financiële gevolgen kunnen hebben. In een dergelijk geval
weerspiegelen de punten van voorbehoud de ontwikkeling van de inbreukprocedures, die worden
beïnvloed door verschillende factoren, zoals de complexiteit van de zaak en de mogelijke verwijzing
naar het Hof van Justitie.
De Commissie werkt nauw samen met de lidstaten, zoekt actief naar mogelijkheden om problemen op
te lossen en actie te ondernemen, waar mogelijk conform de procedures van de Commissie en de
toepasselijke wetgeving, om langdurig openstaande punten van voorbehoud af te sluiten.
De informatie over de financiële gevolgen zit bij de lidstaten. Zodra de lidstaten de berekeningen in
verband met de punten van voorbehoud indienen, kunnen ook de financiële gevolgen worden
berekend.
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3.18 De Commissie wijst erop dat 40 van de 162 openstaande punten inzake TEM die meer dan vijf
jaar openstonden in 2019 werden afgesloten (ongeveer 25 % in één jaar), hetgeen volgens haar
bevredigend is gezien de complexiteit van deze betwiste zaken. De Commissie blijft ernaar streven
dergelijke zaken snel te sluiten, maar dit hangt ook af van de medewerking van de lidstaten.
De Commissie is van mening dat haar databank voldoende informatie bevat voor het toezicht op de
tijdigheid en volledigheid van de follow-up, met uitzondering van de financiële gevolgen, die
afzonderlijk in het SUIVI-boekhoudsysteem worden bijgehouden.
Dit kan in de follow-updatabank worden geïntegreerd, maar de Commissie merkt op dat het, in
afwachting van aanvullende informatie van de lidstaten, niet altijd mogelijk is onmiddellijk de exacte
bedragen te bepalen. Daarnaast zal zij de interne instructies actualiseren om de prioritering van reeds
langdurig openstaande punten met de grootste potentiële financiële impact te formaliseren.
Zo zullen de tijdigheid, procedures en databanken voor de follow-up van de openstaande punten
inzake TEM worden herzien in het licht van de door de Rekenkamer geformuleerde bekommernissen.
Kader 3.3 – Tekortkomingen in de follow-up van in de lidstaten ontdekte gebreken met
betrekking tot de TEM
De Commissie erkent de door de Rekenkamer geconstateerde vertragingen. Die vertragingen hebben
echter niet tot het verlies van TEM geleid.
Er worden extra inspanningen geleverd voor de follow-up van de openstaande punten. Daarbij wordt
prioriteit gegeven aan reeds lang aanslepende dossiers met mogelijke financiële gevolgen. Het
initiatief van de diensten van de Commissie om lidstaten met het grootste aantal openstaande punten
naar Brussel uit te nodigen om de sluiting van deze punten waar mogelijk te bespoedigen, zal worden
voortgezet. Verder laat het TEM-controleprogramma 2020 ruimte voor ad-hocinspecties en
vergaderingen van het management in landen met de hoogste aantallen aanslepende dossiers. De
Commissie heeft zichzelf een kwantitatieve doelstelling gesteld om de langdurig openstaande punten
tegen eind 2020 met 20 % te verminderen. Bovendien zal zij inbreukprocedures inleiden in geval van
aanhoudende meningsverschillen met lidstaten over langdurig openstaande punten met financiële
gevolgen.
3.19 De bni-verificatiecyclus 2016-2019 werd op veel meer geformaliseerde wijze afgerond dan in
het verleden het geval was. De Commissie is ervan overtuigd dat deze sterkere formalisering de
algemene kwaliteit van de bni-ramingen en bijgevolg een eerlijkere inning van de eigen middelen
tussen de lidstaten bevordert.
3.20 Tijdens de bni-verificatiecyclus 2016-2019 heeft de Commissie zich ervan vergewist dat de
O&O-activa in beginsel correct in de nationale rekeningen waren opgenomen, d.w.z. dat zij werden
gekapitaliseerd en gewaardeerd overeenkomstig de toepasselijke regels. De Commissie heeft in het
bijzonder een aantal acties ondernomen om de registratie van O&O te beoordelen in een
geglobaliseerde context, op basis van vergelijkingen tussen landen, een specifiek bni-proefproject met
meerdere multinationale ondernemingen (MNE); de gevallen waarin de MNE-activiteiten werden
verplaatst, werden behandeld in het systeem voor vroegtijdige waarschuwing.
Daarom is de Commissie van mening dat zij grotendeels uitvoering heeft gegeven aan aanbeveling 2
(2016) van de Europese Rekenkamer in bijlage 3.4.
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3.21 De Commissie heeft geoordeeld dat de kwaliteit van de herziene Franse bni-inventaris toereikend
is; de herziening daarvan loopt. Zij herinnert eraan dat het algemene voorbehoud met betrekking tot
Frankrijk juist is gemaakt om, desgevallend, de financiële belangen van de EU en de lidstaten te
beschermen.
JAARLIJKSE ACTIVITEITENVERSLAGEN
3.23 Zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 3.14.
In het kader van de follow-up van haar inspectieverslagen is de Commissie begonnen met het
kwantificeren van de TEM-verliezen op EU-niveau en op het niveau van de lidstaten.
CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
3.24 De Commissie zal haar risicobeoordeling voor de planning van de inspecties verbeteren en zich
blijven inspannen om reeds lang openstaande punten te sluiten, afhankelijk van de medewerking van
de lidstaten.
Met de labeling van transacties die in het kader van FRC als financiële risico’s worden beschouwd en
de bijwerking van de gids voor douanebedrijfscontroles, heeft de Commissie belangrijke stappen
genomen om de meest risicovolle marktdeelnemers op EU-niveau te helpen identificeren met het oog
op controles na vrijgave. Zij werkt nauw samen met de lidstaten voor de identificatie van importeurs
die actief zijn in andere lidstaten dan die waar zij hun hoofdkantoor hebben. Verdere vooruitgang zal
alleen worden geboekt wanneer een EU-brede gegevensbank voor alle ingevoerde producten volledig
operationeel is (zie antwoorden op 3.11 t.e.m. 3.15).
3.25 Zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 3.20.
Aanbeveling 3.1 — Niet-geïnde douanerechten (TEM)
De Commissie aanvaardt aanbeveling 3.1.
A) De Commissie zal de beschikbare invoergegevens gebruiken om afwijkende patronen te
analyseren. Deze informatie zou de lidstaten kunnen helpen bij de selectie van specifieke gevallen die
zij vanuit een risicobeheersperspectief verder kunnen analyseren, om mogelijk te achterhalen welke
marktdeelnemers achter die transacties schuilgaan.
Dit zou louter ter ondersteuning zijn aangezien de lidstaten binnen de grenzen van hun bevoegdheden
verantwoordelijk blijven voor de correcte toepassing van de douanewetgeving.
Een en ander zal gebeuren met inachtneming van de vereisten van de algemene verordening
gegevensbescherming (GDPR) en het bestaande rechtskader.
b) De Commissie zal de informatie in de Surveillance-databank verder benutten voor verschillende
doeleinden, ook om de analyse van de gegevens door de lidstaten te ondersteunen. Dit zal gebeuren
met inachtneming van de GDPR en het bestaande rechtskader.
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Aanbeveling 3.1 – Openstaande punten TEM
De Commissie aanvaardt aanbeveling 3.2.
a) De Commissie zal haar monitoringsysteem herbekijken overeenkomstig de aanbevelingen van de
Rekenkamer.
b) Zo zullen de tijdigheid, procedures en databanken voor de follow-up van de openstaande punten
inzake TEM worden herzien in het licht van de aanbevelingen van de Rekenkamer.
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG VAN DE ERK VAN 2019
“BIJDRAGE AAN HET JAARVERSLAG VAN 2019 — HOOFDSTUK 4 —
CONCURRENTIEVERMOGEN VOOR GROEI EN WERKGELEGENHEID”

REGELMATIGHEID VAN DE VERRICHTINGEN
4.6 Het door de ERK in 2019 gerapporteerde foutenpercentage (4,0 %) ligt in de lijn van de
foutenpercentages in de vorige verslagen (met uitzondering van het Jaarverslag 2018).
De ERK berekent het geschatte foutenpercentage op jaarbasis en houdt hierbij geen rekening met
eventuele correcties en regularisaties die de Commissie zal uitvoeren. Zie bijvoorbeeld het antwoord
van de Commissie op paragraaf 4.18.
De Commissie past voor de raming van het restfoutenpercentage voor onderzoeksuitgaven
(Horizon 2020) een meerjarige controlestrategie toe. Het gerapporteerde restfoutenpercentage
(2,15 % eind 2019) omvat terugvorderingen, correcties en de effecten van alle controles en audits
van de Commissie gedurende de uitvoeringsperiode van het programma.
Er zij op gewezen dat de doelstelling van de Commissie voor Horizon 2020 erin bestaat het
representatieve foutenpercentage binnen de marge van 2-5 % te houden, met een
restfoutenpercentage dat zo dicht mogelijk (maar niet noodzakelijk onder) 2 % ligt.
4.7 De terugbetaling van onderzoeksuitgaven is gebaseerd op ingediende kostendeclaraties van de
begunstigden. Op deze declaraties zijn vaak complexe regels van toepassing die kunnen leiden tot
fouten, zoals kan worden vastgesteld in de door de ERK genoemde gevallen.
Er moeten derhalve voortdurende vereenvoudigingsinspanningen worden geleverd om het
foutenpercentage te verlagen. In dat verband maakt de Commissie in de laatste fasen van de
uitvoering van Horizon 2020 meer gebruik van vereenvoudigde kostenopties zoals forfaitaire
financiering, versterkt zij haar communicatie met de begunstigden en schaaft zij de
controlemechanismen van het programma voortdurend bij. Voor Horizon Europa zal zij,
voortbouwend op de ervaring die met Horizon 2020 is opgedaan, verdere inspanningen op die
gebieden leveren.
4.8 De Commissie is ingenomen met de erkenning door de ERK van haar inspanningen om de
administratieve en financiële vereisten van Horizon 2020 te vereenvoudigen. Dankzij de
vereenvoudigingen die in Horizon 2020 zijn ingevoerd en de toenemende ervaring bij de
belangrijkste begunstigden wordt het aantal fouten en het foutenpercentage kleiner. Ondanks
systematische, wijdverbreide en gerichte communicatiecampagnes blijven echter bepaalde soorten
begunstigden, zoals kleine en middelgrote ondernemingen en nieuwkomers, foutgevoeliger dan
andere.
4.9 b) De Commissie merkt op dat de overeenkomst in een van de door de ERK genoemde gevallen
niet is vernietigd bij beslissing van de nationale rechterlijke instantie die de onwettigheid ervan heeft
vastgesteld. De overeenkomst bleef dus bindend voor de partijen bij de overeenkomst. De
Commissie kan op grond hiervan deze kosten niet als niet-subsidiabel beschouwen.
4.10 De Commissie beschikt over een degelijk systeem van controles vooraf, bestaande uit
uitvoerige geautomatiseerde checklists, schriftelijke richtsnoeren en permanente opleiding. Dit
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systeem verbeteren zodat de begunstigen zonder extra administratieve lasten zich kunnen richten op
de verwezenlijking van hun onderzoeks- en innovatiedoelstellingen en tegelijkertijd waarborgen dat
de onderzoekers onverwijld worden betaald, is een voortdurende uitdaging.
De interne controle van de Commissie berust ook op onafhankelijke controleurs die
kostendeclaraties certificeren. De opmerking waarnaar de ERK in dit punt verwijst, is bij de
Commissie bekend en werd in vorige verslagen behandeld. De Commissie heeft in dit verband een
serie specifieke bijeenkomsten voor begunstigden en onafhankelijke certificerende controleurs
georganiseerd om de meest voorkomende fouten die bij de controles van begunstigden worden
vastgesteld, onder de aandacht te brengen. Naast een didactisch model voor controlecertificaten in
het kader van Horizon 2020 verstrekt de Commissie feedback aan certificerende controleurs over hun
vastgestelde fouten.
Het is belangrijk erop te wijzen dat onafhankelijke controleurs, hoewel zij niet elke fout in de
kostendeclaraties vinden, een belangrijke rol spelen bij het verlagen van het totale foutenpercentage.
Personeelskosten blijven de voornaamste bron van fouten, met name bij onderzoeksuitgaven
4.11 Horizon 2020 is een stap voorwaarts in de vereenvoudiging van de regels voor de terugbetaling
van de kosten van de begunstigden ten opzichte van de vorige kaderprogramma’s.
De Commissie heeft in 2019 de communicatiecampagne versterkt door de lidstaten en
geassocieerde landen communicatie-evenementen met een “à la carte”-agenda aan te bieden en
informatie en verduidelijkingen over personeelskosten (waaronder het bovengenoemde “uurtarief”)
erin op te nemen. Daarnaast heeft de Commissie in oktober 2019 een mededeling aan alle
Horizon 2020-begunstigden toegezonden over het vermijden van fouten in kostendeclaraties voor
Horizon 2020 (“How to avoid errors when claiming costs in H2020 grants”).
Voor het volgende meerjarig financieel kader, dat het programma Horizon Europa omvat, zal één
enkele en eenvoudigere algemene formule worden ingevoerd voor alle rechtstreeks beheerde
programma’s van de Unie. Deze formule is erop gericht de financiële risico’s voor begunstigden te
verminderen en tegelijkertijd het beheer en de controle van alle programma’s te vereenvoudigen.
Een belangrijke vereenvoudiging met de nieuwe algemene modelsubsidieovereenkomst, waarvan de
modelsubsidieovereenkomst van Horizon Europa zal worden afgeleid, voorziet in een zeer
eenvoudige methode voor het in rekening brengen van personeelskosten op basis van de
dagtariefberekening (jaarlijkse personeelskosten voor de persoon gedeeld door 215).
Het concept van productieve uren en de verschillende prescriptieve methoden, die foutgevoelig zijn
gebleken bij het bepalen en rapporteren van subsidiabele personeelskosten, zullen worden afgeschaft.
4.12 De Commissie beschouwt het enkelvoudige “jaarlijkse uurtarief” op basis van het recentste
afgesloten begrotingsjaar als een van de voornaamste vereenvoudigingen die in Horizon 2020 zijn
ingevoerd. Ondanks zorgvuldig opgestelde voorwaarden en duidelijke instructies lijkt het er echter op
dat begunstigden fouten hebben gemaakt bij de toepassing van deze methode. Zoals hierboven reeds
is opgemerkt (zie paragraaf 4.11), zullen de personeelskosten in het kader van Horizon Europa op
basis van een dagtariefformule worden berekend. Deze berekening wordt per kalenderjaar
uitgevoerd en niet langer op basis van het recentste afgesloten begrotingsjaar, zoals in het kader van
Horizon 2020 het geval was.
4.13 De Commissie zet haar communicatiecampagnes voort om de financieringsregels van
Horizon 2020 aan de begunstigden toe te lichten.
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Kader 4.3 — Voorbeeld van een fout in de berekening van het uurtarief en voorbeeld van het nietgebruik van het recentste afgesloten begrotingsjaar
De Commissie zal de door de ERK in kader 4.3 genoemde zaak opvolgen en zal dienovereenkomstig
handelen.
4.14 De regel van het “dubbele plafond” is een voorwaarde voor de correcte berekening en
declaratie van personeelskosten. De regel zorgt ervoor dat een begunstigde niet meer dan zijn
werkelijke kosten aanrekent. De regel is duidelijk vastgelegd in artikel 6.2.A van de Horizon 2020modelsubsidieovereenkomst. Helaas zijn er, ondanks de inspanningen van de Commissie om duidelijk
en systematisch over alle onderliggende regels en voorwaarden met betrekking tot de declaratie van
de personeelskosten te communiceren, in het verleden enkele fouten bij de toepassing van deze regel
vastgesteld, en zal dit in de toekomst ook nog gebeuren.
In het kader van Horizon Europa zal er één enkel plafond zijn waaraan de begunstigden zich moeten
houden, met name een plafond in dagen waarbij de begunstigden ervoor moeten zorgen dat het totale
aantal gewerkte dagen dat zij voor een persoon per kalenderjaar declareren met het oog op EUsubsidies, niet hoger is dan het aantal dagen dat voor de berekening van het dagtarief wordt gebruikt
(d.w.z. 215 dagen). Dit garandeert logischerwijze dat de gedeclareerde personeelskosten niet hoger
zijn dan de totale personeelskosten die voor een bepaalde persoon voor dat jaar in de boekhouding
van de begunstigde zijn opgenomen.
Kader 4.4 — Voorbeeld van niet-naleving van de regel betreffende dubbele plafonds
De Commissie zal de door de ERK in kader 4.4 genoemde zaak opvolgen en zal dienovereenkomstig
handelen.
4.15 Tekortkomingen in de tijdregistratie kunnen zich nog steeds voordoen, maar zeer vaak zonder
(materiële) financiële gevolgen (bv. handtekening ontbreekt op de urenstaat). In dergelijke gevallen
doet de Commissie een aanbeveling aan de begunstigde en past zij zo nodig correcties toe.
Particuliere entiteiten, met name kmo’s, maken vaker fouten
4.16 Deelname van kmo’s en de aantrekking van nieuwe begunstigden zijn belangrijk om het
onderzoeks- en innovatiebeleid succesvol uit te voeren. Deze soorten begunstigden hebben echter een
beperkte administratieve capaciteit of zijn minder vertrouwd met de regels voor deelname en zijn
daarom foutgevoeliger.
Eind 2019 bedroeg de deelname van kmo’s aan in het kader van Horizon 2020 ondertekende
subsidieovereenkomsten 24,7 %, waarmee het streefcijfer van 20 % voor 2020 werd overschreden.
Eén maatregel die is ingevoerd om de deelname van kmo’s te vergemakkelijken en fouten te
verminderen, is het gebruik van forfaitaire betalingen in fase één van het kmo-instrument.
Niet-subsidiabiliteit van alle door de begunstigde in de gecontroleerde periode gedeclareerde
kosten
4.18 In de regel volgt de Commissie alle vastgestelde fouten op, zowel individuele als systeemfouten,
om schade voor de begroting van de Unie te voorkomen. Naar aanleiding van de controle van de ERK
heeft zij een van deze twee fouten in 2020 geregulariseerd (kosten zijn subsidiabel geworden) en is
zij bezig de andere fout te regulariseren.
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De door de ERK beschreven bedrijfsstatus van de begunstigden weerspiegelt de onderliggende
banden van veel ondernemingen die aan H2020 deelnemen.
De kosten van de interne regelingen van de begunstigde en de verbonden entiteiten kunnen aan het
project worden toegerekend, mits deze zijn weergegeven in bijlage 1 of door de Commissie tijdens de
verslagperiode zijn goedgekeurd (in gevallen van bijdragen in natura).
Zoals de ERK verklaart, waren de begunstigden niet vertrouwd met de regels die van toepassing zijn
op hun zakelijke banden.
4.19 De Commissie is het eens met de bevindingen van de ERK.
In het eerste, door de ERK gerapporteerde geval werd het doel van de subsidie gewaarborgd door een
partnerorganisatie van de begunstigde, die gerechtigd was doctorsgraden toe te kennen.
In het tweede geval kreeg een onderzoeker ook voor zijn doctoraatsopleiding volledige ondersteuning.
De onderzoeker was werkzaam in de lokalen van de begunstigde en werkte daarnaast aan zijn
doctoraat om een doctorstitel te behalen. Er was geen andere beroepsactiviteit die geen betrekking
had op een doctoraatsopleiding. De werkzaamheden en de studie worden als complementair
beschouwd voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het project, aangezien het enige doel
van het project de ondersteuning van doctoraatsopleidingen is.
Regelmatig voorkomende fouten bij andere directe kosten
4.20 De Commissie erkent de opmerking van de ERK en benadrukt dat zij haar
communicatiecampagnes om de financieringsregels aan de begunstigden toe te lichten, voortzet.
Hoge foutenfrequentie op het gebied van wisselkoersen
4.21 De Commissie neemt nota van de opmerking van de ERK dat de financiële gevolgen van fouten
bij de omrekening van wisselkoersen niet van materieel belang zijn. De Commissie zet echter haar
communicatiecampagnes voort om de financieringsregels aan de begunstigden toe te lichten en
betreurt het dat dergelijke fouten zich ondanks duidelijke instructies voordoen.
BEOORDELING VAN DE DOOR DE GECONTROLEERDEN VERSCHAFTE INFORMATIE
OVER DE REGELMATIGHEID
4.22 De auditstrategie van de Commissie heeft betrekking op de volledige uitvoering van
Horizon 2020. Het hoofddoel is de financiële belangen van de EU te beschermen door de ten
onrechte betaalde bedragen terug te vorderen. De Commissie evalueert het bestaande
internecontrolesysteem op het niveau van de begunstigden en doet aanbevelingen wanneer
tekortkomingen worden vastgesteld om fouten op het niveau van de begunstigden te voorkomen en
op te sporen.
4.23 De Commissie verwijst naar haar antwoord op het verslag van 2018, waarin zij het verschil in
reikwijdte van de controles tussen de ERK en de Commissie toelichtte.
4.25 De controles van de Commissie zijn voornamelijk gericht op de opsporing en correctie van
fouten in de kostendeclaraties van de begunstigden, waarbij wordt gestreefd naar een zo groot
mogelijke dekking.
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De controleverslagen van de Commissie zijn gebaseerd op het beginsel van “rapportage van
uitzonderingen”: in plaats van een volledige beschrijving van elke afzonderlijke kostenpost te geven,
moeten alleen controlebevindingen (fouten) worden gerapporteerd.
Bijgevolg weerspiegelen en bevatten controledossiers in beginsel alleen de materiële bewijzen (de
werkdocumenten en de ondersteunende documentatie) van elke fout, die als juridische grondslag voor
verdere correctie of terugvordering dienen.
4.26 De Commissie neemt nota van de bevindingen van de ERK. Wat de uitbestede controles betreft,
is de Commissie voornemens de kantoren in onderaanneming intensiever te begeleiden.
4.27 Er zij op gewezen dat de Commissie controles met een ruime reikwijdte binnen een beperkte
tijdspanne moet uitvoeren. De Commissie merkt op dat de ERK bij 13 van de 20 controles kon
vertrouwen op de controledossiers van de Commissie, tegenover 10 van de 20 in 2018.
Sommige van de zeven resterende gevallen waren, zoals de ERK heeft opgemerkt, niet van materieel
belang.
4.29 De Commissie heeft bij het rapporteren van het foutenpercentage in het jaarlijkse
activiteitenverslag van 2019 rekening gehouden met de opmerkingen van de ERK in haar
Jaarverslag 2018.
De controles van de Commissie hebben betrekking op een aanzienlijk aantal afzonderlijke
gecontroleerde betalingen om fouten van de begunstigden op te sporen en te corrigeren. Daarnaast
extrapoleert de Commissie in gevallen van systeemfouten op het niveau van de begunstigde de
controleresultaten naar niet-gecontroleerde EU-projecten.
De Commissie is van mening dat de bijstelling naar boven met 0,34 % van het aanvankelijk
berekende foutenpercentage het risico op een onderschatting, dat de ERK in haar Jaarverslag 2018
heeft vastgesteld, dekt.
4.30 De Commissie neemt er nota van dat de ERK ingenomen is met deze snelle corrigerende actie
en het voornemen van de Commissie om de kwestie verder aan te pakken.
De Commissie is van mening dat op grond van haar controlestrategie het foutenpercentage voor
Horizon 2020 op een redelijke en eerlijke manier kan worden geschat.
JAARLIJKSE ACTIVITEITENVERSLAGEN EN ANDERE GOVERNANCEREGELINGEN
4.31 De Commissie is ingenomen met de opmerking van de ERK dat de onderzochte jaarlijkse
activiteitenverslagen een getrouwe beoordeling geven van het financieel beheer door de respectieve
DG’s wat betreft de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen.
4.32 Punten van voorbehoud zijn in de jaarlijkse activiteitenverslagen opgenomen overeenkomstig
de instructies die op algemeen niveau zijn gegeven.
4.33 De Commissie is ingenomen met de erkenning door de ERK van haar inspanningen om
systeemfouten in het kader van KP7 recht te zetten en het streefcijfer van 70 % te overschrijden. Zij
wijst nogmaals op de aanzienlijke middelen die nodig zijn om de resterende 1 904 zaken te
behandelen.
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De controlestrategieën voor KP7 en Horizon 2020 zijn erop gericht de ten onrechte aan de
begunstigden betaalde bedragen op te sporen en te corrigeren. In het geval van systeemfouten worden
de correcties ook uitgebreid naar niet-gecontroleerde EU-projecten. In dit verband heeft de
Commissie in 2019 veel meer KP7-correcties uitgevoerd.
4.34 De Commissie is ingenomen met de erkenning door de ERK van haar inspanningen en
vooruitgang op het gebied van de uitvoering van de aanbevelingen van de dienst Interne Audit
(DIA).
De Commissie voert de aanbevelingen van de DIA doorgaans binnen de oorspronkelijk in het
controleverslag vastgestelde termijn uit.
De aanbevelingen met betrekking tot de controle op de verspreiding en de benutting van
Horizon 2020-resultaten waren in de meeste opzichten eind 2019 uitgevoerd. De Commissie heeft
deze aanbeveling in juni 2020 afgesloten.
Dat vooruitgang wordt geboekt blijkt onder andere uit het feit dat eind juni 2020 slechts vier
aanbevelingen van de DIA openstonden en dat de uiterste uitvoeringstermijn ervan nog niet was
verstreken.
De Commissie blijft werken aan de volledige uitvoering van de aanbevelingen van de DIA.
4.35 De Commissie neemt nota van de opmerking van de ERK dat het in het AMPR vastgestelde
risico bij betaling binnen de bandbreedte van het door de ERK geschatte foutenpercentage ligt.
De Commissie is van mening dat het risico van een mogelijke onderschatting van het
foutenpercentage is gedekt en dat het in de AMPR’s bekendgemaakte geaggregeerde risico bij
betaling en het risico bij afsluiting betrouwbaar zijn.
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
4.36 Het door de ERK gerapporteerde op jaarbasis berekende foutenpercentage is slechts één
indicator voor de doeltreffendheid van de besteding van de EU-uitgaven. Het door de ERK in 2019
gerapporteerde foutenpercentage (4,0 %) ligt, zoals eerder vermeld, in de lijn van de in de vorige
jaren gerapporteerde foutenpercentages (met uitzondering van het jaar 2018).
Tegelijkertijd voert de Commissie een meerjarige strategie voor controles achteraf van
onderzoeksuitgaven uit. Op basis daarvan maken haar diensten een raming van het
restfoutenpercentage, waarin rekening wordt gehouden met terugvorderingen, correcties en de
effecten van al hun controles en audits gedurende de uitvoeringsperiode van het programma.
Horizon 2020 is aanzienlijk eenvoudiger dan eerdere kaderprogramma’s, een feit dat wordt erkend
door de meeste terugkerende begunstigden en de ERK.
4.38 De Commissie neemt nota van de opmerking van de ERK dat het in het AMPR vastgestelde
risico bij betaling binnen de bandbreedte van het door de ERK geschatte foutenpercentage ligt. Zie
het antwoord van de Commissie op paragraaf 4.35.
Aanbeveling 4.1
De Commissie aanvaardt de aanbeveling.
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De Commissie zal haar communicatiecampagne over de financieringsregels, met inbegrip van die
voor kmo’s en nieuwkomers, voortzetten. Bovendien heeft de GAD in zijn algemene steekproef voor
H2020 specifieke risicogebaseerde steekproeven van kmo’s en/of nieuwkomers getrokken.
De bestaande risicogebaseerde controles vooraf van de Commissie bieden redelijke zekerheid over de
verrichtingen.
Aanbeveling 4.2
De Commissie aanvaardt de aanbeveling.
De Commissie zal in het kader van de communicatiecampagne inzake H2020 bijzondere aandacht
besteden aan de regels voor de berekening en declaratie van de personeelskosten.
Aanbeveling 4.3
De Commissie aanvaardt de aanbeveling.
Het voorstel van de Commissie voor het volgende kaderprogramma heeft tot doel de regels inzake
personeelskosten verder te vereenvoudigen. De Commissie zal de begrotingsautoriteit de nieuwe
reeks regels voorleggen en om haar steun vragen.
Aanbeveling 4.4
De Commissie aanvaardt de aanbeveling.
Eerste streepje — De Commissie verbindt zich ertoe gevolg te geven aan de opmerkingen van de
ERK met betrekking tot de documentatie van bevindingen, de consistentie van de steekproef en de
kwaliteit van de controleprocedures.
Tweede streepje — De Commissie onderhoudt nauwe contacten met de externe accountantskantoren.
Er zijn specifieke communicatie-initiatieven genomen ten aanzien van de accountantskantoren. De
Commissie heeft de accountantskantoren in kennis gesteld van de opmerkingen naar aanleiding van
de uitbestede controles die de ERK opnieuw heeft uitgevoerd.
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DEFINITIEVE ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG VAN DE
EUROPESE REKENKAMER VAN 2019
“BIJDRAGE AAN HET JAARVERSLAG 2019 — HOOFDSTUK 5 — ECONOMISCHE,
SOCIALE EN TERRITORIALE COHESIE”
INLEIDING
5.4 Derde streepje — In het kader van haar tweestappenbenadering, die bestaat uit een systematische
controle van de stukken en controles ter plaatse op basis van risico's, voert de Commissie jaarlijks een
actualisering van haar risicobeoordeling uit om te bepalen welke auditautoriteiten en programma's
ter plaatse zullen worden gecontroleerd of aan een verdere uitgebreide controle van de stukken
zullen worden onderworpen. Het hoofddoel van deze controles is met redelijke zekerheid te kunnen
stellen dat geen ernstige systeemgebreken onopgemerkt blijven of niet worden gemeld door de
lidstaten en dat de ingediende controleoordelen en restfoutenpercentages betrouwbaar zijn.
Indien dit nodig wordt geacht, past de Commissie aanvullende financiële correcties toe om het
restfoutenpercentage van de betrokken programma's onder de 2 % te brengen.
REGELMATIGHEID VAN DE VERRICHTINGEN
5.14 De Commissie neemt nota van het door de Europese Rekenkamer berekende foutenniveau,
dat lager is dan vorig jaar. De Commissie zal alle door de Europese Rekenkamer vastgestelde fouten
opvolgen en zal om aanvullende financiële correcties verzoeken indien dit noodzakelijk wordt geacht.
Zij zal ook samen met de auditautoriteiten de onderliggende redenen voor deze kwesties analyseren
en nagaan hoe deze verder kunnen worden opgelost.
De Commissie verwijst verder naar de foutenmarges met inbegrip van de maximale risico's
(ongunstigste scenario’s) die in de JAV’s van de DG's REGIO en EMPL voor 2019 zijn
bekendgemaakt en die het resultaat zijn van een gedetailleerde analyse van de situatie van elk van de
420 programma’s. De Commissie is van mening dat haar gedetailleerde beoordeling een redelijke en
eerlijke schatting van de foutenpercentages voor elk programma en voor alle programma's samen
geeft.
5.15 De Commissie benadrukt het belang van de door de auditautoriteiten uitgevoerde
werkzaamheden bij het opsporen van fouten die tot aanzienlijke financiële correcties hebben geleid
voordat de rekeningen 2017-2018 bij de Commissie zijn ingediend. De grondige
controlewerkzaamheden van de auditautoriteiten bij en tot de afsluiting hebben ook tot aanzienlijke
financiële correcties voor de programmeringsperiode 2007-2013 geleid.
De auditautoriteiten meldden een totaal foutenpercentage van meer dan 2 % voor
95 programma’s, waarmee zij hun detectiecapaciteit aantonen (onverminderd andere programma's
waarin het foutenpercentage minder dan 2 % bedroeg). De Commissie is het ermee eens dat sommige
fouten onopgemerkt zijn gebleven of ten onrechte in aanmerking zijn genomen bij de berekening van
het gerapporteerde foutenpercentage. Zij werkt voortdurend samen met de betrokken
auditautoriteiten om hun detectiecapaciteit en begrip van de toepasselijke regels te verbeteren (zie
ook het antwoord van de Commissie op paragraaf 5.40).
5.16 In 2019 hebben de auditautoriteiten voor het tweede jaar onregelmatigheden die ze vaststelden
bij hun audit van concrete acties, gerapporteerd volgens een met de Commissie overeengekomen en
door de lidstaten gedeelde gemeenschappelijke typologie.
De meeste door de auditautoriteiten en de Commissie vastgestelde onregelmatigheden hebben
betrekking op dezelfde door de Europese Rekenkamer vastgestelde hoofdcategorieën: nietsubsidiabele uitgaven, kwesties in verband met overheidsopdrachten en een gebrekkig
controlespoor, zoals blijkt uit kader 5.2. Hieruit blijkt dat de auditautoriteiten de verschillende
soorten onregelmatigheden die bijdragen tot het foutenpercentage op passende wijze opsporen, maar
niet in alle gevallen. Dit kan het gevolg zijn van complexe projecten en regels.
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De Commissie zal alle door de Europese Rekenkamer gerapporteerde fouten opvolgen en zal
financiële correcties toepassen indien dit passend en wettelijk mogelijk is. De Commissie wijst erop
dat de nationale of regionale regels voor door het cohesiebeleid gefinancierde uitgaven in sommige
gevallen strenger zijn dan die waarin de nationale regelgeving voor vergelijkbare op nationaal niveau
gefinancierde uitgaven voorziet. Daarom kunnen deze aanvullende eisen als een geval van “goldplating” (overreglementering) worden beschouwd, wat tot onnodige administratieve lasten en
complexiteit leidt bij door het cohesiebeleid gefinancierde uitgaven.
5.17 De Commissie is het ermee eens dat beheersverificaties de eerste verdedigingslinie tegen fouten
vormen en doeltreffender moeten zijn om fouten in eerste instantie te voorkomen en te ontdekken.
De Commissie heeft de lidstaten voor de programmeringsperiode 2014-2020 bijgewerkte
richtsnoeren gegeven die, in combinatie met het vereiste gebruik van vereenvoudigde kostenopties,
tot doel hebben de kwaliteit van de beheersverificaties verder te verbeteren. Dit hangt echter af van
het aantal personeelsleden dat beschikbaar is om de stijgende bedragen aan gedeclareerde uitgaven te
behandelen en van de vereiste stabiliteit van ervaren personeel in de betrokken administraties.
Daarnaast moet de typologie van de controlebevindingen die jaar op jaar door de auditautoriteiten
aan de beheersautoriteiten worden gerapporteerd, hen de mogelijkheid bieden om de frequentere
bronnen van fouten in hun risicobeoordelingen te integreren en hun beheersverificatiemethoden
en -instrumenten dienovereenkomstig aan te passen. Om de beheersverificaties in de
programmeringsperiode 2021-2027 efficiënter en doelgerichter te maken, heeft de Commissie de
medewetgevers voorgesteld dat de verificaties op risico's worden gebaseerd om de beschikbare
administratieve middelen beter af te stemmen op de beoogde bronnen van fouten.
5.19 Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 5.19 en 5.20:
De Commissie is het ermee eens dat concrete acties die fysiek worden voltooid of volledig worden
uitgevoerd, ook al blijven sommige financiële concrete acties open, niet subsidiabel zijn
overeenkomstig artikel 65, lid 6, van de GB-verordening. Het is aan de beheersautoriteit om de
begrippen “materiële voltooiing” en “volledige uitvoering” voor elke concrete actie op haar eigen
merites te beoordelen op basis van haar specifieke contractuele verplichtingen die in het
subsidiebesluit zijn aangegeven. Zolang de concrete actie niet volledig is afgerond, kan zij voor
financiering worden geselecteerd.
Voor de Italiaanse projecten, zoals bedoeld in kader 5.4, zal de Commissie blijven toezien op de
strikte uitvoering door de autoriteiten van de regels die zijn overeengekomen voor de
partnerschapsovereenkomst, om te zorgen voor een passend controlespoor voor reeds gedeeltelijk
uitgevoerde acties voordat deze worden geselecteerd.
5.22 Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 5.22 tot en met 5.24:
De Commissie merkt op dat de auditautoriteiten een goede ontdekkingscapaciteit voor fouten in
verband met overheidsopdrachten hebben aangetoond.
Ondanks deze verbeterde capaciteit blijkt uit het grote aantal fouten in openbare aanbestedingen dat
op het niveau van de beheersautoriteiten en de intermediairs niet werd ontdekt, dat er voortdurende
inspanningen nodig zijn om deze problemen beter te kunnen opsporen aan de hand van
beheerscontroles op het eerste niveau.
Overheidsopdrachten zijn immers een complex gebied en de aanbestedende diensten kunnen bij de
toepassing van deze regels voor uitdagingen komen te staan. Om de acties beter te coördineren, heeft
de Commissie een actieplan voor overheidsopdrachten opgesteld, dat sinds 2014 meermaals is
bijgewerkt. In het kader van dit actieplan zijn al meer dan 40 acties gestart. Nieuwe acties en nieuwe
initiatieven zijn bedoeld om beheerders en begunstigden van EU-middelen te helpen hun
aanbestedingspraktijken te verbeteren, ervoor te zorgen dat de EU-richtlijnen worden nageleefd,
gelijke voorwaarden te scheppen en het gebruik van aanbestedingen als strategisch
beleidsinstrument aan te moedigen.
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De Commissie heeft in 2019 ook haar besluit tot vaststelling van richtsnoeren voor het vaststellen
van gestandaardiseerde financiële correcties voor fouten bij overheidsopdrachten (Besluit
C (2019) 3452) geactualiseerd. Deze richtsnoeren hebben tot doel een homogene
uitvoeringspraktijk en een gelijke behandeling van de lidstaten tot stand te brengen.
De Commissie zal deze door de Europese Rekenkamer vastgestelde gevallen die onopgemerkt zijn
gebleven opvolgen en financiële correcties toepassen wanneer dat nodig wordt geacht, in
overeenstemming met haar richtsnoeren.
5.26 De Commissie merkt op dat de afgelopen jaren fouten in verband met staatssteun die door de
autoriteiten van de lidstaten en de Commissie zijn vastgesteld minder vaak voorkomen, zoals blijkt uit
de met de auditautoriteiten overeengekomen gemeenschappelijke typologie van de fouten.
De Commissie heeft een gemeenschappelijk actieplan voor staatssteun ontwikkeld, met een
preventieve en proactieve aanpak om het risico van onregelmatigheden en foutenpercentages in
verband met de toepassing van de staatssteunregels te verminderen door goede praktijken vast te
stellen en te verspreiden, een opleidingsprogramma op te zetten en relevante informatie over
staatssteun te verspreiden onder de belanghebbenden van de ESI-fondsen.
5.27 De Portugese autoriteiten hebben de betrokken nationale wetgeving inzake staatssteun gewijzigd
en hebben zich ertoe verbonden alle vereiste correcties uit te voeren overeenkomstig het verzoek van
de Commissie.
Niet-subsidiabele uitgaven
5.29 Wat de door de Europese Rekenkamer ontdekte fouten betreft, zal de Commissie de nodige
follow-up verrichten en alle maatregelen nemen die zij nodig acht.
Sinds de vereenvoudigde kostenopties zijn ingevoerd, heeft de Commissie actief gewerkt om het
gebruik ervan geleidelijk uit te breiden en zij is van mening dat deze inspanningen al tot positieve
resultaten hebben geleid. De Commissie heeft het gebruik van vereenvoudigde kostenopties in de
programmeringsperiode 2014-2020 actief bevorderd, aangezien dergelijke regelingen minder
gevoelig zijn voor fouten, zoals de ervaring in het verleden heeft aangetoond. Zij zal dit blijven doen
voor zowel het ESF als het EFRO in de programmeringsperiode na 2020 om de administratieve
lasten voor de begunstigden te verminderen en het risico op fouten verder te verkleinen.
Ontbreken van essentiële bewijsstukken
5.30 De Commissie zal de nodige follow-up verrichten en alle maatregelen nemen die zij nodig acht.
Voorts verwijst de Commissie naar de uitleg van de Europese Rekenkamer in kader 5.8.
5.33 De Commissie zal samen met de betrokken programma-autoriteiten een follow-up uitvoeren. De
subsidiabiliteit wordt uiteindelijk beoordeeld bij de sluiting, in overeenstemming met de GBverordening. Daarom kan het programma nog steeds in de plaats komen van niet-subsidiabele
leningen en zullen de diensten van de Commissie bij de afsluiting van het programma de
subsidiabiliteit van alle gedeclareerde leningen beoordelen.
5.34 Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 5.34 en 5.35:
Het actieplan dat in april 2018 met de Europese Rekenkamer werd gedeeld, als herstel voor de
bevindingen in hun jaarverslag van 2017 met betrekking tot het mkb-initiatief in Spanje, voorzag in
een aantal mijlpalen om ervoor te zorgen dat de volledige portefeuille van het mkb-initiatief in Spanje
bij de geplande afsluiting van het operationele programma in 2023 aan de eisen voldoet, met inbegrip
van de volgende acties:
•
•

beoordeling door de externe controleur van het EIF van een representatieve steekproef van
transacties;
ontwikkeling en uitvoering van een aanvullende classificatie met betrekking tot de
belangrijkste risicofactoren om in aanmerking te komen;
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•
•

uitgebreide controle van de kmo-status bij opname van elke nieuwe eindontvangertransactie;
monitoringactiviteiten op basis van controle van de stukken en evaluaties die nodig zijn om
de subsidiabiliteit van de portefeuille voor alle financiële intermediairs te verzekeren.

Het EIF heeft ook aan de financiële intermediairs gemeld dat zij hun portefeuilles volledig moeten
herzien vóór de afsluiting van het operationele programma, waarvoor zij steun van het EIF zullen
ontvangen.
5.36 Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 5.36 tot en met 5.39:
In het kader van het gedeeld beheer voeren de auditautoriteiten in de lidstaten in eerste instantie
controles uit. De Commissie werkt consequent en uitgebreid samen met de auditautoriteiten om te
zorgen voor een consistent controlekader, om de kwaliteit van het werk om zekerheid te verschaffen
te verbeteren wanneer dat nodig is en om te zorgen voor de nodige ontdekkings- en
correctiecapaciteit. De Commissie blijft met de betrokken auditautoriteiten samenwerken om hun
controles verder te verbeteren, met name om het soort fouten dat bij audits door de Europese
Rekenkamer of de Commissie wordt vastgesteld, op passende wijze op te sporen. De Commissie
beoordeelt echter niet alleen de betrouwbaarheid van de auditautoriteiten op basis van
herberekende foutenpercentages, aangezien deze niet noodzakelijkerwijs wijzen op een
systeemgebrek in het werk van de auditautoriteiten (zie ook het antwoord van de Commissie op 5.51).
5.40 De tussen de diensten van de Commissie en de auditautoriteiten overeengekomen
gemeenschappelijke typologie van de fouten, die ook door het OLAF wordt gebruikt in het kader
van zijn IMS-verslagleggingssysteem voor onregelmatigheden, maakt een betere analyse van de
onderliggende oorzaken van de fouten tussen alle actoren mogelijk. Het is een reactie op eerdere
aanbevelingen van de Europese Rekenkamer en de kwijtingsautoriteit. Op basis hiervan verlangt de
Commissie van de programma-autoriteiten dat zij actie ondernemen om de meest voorkomende
fouten aan te pakken en elk risico voor toekomstige uitgaven te beperken, in een dialoog tussen de
programma-autoriteiten om, waar nodig, de opsporingscapaciteit van zowel beheersverificaties als
controles te verbeteren.
Wanneer bijkomende vastgestelde onregelmatigheden wijzen op een zwakke plek in het systeem,
moeten de corrigerende maatregelen bestaan uit een verbetering van de methodologische
instrumenten, de aanwerving van extra personeel, met inbegrip van deskundigen,
opleidingsactiviteiten over nieuw ontwikkelde instrumenten of over de correcte interpretatie van de
meest frequente fouten. Voor de beheersautoriteiten en hun intermediairs kan dit betekenen dat de
kwaliteit van de selectieprocedures of de beheersverificaties om onregelmatigheden uit te filteren,
moet worden verbeterd.
Voor de betrokken auditautoriteiten hebben de corrigerende maatregelen voornamelijk betrekking
op verbeteringen in hun capaciteit om onregelmatigheden op te sporen door middel van
verbeteringen van de auditcontrolelijsten en -methodologie die zij gebruiken, verduidelijking van
de toepasselijke wetgeving (met name met betrekking tot fouten bij overheidsopdrachten), de
aanwerving van extra personeel en permanente beroepsopleiding.
5.41 Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 5.41 en 5.42:
De Commissie heeft in de JAV’s van REGIO en EMPL aangegeven dat voor het boekjaar 2017-2018
de voorwaarden voor het gebruik van statistische steekproeven zijn vastgesteld voor operationele
programma's die 88 % van de gedeclareerde uitgaven vertegenwoordigen.
De Commissie heeft een grondige en uitgebreide leidraad voor steekproeven ontwikkeld om het
wettelijk kader verder te verduidelijken teneinde een geharmoniseerd, overeengekomen en
gecoördineerd kader voor de uitvoering van steekproeven voor auditautoriteiten tot stand te brengen.
De Commissie benadrukt dat de methoden voor steekproeven het gebruik van een professioneel
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oordeel in verschillende stadia van het proces vereisen, wat kan leiden tot verschillende
beoordelingen tussen professionele controleurs, dus zonder dat deze systematisch wijzen op zwakke
punten in het systeem.
5.43 Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 5.43 tot en met 5.45:
De Commissie is verheugd over de door de Europese Rekenkamer vastgestelde verbetering in die zin
dat zij meer kwesties kan verduidelijken zonder bezoeken op het niveau van de begunstigden. Dit
draagt ertoe bij dat de controle minder indringend en belastend wordt voor de begunstigden van de
EU-fondsen, wanneer de voorafgaande controledocumentatie gemakkelijker beschikbaar is voor
EU-controles.
Zoals aangegeven in haar antwoord op het jaarverslag van de Europese Rekenkamer van vorig jaar
(punten 6.46 en 6.47), werkt de Commissie voortdurend met de auditautoriteiten samen om hun
capaciteit om fouten te voorkomen en te corrigeren, te versterken, hun auditwerkzaamheden beter
te documenteren en zo bij te dragen aan het betrouwbaarheidsproces.
Een voorbeeld van deze samenwerking zijn de gecoördineerde inspanningen die de Commissie in
2019 en 2020 met de auditautoriteiten heeft geleverd, met de steun en expertise van de Europese
Rekenkamer, om de controledocumentatie te verbeteren en te zorgen voor een goede
kwaliteitsbeoordeling van de controlebevindingen (zie kader 5.8). Een brochure met de definitieve
versie van het reflectiedocument over de controledocumentatie wordt nu aan alle auditautoriteiten
toegezonden.
5.47 De Commissie zal met de betrokken auditautoriteit blijven werken aan de correcte behandeling
en kwantificering van individuele fouten, zodat het foutenpercentage correct kan worden berekend.
HET WERK VAN DE COMMISSIE OM ZEKERHEID TE VERSCHAFFEN EN HAAR
VERSLAGLEGGING OVER HET RESTFOUTENPERCENTAGE IN HAAR JAARLIJKSE
ACTIVITEITENVERSLAGEN
Risicogebaseerde nalevingscontroles hebben onregelmatigheden aan het licht gebracht die niet door
de auditautoriteiten zijn ontdekt
Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 5.49 en 5.50:
De directoraten-generaal beoordelen de ingediende zekerheidspakketten en trekken daarna in hun
JAV’s conclusies over de drie aspecten die samenhangen met de doeltreffendheid van de beheersen controlesystemen de aanvaardbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en
regelmatigheid van de onderliggende uitgaven.
De Commissie houdt rekening met alle beschikbare informatie, onder meer van de auditautoriteiten,
de Commissie en de Europese Rekenkamer, om haar risicobeoordeling op jaarbasis te actualiseren en
haar controleplan op te stellen.
De Commissie benadrukt ook dat de voorlopige controleresultaten van de Europese Rekenkamer over
de foutenpercentages voor 2017-2018 deel uitmaken van de algemene achtergrond waartegen de
betrouwbaarheid van de gerapporteerde foutenpercentages voor programma's wordt beoordeeld,
samen met de resultaten van de desk van de Commissie en de controlewerkzaamheden ter plaatse. Al
deze informatie komt dan ook tot uiting in de gerapporteerde KPI 5, alsook in de door beide
directoraten-generaal gezamenlijk opgestelde risicoanalyse.
5.51 De Commissie is van mening dat haar in deze paragraaf gerapporteerde controleresultaten erop
wijzen dat haar risicobeoordeling van het werk van de auditautoriteiten relevant was. De
Commissie valideert haar controlebevindingen met de auditautoriteiten in een contradictoire
procedure en houdt toezicht op haar eindresultaten om de diepere oorzaken van de door haar
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vastgestelde bijkomende fouten vast te stellen en de opsporingscapaciteit van de betrokken
auditautoriteiten te verbeteren. Dit heeft ertoe geleid dat zij in sommige gevallen vóór de jaarlijkse
controleverslagen voor 2020 preventieve brieven aan sommige auditautoriteiten heeft gestuurd. In
andere gevallen zijn bijkomende ontdekte fouten incidenteler en ondanks een mogelijk belangrijk
geëxtrapoleerd effect op het foutenpercentage wijzen ze niet op een systematische tekortkoming op
het niveau van de auditautoriteit.
Naast de nalevingscontroles om het werk van de auditautoriteiten opnieuw uit te voeren, heeft de
Commissie ook vijftien controles voor en na het jaarlijkse controleverslag uitgevoerd, die
betrekking hadden op negen lidstaten. Deze controles dragen ook bij tot de beoordeling van het werk
van de auditautoriteiten, aangezien zij het mogelijk maken om vragen over het jaarlijks
controleverslag te verduidelijken, maar ook om fouten in de kwantificering en prognose van fouten op
te sporen.
Als gevolg van haar controles van stukken en controleactiviteiten ter plaatse heeft de Commissie in de
respectieve JAV’s van REGIO en EMPL gemeld dat zij voor in totaal zestien EFRO- of ESFauditautoriteiten of hun controleorganen van mening was dat er ernstige tekortkomingen moesten
worden verholpen.
5.52 Vanwege de beperkte middelen en andere wettelijke verplichtingen kan de Commissie pas vanaf
september van elk jaar het overgrote deel van haar jaarlijkse op risicoanalyse gebaseerde controles
uitvoeren. In overeenstemming met de internationale normen en met de vereisten van de GBverordening, maken de vertragingen die nodig zijn voor de contradictoire procedure het in de meeste
gevallen onmogelijk om tegen het volgende JAV definitieve controleresultaten te hebben. De diensten
van de Commissie hanteren daarom een voorzichtige aanpak voor de kernprestatie-indicator 5 (KPI 5,
oftewel het gerapporteerde gemiddelde resterende risico) en hun controleoordeel in het JAV en
houden bij de beoordeling van de betrokken programma's rekening met het maximale potentiële effect
van hun voorlopige bevindingen.
Bovendien wordt in het jaarlijkse activiteitenverslag ook een “maximumpercentage” (ongunstigste
scenario voor de KPI) vermeld (zie paragraaf 5.59). Voor dergelijke programma's is verder controleinformatie nodig om na te gaan of het bovenste niveau van het gerapporteerde risico werkelijkheid
wordt.
Bovendien stelt de GB-verordening de Commissie in staat om in de volgende jaren van het jaarlijkse
activiteitenverslag controles uit te voeren, binnen de periode van ten minste drie jaar na de indiening
van de rekeningen, om de bewijsstukken voor het controlespoor te bewaren.
In alle gevallen zijn aanvullende financiële correcties vereist en worden deze toegepast wanneer het
uiteindelijke totale resterende foutenpercentage meer dan 2 % blijkt te bedragen en de informatie
in de volgende JAV's wordt bekendgemaakt.
5.54 De Commissie had haar KPI al in haar jaarlijkse activiteitenverslagen voor 2018 geactualiseerd
in overeenstemming met aanbeveling 4 van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer voor 2017.
Deze KPI 5 omvat al een voorzichtige, conservatieve aanpak in het geval van niet-definitieve
controleresultaten, waarbij gebruik wordt gemaakt van het maximale voorlopige foutenpercentage
ten tijde van de contradictoire procedure. Bovendien wordt in het jaarlijkse activiteitenverslag op
transparante wijze een ongunstigste scenario bekendgemaakt om mogelijke extra risico's te dekken die
nog niet volledig worden bevestigd door controle-informatie (zie het antwoord van de Commissie op
paragraaf 5.52).
5.55 Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 5.55 en 5.56:
Rekening houdend met de eerdere aanbevelingen van de Europese Rekenkamer baseert de
Commissie KPI 5 betreffende de in de JAV’s voor 2019 voor het cohesiebeleid gerapporteerde
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regelmatigheid nu uitsluitend op de in 2017-2018 bevestigde totale restfoutenpercentages (of voor
een beperkt aantal gevallen, wanneer de restfout nog niet kan worden bevestigd, op de meest
conservatieve controleresultaten die ten tijde van het jaarlijkse activiteitenverslag beschikbaar zijn).
Bovendien heeft de Commissie het begrip “maximaal risico” ingevoerd.
De Commissie benadrukt dat bij de raming van de KPI voor alle operationele programma's een
voorzichtige aanpak is gehanteerd en gebruik is gemaakt van alle controle-informatie die beschikbaar
was op de datum waarop het jaarlijkse activiteitenverslag werd opgesteld. Het maximumpercentage
(ongunstigste scenario) van de KPI is alleen relevant voor die programma's waarvoor mogelijk
verdere fouten zouden kunnen blijven bestaan in de delen van de gecontroleerde steekproeven
waarvoor geen gedetailleerde heruitvoeringsactiviteiten gelden, of waarvoor na de goedkeuring van
het jaarlijkse activiteitenverslag nadere controle-informatie (onder meer uit de controles van de
Europese Rekenkamer) beschikbaar zou kunnen worden.
Beide directeuren-generaal maken in hun respectieve jaarlijkse activiteitenverslagen (bijlage 10 B) op
transparante wijze alle passende informatie per OP bekend, rekening houdend met het tijdschema
voor alle controles van de Commissie en de Europese Rekenkamer (die parallel lopen aan de
eindbeoordeling van de Commissie). De Commissie is van mening dat een dergelijke openbaarmaking
in de jaarlijkse activiteitenverslagen een goede en zorgvuldige administratieve praktijk is.
5.58 De Commissie heeft haar zekerheidssysteem ontworpen om de directeuren-generaal in staat te
stellen zekerheid te verschaffen over elk van de 420 afzonderlijke OP’s in verband met hun
verplichting als gedelegeerd ordonnateur. De Commissie is van mening dat zij redelijke zekerheid
over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende uitgaven heeft, behalve voor de
programma’s waarvoor zij de noodzaak van mogelijke aanvullende financiële correcties in de JAV’s
heeft gerapporteerd.
Bovendien wordt in de JAV’s een geaggregeerde KPI gerapporteerd als een gewogen gemiddelde
van alle bevestigde foutenpercentages. De Commissie heeft ook een maximumniveau van deze KPI
(ongunstigste scenario) gerapporteerd, waarbij rekening is gehouden met alle informatie die nog moet
worden gevalideerd. Ten slotte voorziet de GB-verordening in de mogelijkheid voor nationale en EUactoren om gedurende ten minste drie jaar na het jaar waarin de rekeningen zijn ingediend,
controles uit te voeren. Dit is belangrijk voor de Commissie om zich te kunnen kwijten van haar
verantwoordelijkheden met betrekking tot de uitvoering van de EU-begroting in het kader van
meerjarenprogramma's.
5.59 De Commissie heeft in haar toezichthoudende rol als beheerder van de EU-begroting een
specifieke rol en ontwerpt haar aanpak bij de controle van de EU-middelen dienovereenkomstig. Dit
komt tot uiting in het door de Commissie gerapporteerde betalingsrisico.
5.60 Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 5.60 tot en met 5.62:
De Commissie benadrukt dat beide DG's in hun respectieve jaarlijkse activiteitenverslagen voor
2019 een voorbehoud hebben gemaakt ten aanzien van de desbetreffende betalingen in het jaar,
overeenkomstig de bedrijfsinstructies en de stimuleringscriteria die zijn gedefinieerd in bijlage 4 bij
de respectieve JAV’s, met het oog op de bescherming van de EU-begroting indien er risico's
worden vastgesteld.
Bij dergelijke punten van voorbehoud wordt rekening gehouden met alle informatie die ten tijde van
de beoordeling is onderzocht: de in het laatste jaarlijks controleverslag vermelde foutenpercentages,
zoals die ten tijde van de beoordeling zijn onderzocht, de bevestigde foutenpercentages van het
voorgaande jaar die kunnen wijzen op systeemgebreken die ten tijde van de beoordeling nog niet zijn
verholpen, en de laatst beschikbare beoordelingen van het beheers- en controlesysteem, met inbegrip
van verbeteringen of, integendeel, nieuwe geconstateerde zwakke punten.
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Ongeacht het jaar waarin een tekortkoming wordt ontdekt (hetzij door een lidstaat zelf, hetzij door de
Commissie), wordt het voorbehoud gehandhaafd totdat de kwestie is aangepakt.
Bovendien brengt de Commissie met betrekking tot de voorgaande boekjaren in de JAV's op volledig
transparante wijze verslag uit over de toegepaste of gelanceerde/te lanceren financiële correcties,
met volledige inachtneming van de toepasselijke contradictoire procedures (zie de respectieve JAV’s
van REGIO en EMPL, blz. 32 en 45).
CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
5.63 De Commissie neemt nota van het door de Europese Rekenkamer berekende foutenniveau,
dat lager is dan vorig jaar.
De Commissie zal alle door de Europese Rekenkamer vastgestelde fouten opvolgen en zal om
aanvullende financiële correcties verzoeken, indien zij dit noodzakelijk acht.
De Commissie verwijst verder naar de foutenmarges met inbegrip van de maximale risico's
(ongunstigste scenario's) die in de JAV’s van de DG's REGIO en EMPL voor 2019 zijn
bekendgemaakt en die het resultaat zijn van een gedetailleerde analyse van de situatie van elk van de
420 programma's (zie het antwoord van de Commissie op paragrafen 5.65 tot en met 5.67).
5.64 De Commissie is van mening dat in het algemeen kan worden vertrouwd op het werk van de
auditautoriteiten, met uitzondering van enkele gevallen die in de JAV’s duidelijk worden
omschreven op basis van alle beschikbare controle-informatie.
De Commissie zal nauw blijven samenwerken met de auditautoriteiten om ervoor te zorgen dat zij
blijven werken volgens de normen. Zij zal ook samen met de auditautoriteiten de onderliggende
redenen voor de door de Europese Rekenkamer en de Commissie vastgestelde kwesties analyseren en
nagaan hoe deze verder kunnen worden opgelost.
5.65 Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 5.65 tot en met 5.67:
De Commissie benadrukt dat de huidige aanpak van de Europese Rekenkamer voor haar
betrouwbaarheidsverklaring een betere afstemming van de controlemethodologieën op alle niveaus
mogelijk maakt.
De Commissie heeft in haar toezichthoudende rol als beheerder van de EU-begroting een specifieke
rol en ontwerpt haar aanpak bij de controle van de EU-middelen dienovereenkomstig. Dit komt tot
uiting in het door de Commissie gerapporteerde betalingsrisico.
De Commissie rapporteert in de JAV's de foutenpercentages voor het EFRO, het Cohesiefonds en het
ESF, die na samenvoeging binnen een marge van 2,3 % tot 3,3 % liggen voor het cohesiebeleid (zie
kader 5.9), wat binnen de door de Europese Rekenkamer berekende foutenmarge ligt. In het jaarlijks
beheers- en prestatieverslag worden de in de JAV's vermelde foutenpercentages samengevoegd.
De Commissie is van mening dat haar gedetailleerde beoordeling een redelijke en eerlijke schatting
van de foutenpercentages voor elk programma en voor alle programma's samen geeft. Deze
gedetailleerde beoordeling van elk programma aan de hand van risicoprofielen en beheers- en
controlesystemen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de werkzaamheden van de Europese
Rekenkamer, stelt de Commissie in staat een conclusie te trekken over het specifieke deel van de
programmapopulatie dat het meest waarschijnlijk zal worden getroffen en de specifieke gebieden vast
te stellen waarop verbeteringen nodig zijn.
Het doel van het huidige betrouwbaarheidsmodel is inderdaad om voor elk programma een
restfoutenpercentage van minder dan 2 % te hebben, in plaats van een gemiddeld
restfoutenpercentage. Voor programma's waarbij het foutenpercentage niet kon worden bevestigd
vanwege de lopende controlewerkzaamheden, maakt de Commissie gebruik van de wettelijke
instrumenten waarover zij beschikt om de nodige financiële correcties toe te passen wanneer
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voltooide controles resulteren in restfoutenpercentages van meer dan 2 %. De Commissie rapporteert
deze in de volgende jaarlijkse activiteitenverslagen.
De Commissie zal nauw blijven samenwerken met de beheers- en auditautoriteiten van de betrokken
programma’s om de overeengekomen conclusies op te volgen en mettertijd voor alle programma’s
een restfoutenpercentage van minder dan 2 % te bereiken.
5.68 Met betrekking tot de aanbevelingen die door de Europese Rekenkamer worden gerapporteerd
als zijnde in het geheel niet opgevolgd of in sommige opzichten niet uitgevoerd, verwijst de
Commissie naar haar antwoord op bijlage 5.3.
Antwoorden van de Commissie op bijlage 5.3:
Met betrekking tot aanbeveling 2 van 2017 merkt de Commissie op dat zij voor de periode 2021-2027
heeft voorgesteld om de btw in aanmerking te laten komen voor projecten met een totale kostprijs van
minder dan 5 miljoen euro. Dit is een alternatieve aanpak voor de door de Europese Rekenkamer
aanbevolen aanpak.
Met betrekking tot aanbeveling 6 van 2017 benadrukt de Commissie dat het regelgevingskader de
mogelijkheid biedt om programma's ten minste drie jaar na de indiening van de rekeningen te
controleren, indien nodig. De Commissie streeft ernaar om in het JAV na het jaar van indiening van
de rekeningen tot een conclusie te komen over de regelmatigheid van de uitgaven en om voor alle
betrokken programma's in de bijlage bij de JAV’s transparante verslagen op te stellen, maar dit is niet
altijd mogelijk.
Aanbeveling 5.1 — Subsidiabiliteitsvoorwaarden voor een project
De Commissie aanvaardt deze aanbeveling.
De GB-verordening bevat niet de definitie van “fysiek voltooide of volledig ten uitvoer gelegde
concrete actie” als bedoeld in artikel 65, lid 6. De Commissie is van mening dat, gezien de
uiteenlopende aard van de concrete acties, de naleving van de bepalingen van artikel 65, lid 6, door de
programma-autoriteiten voor elke betrokken actie moet worden beoordeeld op haar eigen merites,
rekening houdend met de specifieke kenmerken van de actie zoals gedefinieerd in de contractuele
subsidiebesluiten en met de naleving van het nationale recht. Daarbij moeten de programmaautoriteiten ervoor zorgen dat artikel 65, lid 6, van de GB-verordening wordt nageleefd.
Het risico dat “fysiek voltooide” en/of “volledig uitgevoerde” concrete acties worden geselecteerd,
verschilt per lidstaat en per programma en houdt met name verband met één lidstaat waar de grens
tussen nationale en EU-regelingen bewust dunnetjes wordt gehouden om snel nationale investeringen
te kunnen mobiliseren wanneer dat nodig is. De Commissie heeft in vragen en antwoorden het
verschil uitgelegd tussen “fysiek voltooide” concrete acties en andere concrete acties die als “volledig
uitgevoerd” kunnen worden beschouwd, met name als gevolg van het ontbreken van een fysiek
voorwerp/investering. De Commissie is het ermee eens dat deze lidstaat op basis van de tot nu toe
verzamelde ervaring verdere verduidelijking moet krijgen om risico's te voorkomen. Bovendien zal
de verduidelijking die aan deze lidstaat wordt verstrekt, verder ter beschikking worden gesteld van
andere betrokken lidstaten.
Aanbeveling 5.2 — Maatregelen ter vergroting van de betrouwbaarheid van de door de
auditautoriteiten gerapporteerde restpercentages
De Commissie aanvaardt de aanbeveling.
De Commissie verstrekt in de JAV’s (zie blz. 26 van het JAV 2019 voor REGIO en blz. 41 van het
JAV 2019 voor EMPL) reeds een algemene analyse door de belangrijkste soorten fouten die door de
auditautoriteiten en de controleurs van de Commissie zijn vastgesteld te vergelijken, en verwijst naar
de auditautoriteiten die worden geacht geen betrouwbare resultaten te leveren en de onderliggende
redenen daarvoor.
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Bovendien is een discussie over de bestaande discrepantie tussen de bevindingen van de
Commissie en de bevindingen van de auditautoriteit sinds 2018 een vast punt in de jaarlijkse
coördinatievergaderingen. Een meer gestructureerde discussie met de betrokken auditautoriteiten zal
vanaf 2020 een gedetailleerde analyse omvatten van de bijkomende fouten die bij EU-controles
zijn ontdekt, met geregistreerde acties van de auditautoriteiten om de niet-ontdekking van deze
fouten aan te pakken.
Een studie over de bevindingen van de REGIO-controle in de perioden 2007-2013 en 2014-2020 is
ook gepland om in het najaar van 2020 te worden gepubliceerd. Dit zal een meer algemene dialoog
met de programma-autoriteiten mogelijk maken over de soorten onregelmatigheden die bij de
controles van de Commissie zijn vastgesteld en die niet door de beheersverificaties en -controles van
de programma's zijn ontdekt.
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG VAN DE
EUROPESE REKENKAMER VAN 2019
“HOOFDSTUK 6 - NATUURLIJKE HULPBRONNEN”
REGELMATIGHEID VAN DE VERRICHTINGEN
6.8 De Commissie stelt met tevredenheid vast dat het door de ERK geraamde
foutenpercentage voor “Natuurlijke hulpbronnen” 1,9 % bedraagt en dus lager ligt dan
de materialiteitsdrempel van 2 % (zie bijlage 6.1). Dit strookt met de resultaten in de
jaarlijkse activiteitenverslagen 2019 van DG AGRI, DG MARE, DG CLIMA en DG ENV
voor de beleidsterreinen die onder het hoofdstuk “Natuurlijke hulpbronnen” vallen.
6.11 De Commissie is zeer tevreden met de bevinding van de ERK dat de rechtstreekse
betalingen uit het ELGF, in het begrotingsjaar 2019 goed voor 41,3 miljard EUR, geen
materiële fouten vertonen. De Commissie merkt op dat de bevinding van de ERK dat de
rechtstreekse betalingen als geheel vrij zijn van materiële fouten, consistent is met het
foutenpercentage voor rechtstreekse betalingen in het jaarlijks activiteitenverslag (JAV) 2019
van DG AGRI (1,57 %).
De rechtstreekse betalingen als geheel vertoonden geen fouten van materieel belang
Wat het kopje boven punt 6.13 betreft, is de Commissie ingenomen met de beoordeling van
de ERK dat de rechtstreekse betalingen geen materiële fouten vertonen (zie ook het antwoord
op punt 6.11).
6.13 De Commissie is van oordeel dat het onmogelijk is kleine fouten tegen aanvaardbare
kosten te voorkomen en merkt op dat het door de ERK geraamde foutenpercentage voor
rechtstreekse betalingen onder de materialiteitsdrempel van 2 % ligt.
6.15 De Commissie is ingenomen met de positieve beoordeling door de ERK van de rol
van het GBCS en het LPIS bij het voorkomen en verlagen van foutenpercentages.
6.21 De Commissie is ingenomen met de positieve ontwikkeling op het gebied van
plattelandsontwikkeling: de ERK signaleert een dalend aantal fouten bij
plattelandsontwikkeling, hetgeen strookt met de bevindingen van DG AGRI in zijn JAV over
het begrotingsjaar 2019.
JAARLIJKSE
ACTIVITEITENVERSLAGEN
GOVERNANCEREGELINGEN

EN

ANDERE

De verslaglegging door DG AGRI over de regelmatigheid van GLB-uitgaven
6.29 De Commissie merkt op dat de werkzaamheden van de certificerende instanties
aanzienlijk zijn verbeterd aangezien zij in vergelijking met de voorgaande jaren voor alle
populaties deugdelijke en substantiële resultaten van de audits van de wettigheid en de
regelmatigheid van de uitgaven hebben aangeleverd. De Commissie is ingenomen met de
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beoordeling van de ERK dat de rol van de certificerende instanties bij het uitbrengen van een
oordeel over de regelmatigheid van de uitgaven een positieve ontwikkeling was.
6.31 Voor de berekening van de aangepaste foutenpercentages in het JAV 2019 heeft DG
AGRI als uitgangspunt de controlestatistieken voor elk betaalorgaan (of elke maatregel bij
marktmaatregelen, ABB 02) gebruikt. DG AGRI heeft zich in grote mate gebaseerd op de
resultaten van de werkzaamheden van de certificerende instanties en op eigen audits om de
door de betaalorganen gerapporteerde foutenpercentages aan te passen wanneer
tekortkomingen in hun beheers- en controlesystemen werden gevonden.
Er zij op gewezen dat in verschillende gevallen waarin DG AGRI een forfaitaire aanpassing
had gedaan, de certificerende instanties soortgelijke problemen hadden geconstateerd. In die
situaties worden de bevindingen van de certificerende instanties als relevant beschouwd,
maar vallen zij onder de forfaitaire aanpassing.
6.32 De Commissie is verheugd over het feit dat de conclusies van de ERK in
overeenstemming zijn met het lage foutenpercentage dat DG AGRI in zijn JAV had
gerapporteerd. De Commissie is ook van mening dat het risico voor de EU-begroting
afdoende wordt gedekt door het corrigerend vermogen, dat bestaat uit financiële
nettocorrecties en bij de begunstigden teruggevorderde en geïnde bedragen. In het JAV 2019
van het directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling was sprake van een
corrigerend vermogen van 1,77 % van de desbetreffende GLB-uitgaven. Het uiteindelijke
risicobedrag werd daarom geraamd op 0,12 % van de desbetreffende GLB-uitgaven, wat ver
onder het materialiteitsniveau is.
Beleid en procedures op het gebied van fraudebestrijding in het kader van het GLB
6.35 De Commissie verheugt zich erover dat bijna alle betalingen die de ERK op het gebied
van rechtstreekse betalingen en areaalgebonden betalingen voor plattelandsontwikkeling
controleert, betrekking hebben op landbouwers die correcte aanvragen indienen of kleine
fouten maken.
6.36 De Commissie neemt nota van de beoordeling door de ERK dat het risico op fraude
groter is voor de uitgaventerreinen waarvoor doorgaans met op terugbetaling gebaseerde
cofinanciering wordt gewerkt, maar niet voor het terrein van de rechtstreekse betalingen en
de areaalgebonden uitgaven voor plattelandsontwikkeling, die de overgrote meerderheid van
de GLB-uitgaven uitmaken.
6.37 De Commissie merkt op dat de autoriteiten die voor de uitvoering van het GLB in de
lidstaten bevoegd zijn, in de frontlinie staan om onregelmatigheden en fraude te voorkomen,
op te sporen en te corrigeren (artikel 58, lid 1, van Verordening EU nr. 1306/2013).
6.39 De Commissie heeft de aanbevelingen uit speciaal verslag 1/2019 van de ERK
meegenomen in haar in april 2019 vastgestelde fraudebestrijdingsstrategie.
6.40 Eerste streepje: de Commissie is van mening dat de frauderisicoanalyse een continu
proces is dat gebaseerd is op de onderzoeksverslagen van OLAF, de eigen
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auditwerkzaamheden van de Commissie en andere informatie met betrekking tot vermeende
fraudegevallen. Sinds 2016 zijn geen substantiële wijzigingen waargenomen in de
fraudepatronen met betrekking tot de subsidiabiliteit van de uitgaven uit de GLB-fondsen.
De onlangs bekendgemaakte vermeende fraudegevallen hebben betrekking op personen die
op een naar verluidt illegale wijze arealen zouden hebben verworven waarvoor zij dan op
schijnbaar regelmatige en legale wijze rechtstreekse steun vragen op grond van de GLBverordeningen. Corrigerende maatregelen tegen dergelijke handelingen zouden een kwestie
van rechtsstatelijkheid in de betrokken lidstaten zijn.
Tweede streepje: overeenkomstig de accrediteringscriteria van bijlage I bij Verordening (EU)
nr. 907/2014 is het aan de GLB-betaalorganen (BO’s) om te zorgen voor passende
procedures om fraude en onregelmatigheden te voorkomen en op te sporen. De
certificerende instanties (CeI’s) beoordelen jaarlijks of de BO’s voldoen aan de
accrediteringscriteria, onder meer wat betreft de maatregelen om fraude te voorkomen en op
te sporen.
De Commissie monitort de naleving van de accrediteringscriteria door de BO’s via haar
beoordeling van de jaarlijkse certificeringsverslagen van de CeI’s en van de door de hoofden
van de BO’s opgestelde beheersverklaringen. Als de Commissie tot de bevinding komt dat de
accrediteringscriteria niet worden nageleefd, stelt zij conformiteitsonderzoeken in om de EUbegroting te beschermen.
Voorts beoordelen de CeI’s en de Commissie via hun audits de beheers- en controlesystemen
die in de lidstaten moeten zijn opgezet om fraude te voorkomen.
Het is niet de rol van OLAF om de maatregelen van de lidstaten ter voorkoming en
bestrijding van fraude bij de GLB-uitgaven te beoordelen, hoewel initiatieven in die richting
kunnen worden
genomen in het
kader van lopende of toekomstige
strategische-analyseprojecten.
Derde streepje: Arachne wordt gratis aangeboden aan de autoriteiten van de lidstaten, maar
is geen verplicht instrument. Onder meer door middel van presentaties en opleidingen in de
lidstaten heeft de Commissie de lidstaten ertoe aangemoedigd – en zal zij hen blijven
aanmoedigen – om Arachne te gebruiken voor het in kaart brengen van potentiële risico’s.
Zoals de ERK het terecht aanstipt, was dit instrument in 2019 een proefproject; niemand ging
ervan uit dat alle lidstaten van meet af aan zouden deelnemen.
6.41: In de voorstellen van de Commissie voor het GLB na 2020 is reeds bepaald dat de
lidstaten de inkomenssteun beter moeten verdelen. Dit houdt in dat de inkomenssteun moet
gaan naar echte landbouwers, d.w.z. landbouwers die actief landbouw bedrijven om in hun
levensonderhoud te voorzien.
De exacte definities van “echte landbouwer”, “subsidiabele hectare”, minimale
“landbouwactiviteit” en “grond ter beschikking van de landbouwer” zullen worden
vastgesteld door de lidstaten, die daarbij, met het oog op de uitvoering, rekening zullen
houden met de werkelijke behoeften en de specifieke lokale kenmerken, evenals met de
desbetreffende EU-jurisprudentie.
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CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
6.42 De Commissie is verheugd dat de overgrote meerderheid van de betalingen in het
kader van de natuurlijke hulpbronnen als vrij van materiële fouten werd beschouwd. De
Commissie stelt ook met voldoening vast dat het totale foutenpercentage voor het hoofdstuk,
zoals vermeld in bijlage 6.1, onder de materialiteitsdrempel ligt (1,9 %). Voorts merkt de
Commissie op dat de bevinding betreffende de materiële aard van het foutenpercentage voor
plattelandsontwikkeling en marktmaatregelen strookt met de conclusies van DG AGRI in zijn
JAV (zie ook punt 6.32 voor het door DG AGRI geraamde risico bij betaling).
Aanbevelingen
6.43 De Commissie is van mening dat alle aanbevelingen volledig zijn uitgevoerd. De
aanbeveling om richtsnoeren te verstrekken en beste praktijken te verspreiden is volledig
uitgevoerd (het Arachne-instrument bijvoorbeeld is beschikbaar voor de lidstaten).
Aanbeveling 1
De Commissie aanvaardt de aanbeveling.
De Commissie is van mening dat de frauderisicoanalyse een continu proces is dat
gebaseerd is op de onderzoeksverslagen van OLAF, de eigen auditwerkzaamheden van de
Commissie en andere informatie met betrekking tot vermeende fraudegevallen. Sinds 2016
zijn geen substantiële wijzigingen waargenomen in de fraudepatronen met betrekking tot de
subsidiabiliteit van de uitgaven uit de GLB-fondsen.
De onlangs bekendgemaakte vermeende fraudegevallen hebben betrekking op personen die
op een naar verluidt illegale wijze arealen zouden hebben verworven waarvoor zij dan op
schijnbaar regelmatige en legale wijze rechtstreekse steun vragen op grond van de GLBverordeningen. Corrigerende maatregelen tegen dergelijke handelingen zouden een kwestie
van rechtsstatelijkheid in de betrokken lidstaten zijn.
Met betrekking tot de uitvoering van de analyse van de fraudepreventiemaatregelen van de
lidstaten, wijst de Commissie op de acties 37 tot en met 42 van het actieplan bij de
fraudebestrijdingsstrategie van de Commissie (COM (2019) 196 final).
De certificerende instanties (CeI’s) beoordelen jaarlijks of de betaalorganen (BO’s) voldoen
aan de accrediteringscriteria, onder meer wat betreft de maatregelen om fraude te voorkomen
en op te sporen. De Commissie monitort de naleving van de accrediteringscriteria door de
BO’s via haar beoordeling van de jaarlijkse certificeringsverslagen van de CeI’s en van de
door de hoofden van de BO’s opgestelde beheersverklaringen. Als de Commissie tot de
bevinding komt dat de accrediteringscriteria niet worden nageleefd, stelt zij
conformiteitsonderzoeken in om de EU-begroting te beschermen.
De Commissie moedigt de lidstaten, onder meer door middel van presentaties en opleidingen
in de lidstaten, voortdurend aan om het Arachne-instrument te gebruiken om potentiële
risico’s in kaart te brengen.
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG 2019 VAN DE
EUROPESE REKENKAMER
HOOFDSTUK 7 “VEILIGHEID EN BURGERSCHAP”

REGELMATIGHEID VAN DE VERRICHTINGEN
Kader 7.3 - Te hoog opgegeven loonkosten
De Commissie zal de passende maatregelen treffen.
ONDERZOEK VAN ELEMENTEN VAN DE INTERNECONTROLESYSTEMEN
7.10. De Commissie neemt aan dat de tekst in paragraaf 7.10 betrekking heeft op de tekortkomingen
die door de ERK zijn vastgesteld. De Commissie heeft het merendeel van de kwesties die de ERK
vermeldt in kader 7.4 ook vastgesteld bij de beoordeling van de jaarlijkse controleverslagen over 2018
en deze onder de aandacht gebracht van de betrokken nationale autoriteiten om herhaling in latere
jaren te voorkomen.
Zie ook het antwoord op kader 7.4.
Kader 7.1 - Tekortkomingen in jaarlijkse controleverslagen
Met betrekking tot de verkeerde berekening en presentatie van de totale en/of restfoutenpercentages
merkt de Commissie op dat het dit jaar - het eerste jaar waarin de auditautoriteiten verplicht waren
deze informatie mee te delen - om relatief kleinere onvolkomenheden ging. Omdat de
restfoutenpercentages in Duitsland en Italië ver onder het materialiteitsniveau lagen, hadden de
vastgestelde fouten geen invloed op en/of deden zij niets af aan de geldigheid van het advies van de
auditautoriteiten over de rekeningen.
De Commissie heeft de betrokken auditautoriteiten hierover ingelicht zodat zij passende maatregelen
konden nemen om herhaling in latere jaren te voorkomen.
7.11. De Commissie merkt op dat de impact die de ERK in kader 7.5 vermeldt, potentieel is en de
tekortkomingen maar verband houden met bepaalde controles die voor sommige projecten zijn
verricht, wat geen afbreuk deed aan de conclusies/het advies van de auditautoriteiten zoals de ERK in
paragraaf 7.10 al aangaf.
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Aanbeveling 7.1 – Auditdekking
De Commissie aanvaardt aanbeveling 7.1 en zal richtsnoeren verstrekken aan de auditautoriteiten
voor het nemen van deelsteekproeven, met inbegrip van de berekening van de auditdekking, wanneer
zij met deelsteekproeven werken.
Aanbeveling 7.2 – Steekproefneming
De Commissie aanvaardt aanbeveling 7.2 en zal zoals in de voorbije jaren instructies voor en
feedback over steekproefneming geven aan de nationale auditautoriteiten.
Aanbeveling 7.3 – Controletraject
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De Commissie aanvaardt aanbeveling 7.3 en zal instructies blijven geven aan de auditautoriteiten, in
het bijzonder voor het documenteren van hun werkzaamheden.
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DEFINITIEVE ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG VAN DE
EUROPESE REKENKAMER VAN 2019
“BIJDRAGE AAN JAARVERSLAG 2019 – HOOFDSTUK 8 – EUROPA ALS
WERELDSPELER”

REGELMATIGHEID VAN DE VERRICHTINGEN
8.6. Voor één van de 11 vermelde verrichtingen is de Commissie van oordeel dat er geen schending
van de toepasselijke bepalingen is geweest en bijgevolg geen kwantificeerbare fout.
Kader 8.1 - Geen tijdsregistratiesysteem
FPI
Ter versterking van het interne controlesysteem van het regionale team voor het Midden-Oosten
en Noord-Afrika bij FPI worden onder meer de volgende controlemaatregelen genomen: i) het
starten van een volledige financiële controle van de betrokken overeenkomst; ii) het opvoeren van het
aantal deskreview-controles door het regionale team; iii) het opvoeren van het aantal financiële
controles ter plaatse; iv) het uitvoeren van vroege controles achteraf.
Het regionale team zal ook maatregelen treffen op operationeel niveau: i) het opzetten van
vergaderingen en informatiesessies met de uitvoerende partners; ii) het doorzenden naar de
uitvoerende partners van relevante informatie over het beheer van EU-middelen bij de ondertekening
van de overeenkomsten; iii) het garanderen dat de informatie in de inhoudelijke verslagen en de
controlebezoeken overeenstemt met de gedeclareerde kosten in de financiële verslagen; iv) het
versterken van het systeem van toezicht door derden.
Kader 8.2 - Niet-subsidiabele btw-betalingen gedeclareerd voor het project
DG DEVCO
Alle btw-kosten in verband met deze overeenkomst zullen aan de Commissie worden terugbetaald.
JAARLIJKSE ACTIVITEITENVERSLAGEN EN ANDERE GOVERNANCEREGELINGEN
RFP-studie 2019 van DG NEAR
Kader 8.5
Voor elk van de drie fasen verstrekt DG NEAR aan de RFP-contractant de populatie afgesloten
overeenkomsten. De contractant voert controles uit op de populatie, onder meer een controle van de
lijst om verrichtingen te identificeren die betrekking hebben op “oude” overeenkomsten.
Overeenkomsten worden als “oud” beschouwd wanneer er de afgelopen acht jaar geen activiteiten
zijn geweest en/of wanneer er in de vijf jaar voorafgaand aan de afsluiting van de overeenkomst geen
operationele of controleactiviteit is geweest. In deze gevallen wordt de overeenkomst uit de populatie
gehaald alvorens de steekproef wordt genomen.
In sommige gevallen kunnen “oude” overeenkomsten pas worden geïdentificeerd nadat de steekproef
is genomen en alle documentatie beschikbaar is gesteld. In dergelijke gevallen wordt de betrokken
verrichting in de RFP-steekproef door een andere vervangen.
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Voor de RFP-studie 2019 zouden de afsluitdata gebaseerd op acht jaar zonder activiteit de volgende
zijn geweest: 31 december 2010 (fase 1), 30 april 2011 (fase 2) en 31 augustus 2011 (fase 3).
8.14. De Commissie heeft nooit gesteld dat de RFP-studie een assurance-opdracht of een controle is.
De RFP-studie heeft een specifiek doel en stoelt op een onderscheiden intern controlekader.
De RFP-studie is een belangrijk element voor de zekerheid van de directeur-generaal, maar het is niet
de enige bron van zekerheid met betrekking tot het interne controlekader van DG NEAR in zijn
geheel. De studie bouwt voort op een groot aantal controles van verrichtingen, 365 in totaal.
De Commissie is van oordeel dat het gerapporteerde restfoutenpercentage voor 2019 nauwkeurig was.
De RFP-methode omvat ook controles van overheidsopdrachten, die onder meer de afwijzing van
kandidaten, de naleving van de selectie- en gunningscriteria voor opdrachten van zowel het eerste als
het tweede niveau, alsook onderhandse gunningen bestrijken.
Wat betreft oproepen tot het indienen van voorstellen, stelt het Financieel Reglement van de EU het
kader vast voor de verlening van subsidies na dergelijke oproepen. De bestaande regels bieden
aanzienlijke ruimte voor de aanbestedende diensten en de ordonnateurs om de procedure flexibel toe
te passen.
De ervaring heeft uitgewezen dat fouten in het kader van oproepen tot het indienen van voorstellen
over het algemeen niet kwantificeerbaar zijn.
Gebaseerd op de RFP-methode zouden dergelijke niet-kwantificeerbare fouten, indien gerapporteerd,
geen waarde toevoegen aan de algemene doelstelling van de studie, die immers het
restfoutenpercentage moet meten.
8.15. Het aantal subsidieverrichtingen dat in het algemene percentage is opgenomen, is reeds
verhoogd als antwoord op een aanbeveling van de Rekenkamer in het jaarverslag van 2017.
Het doel van de extra steekproef in verband met subsidies is de Commissie te voorzien van
onderbouwende informatie tot aanvulling van de informatie in verband met subsidies die door de
grote steekproef wordt geboden. Dit biedt een basis voor het beheer om te besluiten of er in verband
met subsidies een voorbehoud nodig is. De extra steekproef van 96 steekproefintervallen (die 1/3 van
de volledige populatie van de RFP-studie vertegenwoordigt) voldoet aan die vereiste. Voor een hoger
betrouwbaarheidsniveau zou een veel grotere steekproef noodzakelijk zijn (+88 verrichtingen voor
een betrouwbaarheidsgraad van 95 %). Dit zou geen substantiële bijdrage leveren tot de voornaamste
doelstelling die door de extra steekproef in verband met subsidies wordt nagestreefd. De huidige
aanpak beantwoordt aan de belangrijkste prioriteiten, namelijk opbouw van zekerheid en
kosteneffectiviteit van de controles.
8.16. Zoals de Rekenkamer opmerkte, bevat de RFP-studie van DG NEAR voor 2019 geen
ramingen. In de studie voor 2018 waren er twee ramingen voor een totaal van meer dan 400
verrichtingen.
Ramingen maken sinds negen jaar deel uit van de RFP-methode. De risicopremie werd in 2017
ingevoerd om een objectieve basis te bieden voor de raming van fouten, zonder dat de contractant of
de Commissie deze zouden kunnen manipuleren.
In de zeer sporadische gevallen waar een raming noodzakelijk is, volgt de contractant de RFPhandleiding. Een raming kan alleen worden gedaan als de documentatie om een logistieke of
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wettelijke reden niet kan worden verstrekt. In alle andere gevallen wordt een gekwantificeerde fout
vastgesteld.
In de gevallen waar er een logistieke of wettelijke reden is voor een raming, is de risicopremie-aanpak
van toepassing, waarbij een risicopremie van 5 % voor de verrichtingen aan het geldende
foutenpercentage wordt toegevoegd. Zonder deze risicopremie zou de fout worden behandeld als een
niet-kwantificeerbare fout.
8.17. Volgens de Commissie is er geen sprake van een overdreven vertrouwen op eerdere
controlewerkzaamheden. Besluiten om gedeeltelijk of geheel te vertrouwen op eerdere controles
worden getroffen in gemotiveerde gevallen wanneer het overdoen van de eerdere
controlewerkzaamheden volgens de toepasselijke professionele normen, met inbegrip van, indien van
toepassing, internationale controlenormen, buitensporig en onevenredig zou zijn ten aanzien van de
controledoelstelling van de RFP-studie.
De Commissie wijst erop dat volledig vertrouwen op eerdere controles in 2019 is afgenomen.
De optie volledig vertrouwen voor een individuele verrichting betekent dat geen substantiële
controles op de verrichting moeten worden uitgevoerd. Alle andere procedures blijven evenwel van
kracht.
Om te besluiten of kan worden overgegaan tot volledig of gedeeltelijk vertrouwen op eerdere
werkzaamheden, verricht de contractant bepaalde controles. Met deze controles moeten fouten
worden geïdentificeerd, en worden ook fouten geïdentificeerd, die bij eerdere
controlewerkzaamheden, waarop volledig moet worden vertrouwd, niet eerder zijn opgevallen.
De controles die bij gedeeltelijk vertrouwen worden uitgevoerd, zijn uitgebreider en substantieel.
Gedeeltelijk of geheel vertrouwen is niet hetzelfde. De Commissie is van oordeel dat een overdreven
vertrouwen op eerdere controlewerkzaamheden vermeden dient te worden en dat er in het geval van
de RFP-studie voor 2019 geen sprake is geweest van een dergelijk overdreven vertrouwen.
Indien niet wordt vertrouwd op de controlewerkzaamheden van andere controleurs, als die als correct
uitgevoerd worden beschouwd, zou de begunstigde onderworpen worden aan twee controles of
verificaties voor dezelfde verrichting.
Jaarlijks activiteitenverslag van DG NEAR
8.21. De zin die in het jaarlijkse activiteitenverslag van 2018 was opgenomen, ontbreekt in het
jaarlijkse activiteitenverslag van 2019: “De RFP-studie is geen audit die een auditoordeel verstrekt.
Het DG komt echter tot zijn eigen conclusies op basis van het verslag met feitelijke bevindingen van
de controleur. De controleurs maken gebruik van beroepsvaardigheden op basis van specifieke,
overeengekomen procedures en op basis van de internationale normen van de IFAC (International
Federation of Accountants) in verband met aanverwante diensten (ISRS 4400)”. In de volgende
jaarlijkse activiteitenverslagen zal deze zin worden opgenomen.
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Aanbeveling 8.1
De Commissie aanvaardt deze aanbeveling.
Aanbeveling 8.2
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De Commissie is het niet eens met deze aanbeveling.
Het doel van de extra steekproef in verband met subsidies is de Commissie te voorzien van
onderbouwende informatie tot aanvulling en verbetering van de informatie in verband met subsidies
die door de grote steekproef wordt geboden.
Voor een hogere betrouwbaarheidsgraad zou een veel grotere steekproef noodzakelijk zijn, met
overeenstemmende grotere kosten, zonder dat een substantiële bijdrage zou worden geleverd tot de
voornaamste doelstelling die door de extra steekproef in verband met subsidies wordt nagestreefd.
Deze aanpak respecteert tevens het beginsel van de kosteneffectiviteit van de controles.
Aanbeveling 8.3
De Commissie aanvaardt de aanbeveling.
De Commissie versterkt haar controles voortdurend en neemt nieuwe acties in haar jaarlijkse
actieplannen op om relevante terugkerende fouten te voorkomen.
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ANTWOORDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT OP HET JAARVERSLAG 2019 VAN
DE EUROPESE REKENKAMER
HOOFDSTUK 9: ADMINISTRATIE — MFK-RUBRIEK 5

Bijlage 2
REGELMATIGHEID VAN DE VERRICHTINGEN
9.8. Het Parlement neemt kennis van de opmerking en heeft naar aanleiding van de
bevindingen van de Rekenkamer de individuele gevallen opnieuw onderzocht en afgehandeld:
in één geval zijn uitgaven herbeoordeeld als niet voor vergoeding in aanmerking komend; wat
één verrichting betreft besloot het Parlement zijn standpunt niet terug te draaien, terwijl een
andere verrichting nader is onderzocht en door het Parlement is aanvaard op basis van
aanvullende verduidelijkingen en bewijsstukken die zijn ontvangen van de betrokken
Europese politieke partij. Het Parlement benadrukt echter dat zijn administratie de
ordonnateursdienst is voor de betaling van de subsidie aan de Europese politieke partijen,
maar niet verantwoordelijk is voor hun materiële uitgaven: de toepasselijke regels voorzien in
indirect beheer op basis van de toekenning van bijdragen aan de Europese politieke partijen.
De begunstigden van de fondsen zijn zelf verantwoordelijk voor de wettigheid en
regelmatigheid van de verrichtingen. Het Parlement verstrekt richtsnoeren en verricht
controles achteraf op basis van steekproeven. Een deel van de controlewerkzaamheden
achteraf wordt uitbesteed aan een gemachtigde externe auditor.
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Aanbevelingen
9.21. Het Parlement benadrukt dat de fracties uitgebreide richtsnoeren en opleiding hebben
gekregen, maar dat de aanbeveling opnieuw is opgenomen vanwege vergelijkbare kwesties
binnen een Europese politieke partij. In dit verband wijst het Parlement er ook op dat er extra
inspanningen zijn en nog steeds worden geleverd om Europese politieke partijen uitgebreide
informatie en richtsnoeren te verstrekken over onderwerpen die voor problemen zorgen.
Hoewel fracties deel uitmaken van een EU-instelling, zijn Europese politieke partijen
onafhankelijke organisaties met een Europese status, maar gedeeltelijk onderworpen aan de
nationale regels inzake organisaties zonder winstoogmerk. Daarom worden gerichte
maatregelen vastgesteld om de uitgavenpraktijk van deze organisaties te verbeteren. Een
gids over toegekende financiering, waarin optimale praktijken zijn opgenomen voor de
aanwending van financiering, wordt regelmatig bijgewerkt en aan de begunstigden verstrekt.
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Specifieke kwesties zoals aanbestedingen worden ook behandeld in afzonderlijke
richtsnoeren en in vergaderingen met alle begunstigden.
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ANTWOORDEN VAN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ OP HET
JAARVERSLAG 2019 VAN DE EUROPESE REKENKAMER
HOOFDSTUK 9: ADMINISTRATIE — MFK-RUBRIEK 5

BIJLAGE
REGELMATIGHEID VAN DE VERRICHTINGEN
Reactie op de opmerkingen onder de punten 9.11 en 9.12:
“Het Europees Economisch en Sociaal Comité is het eens met de opmerkingen van de Rekenkamer.”
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Reactie op de aanbeveling voor punt 9.1:
“Het Europees Economisch en Sociaal Comité neemt nota van de aanbeveling van de Rekenkamer. In
het kader van de beoordeling van de naleving van de internecontrolenormen in 2019 werd opgemerkt
dat er een beleid moet worden gevoerd voor het omgaan met ‘gevoelige functies’ en dat er een
risicobeheerprocedure moet worden opgezet.
Met het oog hierop moeten de volgende stappen worden gezet:
−
−
−
−

definiëren van gevoelige functies;
kwalificeren van risico’s aan de hand van gestandaardiseerde indicatoren (“rode vlaggen”);
kwantificeren van risico’s op basis van het totale aantal rode vlaggen dat aan een functie is
toegekend;
beperken van risico’s (onder meer door het vaststellen van de daarvoor noodzakelijke
controles).

De voorbereidende activiteiten (d.w.z. het opzetten van een methodologie en de definitiefase) zijn in de
eerste helft van 2020 van start gegaan en het nieuwe beleid moet tegen 2021 operationeel zijn.”
________________
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Inleiding
01 In dit jaarverslag presenteren wij onze bevindingen met betrekking tot het

achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). Kader 1 bevat
een overzicht van de op dit terrein in 2019 uitgevoerde activiteiten en gedane
uitgaven.

Kader 1
Europese Ontwikkelingsfondsen — Financieel overzicht 2019
EOF-betalingen per begrotingsonderdeel en per soort (miljoen EUR)
3 500

(miljoen EUR)

166

3 000

668

2 500
2 000
1 500
2 544
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2
500

14
448
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9e

10e

11e
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Administratie

-

6
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EOF-betalingen en gecontroleerde populatie
(miljoen EUR)
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

voorfinancieringsbetalingen ⁽*⁾ 2 050

Betalingen
3 847
tussentijdse/saldobetalingen
tussentijdse/sald… 1 197

Controlepopulatie
3 382

bijdragen uit trustfondsen
600
uitbetalingen
trustfondsen 185

verrekening van voorfinanciering ⁽*⁾ 2 000

In overeenstemming met de geharmoniseerde definitie van onderliggende verrichtingen (zie
paragraaf 11 van bijlage 1.1 van het Jaarverslag 2019 van de ERK over de begrotingsuitvoering).
(*)

Bron: Geconsolideerde rekeningen 2019 van het achtste, negende, tiende en elfde EOF.

Korte beschrijving van de Europese Ontwikkelingsfondsen

02 De EOF’s, die in 1959 van start gingen, vormen het voornaamste instrument door

middel waarvan de Europese Unie (EU) de ontwikkelingssamenwerking ondersteunt in
de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) en in landen en
gebieden overzee (LGO). De partnerschapsovereenkomst die op 23 juni 2000 werd
ondertekend in Cotonou voor een periode van 20 jaar (“de Overeenkomst van
Cotonou”) vormt het huidige kader dat geldt voor de betrekkingen van de EU met de
ACS- en LGO-landen. De belangrijkste doelstelling ervan is armoede terug te dringen
en uiteindelijk uit te bannen.

03 De EOF’s zijn bijzonder, omdat:
a)

de bijdragen van de lidstaten zijn gebaseerd op quota, ofwel financiële
verdeelsleutels die door de nationale regeringen tijdens vergaderingen van de
Raad van de Europese Unie worden vastgesteld;

b)

zij buiten het kader van de algemene begroting van de EU worden beheerd door
de Commissie en door de Europese Investeringsbank (EIB);
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c)

vanwege het intergouvernementele karakter van de EOF's het Europees
Parlement een beperktere rol speelt in de werking daarvan dan bij die van de
instrumenten voor ontwikkelingssamenwerking die worden gefinancierd uit de
algemene EU-begroting; het is met name niet betrokken bij de vaststelling en
toewijzing van EOF-middelen. Het Europees Parlement is echter wel de
kwijtingverlenende autoriteit, behalve ten aanzien van de investeringsfaciliteit,
die door de EIB wordt beheerd en daarom niet binnen de reikwijdte van onze
controle valt 12;

d)

het jaarperiodiciteitsbeginsel niet van toepassing is op de EOF’s:
EOF-overeenkomsten worden doorgaans gesloten voor een vastleggingsperiode
van vijf tot zeven jaar en de betalingen kunnen gedurende een veel langere
periode worden gedaan.

04 De EOF's worden vrijwel volledig beheerd door directoraat-generaal

Internationale Samenwerking en Ontwikkeling van de Commissie (DG DEVCO) 3.

05 De uitgaven die in dit verslag worden behandeld, worden verricht aan de hand

van een breed scala aan methoden die in 79 landen worden toegepast, zoals
contracten voor werkzaamheden, leveringen en diensten; subsidies; begrotingssteun
en programmaramingen.

1

Zie de artikelen 43, 48-50 en 58 van Verordening (EU) nr. 2015/323 van de Raad van
2 maart 2015 inzake het financieel reglement van toepassing op het 11e Europees
Ontwikkelingsfonds (PB L 58 van 3.3.2015, blz. 17).

2

In 2012 werd de controle door de ERK van deze verrichtingen geregeld in een tripartiete
overeenkomst tussen de EIB, de Commissie en de ERK (artikel 134 van Verordening (EG)
nr. 215/2008 van de Raad van 18 februari 2008 inzake het Financieel Reglement van
toepassing op het 10e Europees Ontwikkelingsfonds (PB L 78 van 19.3.2008, blz. 1)). De
betrouwbaarheidsverklaring van de ERK heeft geen betrekking op de Investeringsfaciliteit.

3

Met uitzondering van de 1,14 % van de EOF-uitgaven voor 2019 die werd beheerd door
directoraat-generaal Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming (DG ECHO).
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Hoofdstuk I — Financiële uitvoering
van het achtste, negende, tiende en
elfde EOF
06 De begroting van het achtste EOF (1995-2000) bedroeg 12 840 miljoen EUR, die

van het negende EOF (2000-2007) 13 800 miljoen EUR en die van het tiende EOF
(2008-2013) 22 682 miljoen EUR.

07 Het Intern Akkoord tot oprichting van het elfde EOF4 (2015-2020) trad in werking

op 1 maart 2015. Tussen 2013 en 2015 werden middelen vastgelegd door middel van
de overbruggingsfaciliteit om de continuïteit te waarborgen in afwachting van de
ratificatie van het elfde EOF. Voor het elfde EOF is in totaal 30 506 miljoen EUR
beschikbaar, waarvan 29 089 miljoen EUR is toegewezen aan de ACS-landen,
364,5 miljoen EUR aan de LGO-landen en 1 052,5 miljoen EUR is uitgetrokken om
administratieve kosten te dekken.

08 Kader 2 geeft de besteding van de EOF-middelen in 2019 en gecumuleerd weer.

4

PB L 210 van 6.8.2013, blz. 1.
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Kader 2
Besteding van EOF-middelen per 31 december 2019
Begrotingsuitvoering in de loop van het
begrotingsjaar 2019 (netto)6

Situatie eind 2018
Totaalbedrag

A — MIDDELEN1

Uitvoeringsgraad2

76 739

8e
EOF3

9e
EOF3

10e
EOF

11e
EOF3

Situatie eind 2019

Totaalbedrag

8e
EOF

9e
EOF

10e
EOF

11e
EOF

Totaalbedrag

Uitvoeringsgraad2

-1

-42

7

-139

-175

10 377

15 348

21 430

29 608

76 763

-2

-22

183

3 153

3 311

10 375

15 335

21 088

26 511

73 309

-1

-4

-51

3 557

3 501

10 374

15 302

20 310

21 697

67 683

0

14

456

3 377

3 847

10 375

15 201

19 285

12 553

57 414

75 %

B — BESTEDING
1. Globale vastleggingen4
2. Individuele
vastleggingen5

1
2
3
4
5
6

69 998
64 182

91 %
84 %

96 %
88 %

3. Betalingen

53 567

70 %

C — Nog te betalen
vastleggingen (B1-B3)

16 432

21 %

0

134

1 803

13 959

15 896

21 %

D — Beschikbaar saldo
(A-B1)

6 741

9%

2

12

342

3 097

3 454

4%

Waaronder oorspronkelijke toewijzingen voor het achtste, negende, tiende en elfde EOF, cofinanciering, rente, diverse middelen en overdrachten van eerdere EOF's.
Als percentage van de middelen.
Negatieve bedragen betreffen vrijmakingen.
Globale vastleggingen betreffen financieringsbesluiten.
Individuele vastleggingen betreffen individuele contracten.
Nettovastleggingen na vrijmakingen. Nettobetalingen na terugvorderingen.

Bron: ERK, op basis van de geconsolideerde rekeningen 2019 van het achtste, negende, tiende en elfde EOF. De gepresenteerde cijfers hebben geen betrekking op het deel van het
EOF dat wordt beheerd door de EIB.
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09 Elk jaar stelt DG DEVCO kernprestatie-indicatoren (KPI’s) voor goed financieel

beheer en het doelmatige gebruik van middelen vast voor zichzelf. Uit deze
indicatoren blijkt dat DG DEVCO in 2019 zijn streefdoelen van het met 25 %
verminderen van oude voorfinanciering en niet-afgewikkelde vastleggingen en het met
15 % verminderen van verlopen contracten heeft behaald (zie kader 3). Beide
streefdoelen werden vastgesteld als een algemeen streefdoel voor het gehele
bevoegdheidsterrein van DG DEVCO en als een specifiek streefdoel voor de EOF’s.

Kader 3
KPI’s voor de vermindering van oude voorfinanciering, nietafgewikkelde vastleggingen en verlopen contracten
DG DEVCO overschreed zijn streefdoelen in 2019 en verminderde oude
voorfinanciering met 37 % voor de EOF’s (40 % op zijn gehele
bevoegdheidsterrein) en verminderde oude niet-afgewikkelde vastleggingen met
36 % (35 % voor zijn gehele bevoegdheidsterrein). Het DG heeft besloten een
nieuw streefdoel vast te stellen voor deze twee KPI’s voor 2020, in
overeenstemming met de gestage verbetering van de prestaties.
DG DEVCO behaalde ook zijn algemene KPI-streefdoel van een aandeel van niet
meer dan 15 % verlopen contracten die nog openstaan in het systeem, waarbij het
iets meer dan 15 % voor de EOF’s en 13 % op zijn gehele bevoegdheidsterrein
bereikte. De KPI voor de EOF’s is verbeterd voor 2018 (17 %) en 2017 (19 %) als
gevolg van nieuwe procedures die in september 2017 zijn ingevoerd.

323

Hoofdstuk II —
Betrouwbaarheidsverklaring van de
ERK over de EOF's
Betrouwbaarheidsverklaring van de ERK over het achtste,
negende, tiende en elfde EOF aan het Europees Parlement en
de Raad — Verslag van de onafhankelijke controleur
Oordeel

I. Wij hebben het volgende gecontroleerd:
a)

de op 16 juni 2020 door de Commissie goedgekeurde jaarrekening van het
achtste, negende, tiende en elfde EOF, die de balans, de staat van de
financiële resultaten, het kasstroomoverzicht, de staat van de veranderingen
van de nettoactiva en het verslag over de financiële uitvoering voor het per
31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar omvat;

b)

de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen
waarvoor de Commissie de verantwoordelijkheid voor het financieel beheer
draagt 5.

Betrouwbaarheid van de rekeningen
Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen

II. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van het achtste, negende, tiende en

elfde EOF op alle materiële punten een getrouw beeld van hun financiële situatie
per 31 december 2019, van de resultaten van hun verrichtingen, van hun
kasstromen en van de veranderingen in de nettoactiva over het op die datum
afgesloten jaar, overeenkomstig het financieel reglement van het EOF en
overeenkomstig boekhoudregels op basis van internationaal aanvaarde
boekhoudnormen voor de overheidssector.

5

Overeenkomstig de artikelen 43, 48-50 en 58 van het financieel reglement van toepassing
op het elfde EOF heeft deze betrouwbaarheidsverklaring geen betrekking op de middelen
van het EOF die worden beheerd door de EIB.
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Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij
de rekeningen
Ontvangsten
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de ontvangsten

III. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen

betreffende het per 31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële
punten wettig en regelmatig.
Uitgaven
Afkeurend oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven

IV. Naar ons oordeel vertonen de aanvaarde uitgaven in de rekeningen

betreffende het per 31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar materiële fouten
vanwege de significantie van de aangelegenheid die is beschreven onder
“Grondslag voor een afkeurend oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van
de uitgaven”.
Grondslag voor het oordeel

V. Wij hebben onze controle verricht overeenkomstig de internationale

controlestandaarden (ISA) en de regels inzake beroepsethiek van IFAC en de
internationale standaarden van hoge controle-instanties (ISSAI) van INTOSAI. Onze
verantwoordelijkheden volgens deze standaarden en regels worden nader
beschreven in het onderdeel van ons verslag over de “verantwoordelijkheden van
de controleur”. We hebben ook voldaan aan onafhankelijkheidsvereisten en zijn
onze ethische verplichtingen krachtens de Ethische gedragscode voor
professionele accountants (Code of Ethics for Professional Accountants) van de
International Ethics Standards Board for Accountants nagekomen. Wij achten de
verkregen controle-informatie toereikend en geschikt als grondslag voor ons
oordeel.
Grondslag voor een afkeurend oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van
de uitgaven

VI. De uitgaven die in 2019 zijn geboekt onder het achtste, negende, tiende en
elfde EOF vertonen materiële fouten. Het door ons geschatte foutenpercentage
voor de aanvaarde uitgaven in de rekeningen bedraagt 3,5 %.
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Essentiële controleaangelegenheden

VII. Essentiële controleaangelegenheden zijn aangelegenheden die naar ons

professionele oordeel het belangrijkst waren bij onze controle van de financiële
staten van de huidige periode. Deze aangelegenheden werden behandeld in het
kader van onze controle van de financiële staten als geheel en bij het vormen van
ons oordeel daarover, maar we geven geen afzonderlijk oordeel af over deze
aangelegenheden.
Te betalen lasten

VIII. Wij hebben de in de rekeningen opgenomen te betalen lasten beoordeeld
(zie toelichting 2.8) waarbij in grote mate sprake is van schattingen. Eind 2019
schatte de Commissie de subsidiabele kosten die door de begunstigden gemaakt,
maar nog niet gerapporteerd waren op 5 074 miljoen EUR (eind 2018:
5 133 miljoen EUR).

IX. Om het risico van onjuiste vermelding van de te betalen lasten aan te pakken,
onderzochten wij de berekening van deze ramingen van de te betalen lasten en
evalueerden wij een steekproef van 30 individuele contracten. Op basis van de
verrichte werkzaamheden hebben wij geconcludeerd dat de in de definitieve
rekeningen opgenomen te betalen lasten juist waren.
Potentiële impact van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de
Europese Unie op de EOF-rekeningen 2019

X. Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Raad

formeel in kennis gesteld van zijn voornemen om de EU te verlaten. Op
12 november 2019 heeft de Commissie het terugtrekkingsakkoord gepubliceerd
waarin de regeling voor de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie wordt
uiteengezet. Hierin is bepaald dat het VK partij zal blijven bij de EOF’s tot aan de
afsluiting van het elfde EOF en alle voorgaande niet-afgesloten EOF's, en dezelfde
verplichtingen op zich zal nemen als de lidstaten in het kader van het interne
akkoord waarbij het elfde EOF werd opgezet, alsmede aan de verplichtingen die
voortvloeien uit voorgaande EOF’s tot aan de afsluiting ervan.

XI. Het terugtrekkingsakkoord bepaalt ook dat in gevallen waarin de bedragen

van projecten in het kader van het tiende EOF of van voorgaande EOF’s niet zijn
vastgelegd of zijn vrijgemaakt op de datum van inwerkingtreding van dit akkoord,
het aandeel van het VK in die bedragen niet zal worden hergebruikt. Hetzelfde
geldt voor het aandeel van het VK in niet-vastgelegde of vrijgemaakte middelen in
het kader van het elfde EOF na 31 december 2020.
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XII. Op basis hiervan is er geen financiële impact te melden op de EOF-

rekeningen 2019. Wij concluderen dat de EOF-rekeningen per 31 december 2019
de stand van het terugtrekkingsproces op die datum juist weergeven.
Verantwoordelijkheden van de leiding

XIII. Overeenkomstig de artikelen 310-325 van het VWEU en het financieel

reglement van het elfde EOF is de leiding verantwoordelijk voor het opstellen en
weergeven van de jaarrekening van de EOF's 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 de opstelling en weergave
van financiële staten die geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten bevatten. De Commissie draagt de eindverantwoordelijkheid
voor de wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen die ten grondslag
liggen aan de rekeningen van de EOF's.

XIV. Bij het voorbereiden van de rekeningen van de EOF's is de Commissie

verantwoordelijk voor het beoordelen van het vermogen van de EOF's om de
activiteiten ervan voort te zetten, voor het melden van alle relevante kwesties en
voor het hanteren van het continuïteitsbeginsel tenzij zij voornemens is om de
entiteit te liquideren of om haar activiteiten stop te zetten, of als er geen
realistisch alternatief bestaat.

XV. De Commissie is verantwoordelijk voor het toezicht op het proces van
financiële verslaglegging over de EOF’s.

Verantwoordelijkheden van de controleur voor de controle van de EOFrekeningen en onderliggende verrichtingen

XVI. Onze doelstellingen bestaan erin, redelijke zekerheid te verkrijgen over de

vraag of de EOF-rekeningen geen afwijkingen van materieel belang vertonen en of
de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn, alsmede op basis van
onze controle het Europees Parlement en de Raad een
betrouwbaarheidsverklaring voor te leggen 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 de controle alle gevallen waarin sprake is van een materiële
afwijking of van niet-conformiteit noodzakelijkerwijs zijn opgespoord. Deze
kunnen voortkomen uit fraude of fouten en worden van materieel belang geacht
indien hiervan, afzonderlijk of geaggregeerd, redelijkerwijs zou kunnen worden
verwacht dat ze van invloed zijn op economische beslissingen die worden
genomen op basis van deze EOF-rekeningen.
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XVII. Als onderdeel van een controle 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:
o

identificeren en beoordelen we de risico's op afwijkingen van materieel
belang in de EOF-rekeningen en op niet-conformiteit van materieel belang
van de onderliggende verrichtingen met vereisten uit het wettelijk kader van
de EOF's, hetzij door fraude, hetzij door fouten. We ontwerpen in het licht
van die risico's controleprocedures en voeren die uit en we verkrijgen
controle-informatie die toereikend en geschikt is als grondslag voor ons
controleoordeel. Gevallen waarin sprake is van een afwijking of nietconformiteit van materieel belang als gevolg van fraude zijn moeilijker te
ontdekken dan die als gevolg van fouten, aangezien er bij fraude sprake kan
zijn van collusie, vervalsing, opzettelijke omissies, verkeerde voorstellingen
van zaken of het terzijde stellen van de interne beheersing. Bijgevolg is het
risico groter dat dergelijke gevallen niet worden ontdekt.

o

verkrijgen we inzicht in de internebeheersingsmaatregelen die relevant zijn
voor de controle teneinde adequate controleprocedures op te zetten, maar
niet om een oordeel uit te spreken over de doeltreffendheid van de
internebeheersingsmaatregelen;

o

beoordelen we de geschiktheid van de door de leiding gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaglegging en van de redelijkheid van de
boekhoudkundige schattingen en de daarmee samenhangende
informatieverschaffing door de leiding;

o

trekken we conclusies over de geschiktheid van de wijze waarop de leiding
het continuïteitsbeginsel hanteert en, op basis van de verkregen controleinformatie, over het al dan niet bestaan van materiële onzekerheden die het
gevolg zijn van gebeurtenissen of omstandigheden die mogelijk aanzienlijke
twijfel doen rijzen over het vermogen van de EOF's om de bedrijfsactiviteiten
voort te zetten. Als we tot de conclusie komen dat een dergelijke materiële
onzekerheid bestaat, zijn we verplicht in ons verslag de aandacht te vestigen
op de gerelateerde informatie in de EOF-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. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de entiteit haar
bedrijfsactiviteiten niet langer kan voortzetten;
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o

evalueren we de algemene presentatie, structuur en inhoud van de
jaarrekening, met inbegrip van alle vermelde informatie, en beoordelen we of
de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende verrichtingen
en gebeurtenissen.

XVIII. Wij communiceren met de leiding onder meer over de geplande

reikwijdte en timing van de controle en over significante controlebevindingen,
waaronder bevindingen over significante tekortkomingen in de interne
beheersing.

XIX. Voor de ontvangsten onderzoeken wij alle bijdragen van de lidstaten en
een steekproef van andere soorten ontvangstenverrichtingen.

XX. Ten aanzien van de uitgaven onderzoeken wij betalingsverrichtingen nadat
de uitgaven zijn gedaan, geboekt en goedgekeurd. Dit onderzoek betreft alle
soorten betalingen (behalve voorschotten) op het moment dat deze worden
gedaan. Voorschotbetalingen worden onderzocht nadat de ontvanger van de
middelen het passende gebruik ervan heeft aangetoond en de instelling of het
orgaan dit bewijs heeft aanvaard door het afwikkelen van de voorschotbetaling,
wat wellicht pas in een volgend jaar plaatsvindt.

XXI. We bepalen welke van de met de Commissie besproken punten het

belangrijkst waren bij de controle van de EOF-rekeningen en dus de essentiële
controleaangelegenheden voor de huidige periode vormen. Wij beschrijven deze
aangelegenheden in ons verslag, tenzij openbaarmaking ervan verboden is op
grond van de wet- en regelgeving of, zoals zeer zelden gebeurt, wij 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 ervan voor het algemeen belang.
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Toelichting bij de betrouwbaarheidsverklaring
Reikwijdte en aanpak van de controle

10 In bijlage 1.1 van het Jaarverslag 2019 van de ERK over de begrotingsuitvoering
worden onze controleaanpak en -methoden beschreven, die ook gelden voor de
controle van de EOF’s.

11 Onze opmerkingen over de betrouwbaarheid van de rekeningen van de EOF's zijn

gebaseerd op de financiële staten 6 van het achtste, negende, tiende en elfde EOF die
zijn goedgekeurd door de Commissie 7 en de “representation letter” van de
rekenplichtige die op 26 juni 2020 werd ontvangen. Wij hebben de bedragen en de
vermelde informatie getoetst en de gehanteerde boekhoudbeginselen beoordeeld,
alsmede eventuele significante ramingen van de Commissie en de algehele presentatie
van de rekeningen.

6

Zie artikel 39 van Verordening (EU) 2018/1877.

7

In overeenstemming met het financieel reglement voor de EOF’s; zie artikel 38 van
Verordening (EU) 2018/1877.
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12 Om de regelmatigheid van de verrichtingen te controleren, onderzochten we een

steekproef van 126 verrichtingen, die representatief was voor alle soorten uitgaven
binnen de EOF’s. De steekproef bestond uit 17 verrichtingen met betrekking tot het
Bêkou-trustfonds en het noodtrustfonds voor Afrika, 89 verrichtingen die zijn
goedgekeurd door 19 EU-delegaties8 en 20 betalingen die zijn goedgekeurd door het
hoofdkantoor van de Commissie 9. Omdat een deel van onze gecontroleerde populatie
werd bestreken door de studie van DG DEVCO betreffende het restfoutenpercentage
(RFP) 10 van 2019, namen we nog eens 14 verrichtingen in onze steekproef op waarop
we, na aanpassing, de resultaten 11 van deze studie toepasten. De totale omvang van
de steekproef kwam daarmee op 140 verrichtingen, wat in overeenstemming is met
ons betrouwbaarheidsmodel. In gevallen waarin we fouten ontdekten in de
verrichtingen, analyseerden we de relevante systemen om tekortkomingen op te
sporen.

Afbeelding 1 — Controlebezoek om de bouw van een brug in Sierra
Leone te inspecteren

Bron: ERK.

8

Barbados, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa),
Dominicaanse Republiek, Ethiopië, Guinee, Haïti, Ivoorkust, Mauritanië, Mozambique,
Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Tanzania, Togo en Tsjaad.
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13 We onderzochten ook het volgende voor 2019:
a)

alle bijdragen van de lidstaten en een steekproef van andere soorten
ontvangstenverrichtingen, zoals medefinancieringsbijdragen van andere landen;

b)

door DG DEVCO en de EU-delegaties gebruikte systemen, waaronder: i) controles
vooraf door personeel van de Commissie, externe controleurs (die zijn aangesteld
door de Commissie of de begunstigden) of door toezichthouders voordat
betalingen werden verricht, ii) monitoring en toezicht, met name de follow-up
van externe controles, en de bovengenoemde RFP-studie;

c)

de betrouwbaarheid van de informatie over de regelmatigheid in het jaarlijks
activiteitenverslag (JAV) van DG DEVCO, de consistentie van de methodologie
voor de raming van risicobedragen, toekomstige correcties en terugvorderingen,
en de opname daarvan in het jaarlijks beheers- en prestatieverslag (AMPR) van de
Commissie;

d)

de follow-up van onze eerdere aanbevelingen.

14 Zoals aangegeven in paragraaf 04, voert DG DEVCO de meeste uit de algemene

EU-begroting en de EOF's gefinancierde instrumenten voor externe hulp uit. Onze
opmerkingen met betrekking tot de systemen, de betrouwbaarheid van het JAV en de
verklaring van de directeur-generaal voor 2019 hebben betrekking op het gehele
terrein waarvoor DG DEVCO verantwoordelijk is.

9

DG DEVCO: 124 betalingen; DG ECHO: 2 betalingen voor humanitaire steun.

10

DG DEVCO sluit jaarlijks een contract af voor de uitvoering van een RFP-studie om het
percentage te schatten van fouten die zijn ontsnapt aan alle beheerscontroles ter
voorkoming, opsporing en correctie van fouten op het gehele terrein waarvoor het
verantwoordelijk is. De RFP-studie vormt geen assurance-opdracht of controle; ze is
gebaseerd op de RFP-methodologie en -handleiding van DG DEVCO.

11

Uit onze evaluaties van RFP-studies blijkt dat de onderliggende methodologie, ten opzichte
van onze controlewerkzaamheden, veel minder controles ter plaatse omvat en minder
ruimte laat om aanbestedingsprocedures te onderzoeken. Daarom hebben we net als vorig
jaar de resultaten van de RFP-studie aangepast om de mate van niet-naleving van de regels
voor openbare aanbestedingen tot uitdrukking te brengen. Wij baseerden deze aanpassing
op onze bevindingen in de betrouwbaarheidsverklaring 2014-2018 voor de EOF’s en onze
toetsing van verrichtingen die zijn geselecteerd uit RFP-studies van voorgaande jaren
(zie paragraaf 25 en kader 6).
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Betrouwbaarheid van de rekeningen

15 Tijdens onze controle stelden wij vast dat de rekeningen geen afwijkingen van
materieel belang vertoonden.

Regelmatigheid van de verrichtingen
Ontvangsten

16 De ontvangstenverrichtingen vertoonden geen materieel foutenpercentage.
Uitgaven

17 Bijlage I bevat een overzicht van de resultaten van de toetsing van verrichtingen.

Van de 126 onderzochte verrichtingen vertoonden er 37 (29 %) fouten. Op basis van de
28 door ons gekwantificeerde fouten en de aangepaste resultaten van de RFP-studie
2019 (zie paragraaf 12) schatten wij het foutenpercentage op 3,5 % 12. In kader 4 wordt
ons geschatte foutenpercentage voor 2019 per soort fout uitgesplitst.

12

Onze berekening van het foutenpercentage is gebaseerd op een representatieve
steekproef. Het genoemde cijfer is de beste schatting. Wij hebben 95 % zekerheid dat het
geschatte foutenpercentage in de populatie tussen 2,1 % en 4,9 % ligt (de onderste,
respectievelijk de bovenste foutengrens).
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Kader 4
Uitsplitsing van het geschatte foutenpercentage per soort fout
Niet-gedane uitgaven

43,6 %

Ernstige inbreuk op de regels inzake
openbare aanbestedingen

22,1 %

Niet-subsidiabele uitgaven

12,7 %

Aangepast RFP uit studie van DG DEVCO

9,6 %

Uitgaven buiten de uitvoeringsperiode

6,1 %

Ontbreken van essentiële bewijsstukken

5,9 %
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Bron: ERK.

18 Kader 5 bevat voorbeelden van kwantificeerbare fouten, eveneens per soort
fout.

Kader 5
Voorbeelden van kwantificeerbare fouten
a)

Niet-gedane uitgaven: vastleggingen gepresenteerd als uitgaven

De Commissie sloot een delegatieovereenkomst met een internationale
organisatie (IO) met betrekking tot een regionaal project voor de ontwikkeling van
de particuliere sector in het Caribisch gebied. De totale contractwaarde bedroeg
27,2 miljoen EUR, met een EU-bijdrage van 23,9 miljoen EUR. Bij het onderzoek
van de uitsplitsing van de uitgaven bij het financieel verslag hebben wij
vastgesteld dat de gerapporteerde bedragen niet overeenkwamen met de
onderliggende boekhouding voor alle begrotingsonderdelen. De gerapporteerde
kosten lagen 2,3 miljoen EUR hoger dan de werkelijk gemaakte kosten voor de
periode. Het grootste deel van dit verschil vloeide voort uit het feit dat de
begunstigde bedragen die waren vastgelegd voor toekomstige uitgaven heeft
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gepresenteerd als reeds gedane uitgaven, terwijl de rest het gevolg was van
verschillende aanpassingen.
b)

Niet-gedane uitgaven: gedeclareerde uitgaven verkeerd berekend

De Commissie heeft een contract voor werkzaamheden met een particuliere
onderneming goedgekeurd voor de versterking en uitbreiding van een
elektriciteitsnetwerk in Ivoorkust. De totale contractwaarde bedroeg 5,4 miljoen
EUR, volledig gedekt door de EU-bijdrage. De tussentijdse betalingen in het kader
van het contract waren gebaseerd op feitelijke metingen die door de contractant
zijn gerapporteerd en door de toezichthouder van het contract zijn geverifieerd.
We hebben onze eigen feitelijke metingen ter plaatse uitgevoerd voor één post:
het graven van sleuven, voor een totaal gerapporteerd bedrag van 28 361 EUR. Uit
onze feitelijke metingen bleek dat het voor deze post gedeclareerde bedrag
14 780 EUR (52 %) te hoog was opgegeven. Dit was het gevolg van een
administratieve fout in de verslaglegging. De fout werd in september 2019 ontdekt
door de toezichthouder, maar werd niet gecorrigeerd toen deze werd vastgesteld.
c)

Ernstige inbreuk op de regels inzake openbare aanbestedingen:
ongerechtvaardigde beslissing van het evaluatiecomité

De Commissie sloot een subsidieovereenkomst met een niet-gouvernementele
organisatie (ngo) om een project voor sanitaire voorzieningen uit te voeren in de
Democratische Republiek Congo. De totale contractwaarde bedroeg 12,2 miljoen
EUR, de maximale EU-bijdrage was vastgesteld op 11,7 miljoen EUR. Wij
onderzochten betalingen voor de bouw van een lokaal gezondheidscentrum, met
een totale contractwaarde van 124 758 EUR voor het perceel in kwestie. De ngo
hield een openbare aanbesteding en evalueerde de ontvangen offertes aan de
hand van technische en financiële criteria. De geselecteerde offerte was niet die
welke de hoogste score had gekregen en voldeed aan alle selectiecriteria in de
aankondiging van opdracht, maar die met de op twee na hoogste score. Hoewel
de instrumenten voorhanden waren om aanbestedingsprocedures aan te passen
aan de situatie ter plaatse in het partnerland, koos de ngo voor een normale
procedure. Het evaluatiecomité had een aanvullend criterium toegepast dat niet
was gespecificeerd in de aankondiging van opdracht, waarvan de inschrijvers dus
niet op de hoogte konden zijn.
d)

Ander soort fout: abnormaal hoge loonkosten

De Commissie sloot een subsidieovereenkomst met een lokale overheid om een
beschermd gebied in Tanzania te ontwikkelen. De totale contractwaarde bedroeg
2,3 miljoen EUR, met een EU-bijdrage van 1,8 miljoen EUR. Wij onderzochten de
salarissen van lokale medewerkers die aan het project toegewezen waren en
merkten op dat deze aanzienlijk hoger waren dan vóór de start van de EUfinanciering. Slechts een deel van deze niet-subsidiabele kosten werd door de
internebeheersingssystemen van de Commissie opgespoord en vóór onze controle
gecorrigeerd.
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19 In het kader van de betrouwbaarheidsverklaring 2019 hadden wij een

controlebezoek aan Burundi gepland. Onze controleurs hebben zes weken voor het
geplande vertrek visums aangevraagd bij de ambassade van Burundi in Brussel (de
afgifte van visums duurt normaal gezien drie weken). Ondanks meerdere pogingen om
contact op te nemen met de ambassade hadden we de visums niet ontvangen op de
datum van vertrek. Dit had een negatieve invloed op de planning en uitvoering van
onze controlewerkzaamheden. Zo konden we geen projecten bezoeken om de situatie
ter plaatse te beoordelen en moesten we onze controlewerkzaamheden beperken tot
een controle aan de hand van stukken. De landen die EU-financiering ontvangen, zijn
onderworpen aan bepaalde verplichtingen, waaronder het toestaan van
documentencontroles en controles ter plaatse. Het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie 13 verleent de ERK het recht om projecten te controleren in de
landen waar deze worden uitgevoerd, en in de contracten voor individuele projecten is
meer informatie opgenomen over dit recht. Om onze controles te kunnen uitvoeren, is
de volledige steun van de Commissie onontbeerlijk.

20 Net als in eerdere jaren maakten de Commissie en haar uitvoerende partners

meer fouten bij verrichtingen die verband hielden met programmaramingen,
subsidies, met IO’s gesloten bijdrageovereenkomsten en met
samenwerkingsagentschappen van EU-lidstaten gesloten delegatieovereenkomsten
dan bij andere steunvormen (zoals die met betrekking tot contracten voor
werkzaamheden, leveringen en diensten). Van de 65 gecontroleerde verrichtingen in
deze categorie vertoonden er 25 (38 %) kwantificeerbare fouten, wat 71,7 % van het
geschatte foutenpercentage uitmaakte.

21 In negen gevallen van kwantificeerbare fouten en zes gevallen van niet-

kwantificeerbare fouten beschikte de Commissie over voldoende informatie om de
fouten te kunnen voorkomen, of te kunnen opsporen en corrigeren voordat zij de
uitgaven accepteerde. Indien de Commissie alle beschikbare informatie naar behoren
had gebruikt, zou het geschatte foutenpercentage 1,4 procentpunt lager zijn geweest.
We ontdekten vier andere verrichtingen met fouten die de externe controleurs en
toezichthouders hadden moeten ontdekken. Deze gevallen droegen voor
0,4 procentpunt bij aan het geschatte foutenpercentage.

13

Artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: “De controle
geschiedt aan de hand van stukken, en, zo nodig, ter plaatse bij de overige instellingen van
de Unie, in de gebouwen van alle organen of ingestelde instanties die ontvangsten of
uitgaven namens de Unie beheren, en in de lidstaten, inclusief in de gebouwen van alle
natuurlijke of rechtspersonen die betalingen uit de begroting ontvangen.”
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22 Daarnaast werden vijf verrichtingen met een kwantificeerbare fout14

onderworpen aan een controle of uitgavenverificatie. Aan de hand van de in de
controle-/verificatieverslagen verstrekte informatie over de werkelijk verrichte
werkzaamheden konden wij niet nagaan of de fouten bij deze voorafgaande controles
ontdekt en gecorrigeerd hadden kunnen worden 15.

23 Het controlesysteem van DG DEVCO is gebaseerd op controles vooraf16. Evenals
in voorgaande jaren wijst het aantal geconstateerde fouten — onder meer in
einddeclaraties waarvoor vooraf externe controles en uitgavenverificaties hadden
plaatsgevonden — op gebreken in deze controles.

24 Op twee terreinen bevatten de onderzochte verrichtingen geen fouten. Het

betrof begrotingssteun (zeven gecontroleerde verrichtingen) en verrichtingen waarop
de “hypothetische aanpak” was toegepast bij multidonorprojecten die door IO’s
werden uitgevoerd (13 gecontroleerde verrichtingen). Meer informatie over de aard
van deze terreinen is te vinden in de paragrafen 8.7-8.10 van hoofdstuk 8 van het
Jaarverslag 2019 van de ERK over de begrotingsuitvoering.

25 In onze jaarverslagen van 2017 en 2018 hebben wij gewezen op beperkingen in

de methodologie voor de RFP-studie van DG DEVCO (zie ook de paragrafen 30-35). Als
gevolg daarvan hebben wij voor onze betrouwbaarheidsverklaringen van 2018 en 2019
extra controles uitgevoerd op gebieden waar we dergelijke beperkingen hadden
vastgesteld. Deze aanvullende werkzaamheden hadden tot doel de impact van de
beperkingen te beoordelen en de resultaten van de RFP-studie aan te passen voor nog
eens 14 verrichtingen in onze steekproef (zie paragraaf 12 en voetnoot 10). We
selecteerden willekeurig 28 verrichtingen uit eerdere RFP-studies — gemiddeld twee

14

Deze droegen voor 0,67 procentpunt bij aan het geschatte foutenpercentage.

15

De verslagen bestrijken niet alle gerapporteerde uitgaven en zijn niet voldoende
gedetailleerd om uit te wijzen of de posten waarvoor we fouten ontdekten, deel
uitmaakten van de desbetreffende steekproef.

16

Het algemene controlesysteem bestaat uit controles vooraf en achteraf. Bij controles
vooraf wordt de subsidiabiliteit van de uitgaven beoordeeld vóór het contracteren en vóór
de aanvaarding van de uitgaven, terwijl controles achteraf worden uitgevoerd nadat de
uitgaven zijn aanvaard. Een externe controle kan bijvoorbeeld vooraf (voordat een betaling
wordt aanvaard) of achteraf (nadat een project is voltooid) worden verricht. Beide soorten
kunnen tot de terugvordering van aan de begunstigde betaalde middelen leiden; in het
geval van controles vooraf hebben dergelijke terugvorderingen betrekking op eerder
betaalde voorfinanciering.
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verrichtingen per bezochte EU-delegatie. Kader 6 bevat een voorbeeld van de
resultaten van deze werkzaamheden.

Kader 6
Voorbeeld van fout die werd vastgesteld in RFP-verrichtingen
Ontoereikende controles van gunningsprocedures
In het kader van de RFP-studie 2017 heeft de contractant controles uitgevoerd op
een in Jamaica uitgevoerd subsidiecontract en daarbij geen fouten in de
verrichting gemeld. De contractant heeft de procedure voor de gunning van het
contract echter niet beoordeeld en heeft dan ook niet vastgesteld dat essentiële
documenten met betrekking tot de procedure (zoals evaluatieverslagen)
ontbraken, omdat deze waren vernietigd.

Jaarlijkse activiteitenverslagen en andere governanceregelingen

26 In elk JAV tussen 2012 en 2018 heeft DG DEVCO een voorbehoud gemaakt

betreffende de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. Het JAV 2019 is
het eerste waarin het geen voorbehoud heeft gemaakt. Niettemin heeft DG DEVCO
een actieplan aangenomen om de tekortkomingen in de uitvoering van zijn
controlesysteem aan te pakken.

27 Vorig jaar hebben wij verslag uitgebracht over de bevredigende voortuitgang bij
het actieplan van 2017; van de veertien acties waren er negen afgerond, één
gedeeltelijk uitgevoerd en vier lopende.

28 In zijn actieplan van 2018 bleef DG DEVCO de eerder vastgestelde gebieden met

een hoog risico aanpakken, zoals direct beheerde subsidies of via IO’s indirect beheerde
middelen, en is het begonnen met de uitvoering van twee nieuwe maatregelen die
gericht zijn op vereenvoudigde kostenopties en de resultaatgerichte financiering die is
ingevoerd bij het nieuwe Financieel Reglement. Van de 13 acties waren er in april 2020
zes voltooid, vier gedeeltelijk uitgevoerd, twee in uitvoering, en één actie was niet
uitgevoerd, maar werd in plaats daarvan samengevoegd met een andere actie.
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29 In zijn actieplan van 2019 heeft DG DEVCO het aantal acties verminderd tot

negen. Er werd één nieuwe actie toegevoegd, die erop was gericht de methodologie
en handleiding voor de RFP-studie van DG DEVCO te verbeteren. De andere acht
werden overgedragen van voorgaande jaren: twee waren terugkerend en de
resterende zes werden uitgesteld, en er werden nieuwe streefdata vastgesteld.
Sommige van deze acties zijn in de loop der jaren sterk geëvolueerd en complexer
geworden. Zo is de actie ter vereenvoudiging van de contractuele voorwaarden voor
subsidies uitgebreid tot de ontwikkeling van een nieuw gemeenschappelijk model voor
subsidies, dat in verschillende directoraten-generaal zal worden gebruikt, waarbij ook
rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van DG DEVCO. De actie omvat
ook de invoering van een e-platform voor het beheer van subsidies in het nieuwe ITsysteem dat momenteel wordt ontwikkeld voor externe acties.
RFP-studie 2019

30 In 2019 heeft DG DEVCO zijn achtste RFP-studie laten uitvoeren door een externe

contractant om het percentage te schatten van fouten die overblijven na voltooiing
van alle beheerscontroles ter voorkoming, opsporing en correctie van fouten op het
gehele terrein waarvoor het verantwoordelijk is. Voor de RFP-studie 2019 vergrootte
DG DEVCO de omvang van de steekproef van 240 tot 480 verrichtingen. Hierdoor kon
het afzonderlijke foutenpercentages presenteren voor de uit de algemene EUbegroting gefinancierde uitgaven en voor de uit het EOF gefinancierde uitgaven, naast
het totale foutenpercentage voor beide samen. Voor het vierde achtereenvolgende
jaar ligt het in de studie geraamde algemene RFP onder de door de Commissie
vastgestelde materialiteitsdrempel van 2 % 17.

31 De RFP-studie vormt geen assurance-opdracht of controle; ze is gebaseerd op de

RFP-methodologie en -handleiding van DG DEVCO. Net als in eerdere jaren stelden we
beperkingen vast die hebben bijgedragen tot de onderschatting van het
restfoutenpercentage. De studies van de afgelopen drie jaar vertoonden ook
tekortkomingen en het daarin gerapporteerde RFP lag onder de materialiteitsdrempel.

32 Het RFP wordt vertekend door vier belangrijke factoren. De eerste betreft

tekortkomingen in de controles van openbare aanbestedingsprocedures, die een
significant effect op het foutenpercentage kunnen hebben. In de RFP-studie werd niet
voldoende ingegaan op bepaalde aspecten van de aanbestedingsprocedures, zoals de
redenen voor de afwijzing van niet-geselecteerde kandidaten of de naleving door de
geselecteerde inschrijver van alle selectie- en gunningscriteria, en werden de
17

2016: 1,7 %; 2017: 1,18 %, 2018: 0,85 % en 2019: 1,13 %.
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procedures voor de oproep tot het indienen van voorstellen of de rechtvaardigingen
van onderhandse gunningen niet gecontroleerd.

33 De tweede factor is het zeer geringe aantal controles ter plaatse in het land waar

het project wordt uitgevoerd. In de studie van 2019 werden slechts 15 van de 357 18
getoetste verrichtingen onderworpen aan dergelijke controles. Dit volstaat niet om
fouten op te sporen die niet kunnen worden vastgesteld op basis van de documenten,
zoals voorbeeld b) in kader 5.

34 De derde factor is de methode voor de raming van het RFP van DG DEVCO. Ten

eerste biedt deze de contractant veel vrijheid bij de beoordeling of er voldoende
logistieke en juridische redenen zijn die de tijdige toegang tot de documenten voor
een verrichting, en dus ook een raming van het foutenpercentage, verhinderen. Ten
tweede heeft de Commissie dit jaar het foutenpercentage in dergelijke gevallen op een
andere manier geraamd, waarbij zij een forfait van 5 % toevoegde aan het
restfoutenpercentage voor het EOF. Het is echter onduidelijk hoe de Commissie tot dit
risicoforfait van 5 % is gekomen. Bijgevolg is deze methode niet noodzakelijkerwijs een
weerspiegeling van het feitelijke foutenpercentage voor de verrichting in kwestie.

35 Tot slot wordt voor 20 % van de verrichtingen volledig en voor 38 % gedeeltelijk

op eerdere controlewerkzaamheden vertrouwd om het RFP te bepalen. Voor deze
verrichtingen voert de contractant beperkte of geen gegevensgerichte toetsing uit en
baseert hij zich in plaats daarvan op eerdere werkzaamheden die binnen het
controlekader van DG DEVCO vallen. Het overdreven vertrouwen op eerdere
controlewerkzaamheden druist in tegen het doel van de RFP-studie, namelijk het
opsporen van de fouten die juist aan deze controles zijn ontsnapt.
Evaluatie van het jaarlijks activiteitenverslag 2019

36 De betrouwbaarheidsverklaring van de directeur-generaal in het JAV 2019 bevat

geen punten van voorbehoud, aangezien de twee punten van voorbehoud die
overbleven in 2018 zijn opgeheven en er geen nieuwe punten van voorbehoud zijn
gemaakt. Alvorens deze punten van voorbehoud in te trekken in 2019, had DG DEVCO
de reikwijdte ervan (d.w.z. het aandeel van de uitgaven dat zij bestreken) aanzienlijk
beperkt in 2017 en 2018 19. In kader 7 wordt de reikwijdte van de punten van
18

In paragraaf 30 is sprake van 480 verrichtingen. Enkele verrichtingen in de steekproef
hebben evenwel een hogere waarde dan het steekproefinterval; daarom bestond de
definitieve steekproef uit 357 verrichtingen.

19

In zijn JAV 2016 maakte DG DEVCO punten van voorbehoud betreffende subsidies (onder
zowel direct als indirect beheer), indirect beheer via IO’s en ontwikkelingsagentschappen,
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voorbehoud die elk jaar werden gepresenteerd in de JAV's van 2010 tot 2019
weergegeven.

Kader 7
De punten van voorbehoud in de JAV’s van DG DEVCO 2010-2019
Jaarlijkse uitgaven waarvoor in het JAV een voorbehoud is gemaakt
(aandeel in %)
100 %

100 %

100 %

100 %

Invoering van een naar risico
gedifferentieerd voorbehoud

75 %

54 %

50 %
45 %

25 %
0%

0%

16 %

0%

2010 en 2011
eerder

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1%

0%

2018

2019

Bron: ERK.

37 Wij zijn van oordeel dat het ontbreken van punten van voorbehoud in het

JAV 2019, net zoals de beperkingen van de reikwijdte in 2017 en 2018,
ongerechtvaardigd zijn, en dit is volgens ons deels te wijten aan de tekortkomingen
van de RFP-studie.

en programmaramingen in het algemeen en de Vredesfaciliteit voor Afrika in het bijzonder.
In 2018 hadden de punten van voorbehoud alleen betrekking op subsidies onder direct
beheer (voor middelen die namens DG DEVCO worden beheerd door DG NEAR) en door de
Commissie van de Afrikaanse Unie beheerde programma’s met een aanzienlijk
aanbestedingsniveau.
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38 Een andere reden voor het ontbreken van punten van voorbehoud is dat de

Commissie in het JAV 2019 voor het eerst de “de-minimisregel” 20 heeft toegepast, die
inhoudt dat een voorbehoud niet nodig is indien het individuele uitgaventerrein in
kwestie minder dan 5 % van de totale betalingen vertegenwoordigt en een financiële
impact van minder dan 5 miljoen EUR heeft. Bijgevolg wordt er in sommige gevallen
geen voorbehoud meer gemaakt waar dit wel het geval was in de voorgaande jaren,
zelfs als het desbetreffende risico blijft bestaan.

39 Dit is bijvoorbeeld het geval voor subsidies onder indirect beheer. Samen met

projecten die worden uitgevoerd door IO’s en agentschappen van de lidstaten zijn
subsidies goed voor het merendeel van de fouten die worden gemeld in de RFP-studie,
wat ook strookt met onze vaststelling dat dit een gebied met een hoger risico is (zie
paragraaf 20). Bovendien bleek uit de eigen risicobeoordeling van DG DEVCO dat het
aan subsidies onder indirect beheer verbonden risico materieel is. Door de invoering
van de de-minimisregel heeft DG DEVCO echter geen punten van voorbehoud
gemaakt. Dit ontbreken van punten van voorbehoud geeft geen getrouw beeld van de
risico’s die verbonden zijn aan het gehele bevoegdheidsterrein van DG DEVCO.

40 Onze opmerkingen over de RFP-studie zijn ook van invloed op de schattingen van

de risicobedragen, aangezien deze schattingen op de studie zijn gebaseerd. DG DEVCO
schat het totale risicobedrag bij afsluiting op 56,4 miljoen EUR 21 en het totale
risicobedrag bij betaling op 69,9 miljoen EUR22 (1 % van de uitgaven in 2019). Het schat
dat 13,5 miljoen EUR (19 %) van dit bedrag bij zijn controles in daaropvolgende jaren
zal worden gecorrigeerd 23.

20

“De minimis” heeft in deze context niet dezelfde betekenis als in het kader van staatssteun.
In het kader van het JAV verwijst “de minimis” naar het besluit van de bestuursraad van de
Commissie om een drempel in te voeren voor punten van voorbehoud van financiële aard.

21

Zie het JAV 2019 van DG DEVCO, blz. 40.

22

Dit is de beste voorzichtige schatting van het bedrag aan relevante uitgaven gedurende het
jaar, die echter niet in overeenstemming zijn met de contract- en regelgevingsbepalingen
die van toepassing waren toen de betaling werd verricht.

23

Zie het JAV 2019 van DG DEVCO, blz. 40.
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41 DG DEVCO werkt systematisch aan de verbetering van de kwaliteit van zijn

gegevens voor de berekening van het corrigerend vermogen. In 2019 ging het verder
met zijn opleidings- en bewustmakingsactiviteiten met betrekking tot
terugvorderingen en de kwaliteit van boekhoudkundige gegevens. Net als in
voorgaande jaren heeft DG DEVCO gerichte controles uitgevoerd op
terugvorderingsopdrachten en heeft het vervolgens verschillende specifieke instructies
aan de EU-delegaties gestuurd om de vastgestelde discrepanties te corrigeren. Wat de
berekening van het corrigerend vermogen voor 2019 betreft, hebben we 40 % van de
totale populatie getoetst en één fout ontdekt in onze steekproef, goed voor 0,25 % van
het corrigerend vermogen.
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Conclusie en aanbevelingen
Conclusie

42 Over het geheel genomen wijst de controle-informatie erop dat de EOF-

rekeningen voor het op 31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar een in alle
materiële opzichten getrouw beeld geven van de financiële situatie van de EOF's en
van de resultaten van hun verrichtingen, kasstromen en veranderingen in de
nettoactiva voor het op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig de
bepalingen van het financieel reglement en de door de rekenplichtige vastgestelde
boekhoudregels.

43 Over het geheel genomen wijst de controle-informatie erop dat voor het op

31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar:
a)

de ontvangsten van de EOF’s geen materieel foutenpercentage vertoonden;

b)

de betalingsverrichtingen van de EOF's een materieel foutenpercentage vertonen
(zie de paragrafen 17-24). We schatten het foutenpercentage op 3,5 % op basis
van onze toetsing van verrichtingen, die de geïmporteerde aangepaste RFPresultaten omvat (zie bijlage I).

Aanbevelingen

44 Bijlage III bevat de bevindingen van onze follow-upevaluatie van de vijf

aanbevelingen die wij in ons Jaarverslag 2016 hebben gedaan 24 en die DG DEVCO alle
vijf volledig heeft uitgevoerd 25.

45 Op basis van deze beoordeling en onze bevindingen en conclusies voor 2019
doen wij de volgende aanbevelingen aan de Commissie:

24

Dit jaar hebben wij ons verslag over 2016 gekozen voor ons follow-uponderzoek, omdat de
Commissie voldoende tijd moet hebben gehad om onze aanbevelingen uit te voeren.

25

Deze follow-up was bedoeld om na te gaan of er naar aanleiding van onze aanbevelingen
corrigerende maatregelen waren getroffen, en niet om de doeltreffendheid van de
uitvoering daarvan te beoordelen.
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Aanbeveling 1
Verbeter de voor de RFP-studie gebruikte methodologie en handleiding verder om de
kwesties die we hebben vastgesteld in dit verslag aan te pakken, teneinde het in de
studie gerapporteerde foutenpercentage betrouwbaarder te maken (zie de
paragrafen 30-35).
Tijdpad: eind 2021

Aanbeveling 2
Maak punten van voorbehoud op alle terreinen met een vastgesteld hoog risiconiveau,
ongeacht het aandeel in de totale uitgaven en de financiële impact daarvan (zie de
paragrafen 38 en 39).
Tijdpad: tegen de tijd dat het JAV 2020 wordt gepubliceerd

345

Hoofdstuk III – Prestaties
46 Onze controle maakte het ons mogelijk niet alleen de regelmatigheid van de

verrichtingen te onderzoeken, maar ook opmerkingen te maken over
prestatieaspecten van de geselecteerde verrichtingen. Op basis van een reeks
controlevragen hebben wij controles uitgevoerd op projecten die voltooid of bijna
voltooid waren, en wij hebben afzonderlijke opmerkingen gemaakt over projecten
voor zover relevant voor onze algemene controle.

47 Tijdens onze bezoeken ter plaatse troffen we gevallen aan waarin middelen op

doeltreffende wijze waren gebruikt en hadden bijgedragen tot de verwezenlijking van
projectdoelstellingen. We merkten daarentegen ook gevallen op waarin de
doelmatigheid en doeltreffendheid van de actie in het gedrang kwamen omdat de
aangekochte goederen, diensten of werken niet werden gebruikt zoals gepland of de
duurzaamheid van het project niet werd gewaarborgd. Voorbeelden hiervan zijn te
vinden in kader 8.

Kader 8
Voorbeelden van opmerkingen in verband met prestaties
a)

Succesvolle uitvoering van een project

De Commissie ondertekende een delegatieovereenkomst voor de bouw van een
afvalbeheercentrum in Togo. De werkzaamheden gingen van start in januari 2018
en tijdens ons bezoek ter plaatse in september 2019 verliep de bouw volgens plan.
Ons bezoek aan het centrum en ontmoetingen met vertegenwoordigers van de
organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer ervan en met andere
belanghebbenden bevestigden dat het centrum operationeel was en zijn beoogde
functie vervulde, met name wat het milieueffect betreft. Het project droeg dan
ook met succes bij tot het verbeteren van de levensomstandigheden van meer dan
de helft van de lokale bevolking van één miljoen mensen.
b)

Duurzaamheid van het project niet gewaarborgd

De Commissie sloot een bijdrageovereenkomst met een IO voor een project ter
ondersteuning van beroepsopleiding in Ivoorkust. Uit onze controle bleek dat de
duurzaamheid van het project niet werd gewaarborgd. Sinds 2012 is de
operationele begroting die de overheid verstrekt aan beroepsscholen met 52 %
gedaald, terwijl het aantal studenten in die periode met 130 % is gestegen. Deze
overheidsmiddelen waren ontoereikend voor de scholen om hun gebouwen en
apparatuur te onderhouden en consumptiegoederen te kopen.
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c)

Ontoereikende interne praktijken van de begunstigden

De Commissie sloot een delegatieovereenkomst met vier IO’s van dezelfde familie
voor de uitvoering van een ontwikkelingsproject in Kenia. Bij de controle van
salarisposten merkten we op dat personeelsleden volgens hun contract aan
meerdere projecten werkten, maar hun salaris was volledig toegewezen aan het
project dat werd gecontroleerd. Er waren geen documenten waarin deze
personeelsleden voltijds aan het project werden toegewezen, noch een
tijdregistratiesysteem om na te gaan hoe lang zij daadwerkelijk aan elke opdracht
hadden gewerkt. De IO’s hebben ons een e-mail gestuurd waarin zij bevestigen
dat deze personen alleen aan dit project hebben gewerkt tijdens de door onze
controle bestreken maanden, maar konden geen ander bewijs van hun voltijdse
toewijzing overleggen. De praktijken van de begunstigden waren derhalve
ontoereikend om een adequaat controlespoor te waarborgen.
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Bijlagen
Bijlage I — Resultaten van de toetsing van verrichtingen voor
de EOF’s
2019

2018

140

139

3,5 %

5,2 %

OMVANG EN STRUCTUUR VAN DE STEEKPROEF
Totaal verrichtingen:
GESCHATTE IMPACT VAN KWANTIFICEERBARE FOUTEN
Geschat foutenpercentage
Bovenste foutengrens (UEL)
Onderste foutengrens (LEL)

4,9 %
2,1 %
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Bijlage II — EOF-betalingen in 2019 per hoofdregio
Betalingen van het Europees Ontwikkelingsfonds — Afrika
Begunstigde landen
Top 10 (miljoen EUR)
1. Nigeria
119
2. Mali
103
3. Burkina Faso
94
4. Ethiopië
91
5. Congo (Brazzaville) 91
6. Niger
91
7. Malawi
87
8. Tanzania
71
9. Uganda
64
10. Rwanda
60

Bron: Kaartachtergrond © OpenStreetMap-bijdragers aan wie een licentie is verleend in het kader van
de Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 -licentie (CC BY-SA).
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Betalingen van het Europees Ontwikkelingsfonds — het Caraïbisch gebied en de
Stille Oceaan
Begunstigde landen
Top 5 (miljoen EUR)
1. Haïti
2. Dominicaanse Republiek
3. Jamaica
4. Dominica
5. Curaçao

35
19
10
9
7

Bron: Kaartachtergrond © OpenStreetMap-bijdragers aan wie een licentie is verleend in het kader van
de Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 -licentie (CC BY-SA).

Begunstigde landen
Top 5 (miljoen EUR)
1. Papoea-Nieuw-Guinea
2. Nieuw-Caledonië
3. Frans-Polynesië
4. Oost-Timor
5. Salomonseilanden

14
13
11
7
4

Bron: Kaartachtergrond © OpenStreetMap-bijdragers aan wie een licentie is verleend in het kader van
de Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 -licentie (CC BY-SA).
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Bijlage III — Follow-up van eerdere aanbevelingen voor de Europese Ontwikkelingsfondsen
Jaar

Aanbeveling van de ERK

Volledig
uitgevoerd

Wij bevelen aan dat de Commissie:
Aanbeveling 1:
de monitoring van oude openstaande, verlopen
EOF-contracten versterkt om het aantal daarvan verder te
beperken.
Aanbeveling 2:
vóór het einde van 2017 de herziening van het mandaat
voltooit voor al haar controles en uitgavenverificaties.

x

x

Aanbeveling 3:
2016

de acties in het actieplan van 2017 uitbreidt, zodat deze ook
betrekking hebben op subsidies en programmaramingen
onder indirect beheer in het JAV-voorbehoud.

x

Aanbeveling 4:
overweegt om de reikwijdte te beperken van de
gegevensgerichte RFP-controle van individuele verrichtingen
voor begrotingssteun met een laag risico, en om de
toewijzing van de bespaarde middelen te herzien, zodat er
meer gegevensgerichte toetsingen kunnen worden
uitgevoerd van projectgerelateerde verrichtingen.

x

Aanbeveling 5:
de berekening van het corrigerend vermogen voor 2017
verder verbetert door de in dit jaarverslag vastgestelde
tekortkomingen aan te pakken.

x

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang
In uitvoering
Niet
Niet van
In de
In enkele
uitgevoerd
toepassing
meeste
opzichten
opzichten

Ontoereiken
d bewijs
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Antwoorden van de Europese
Commissie op het Jaarverslag over de
activiteiten gefinancierd uit het
achtste, negende, tiende en elfde
Europees Ontwikkelingsfonds voor het
begrotingsjaar 2019
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DEFINITIEVE ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG VAN DE
EUROPESE REKENKAMER VAN 2019
“JAARVERSLAG OVER DE ACTIVITEITEN GEFINANCIERD UIT HET ACHTSTE,
NEGENDE, TIENDE EN ELFDE EUROPEES ONTWIKKELINGSFONDS”
HOOFDSTUK II - BETROUWBAARHEIDSVERKLARING VAN DE EUROPESE
REKENKAMER OVER DE EOF’S
REGELMATIGHEID VAN DE VERRICHTINGEN
Uitgaven
17. De Commissie noteert dat het grootste deel van de fouten betrekking heeft op niet-gedane
uitgaven. Zoals in het verleden is aangetoond, kunnen de meeste van zulke uitgaven later worden
gedaan, waarbij zij aan een degelijke controle worden onderworpen en deze fouten in dat stadium
kunnen worden gecorrigeerd.
Kader 1 - Voorbeelden van kwantificeerbare fouten
c) Hoewel de Commissie erkent dat de gunning van de overeenkomst niet overeenstemde met de
aankondiging van de opdracht, is zij toch van mening dat de aanbestedingsprocedure werd uitgevoerd
op basis van de behoeften van het project, in het licht van economische en veiligheidsoverwegingen in
een gebied van de Democratische Republiek Congo dat wordt geteisterd door gewapende conflicten
en ebola-uitbraken.
19. De Commissie verduidelijkt dat wat betreft de verlening van toegang aan de Europese
Rekenkamer tot het land en de locaties en gebouwen waar door de EU gefinancierde projecten
worden uitgevoerd, Burundi gebonden is door de verplichtingen van de relevante
financieringsovereenkomsten, alsook van de overeenkomst van Cotonou. Het Uitbetalingsbureau van
de Commissie (PMO), dat de bevoegde dienst is voor reisvisums, heeft alle noodzakelijke
maatregelen genomen voor een tijdige afgifte van de visums. De pogingen van de Commissie kenden
echter geen succes, voornamelijk vanwege de erg moeilijke politieke situatie. Het overleg tussen de
EU en Burundi is op basis van een besluit van de Raad inderdaad beëindigd overeenkomstig artikel 96
van de overeenkomst van Cotonou.
JAARLIJKS ACTIVITEITENVERSLAG EN ANDERE GOVERNANCEREGELINGEN
RFP-studie 2019
31. De RFP-studie is een van diverse instrumenten in het proces van zekerheidsopbouw. De
Commissie is goed op de hoogte van de door de Europese Rekenkamer vastgestelde beperkingen en
zij houdt daar rekening mee bij het beoordelen van de sterke en zwakke punten van haar
beheerssysteem. Al deze aspecten tezamen zorgen ervoor dat het jaarlijkse activiteitenverslag van DG
DEVCO de informatie over het beheer op een correcte en eerlijke manier weergeeft.
32. Wat de RFP-studie betreft, zijn de controleschema’s voor aanbestedingen goed ingeburgerd en
omvatten zij specifieke controles in verband met de afwijzing van aanvragers, de naleving van de
selectie- en gunningscriteria, en, indien van toepassing, de onderhandse gunning van contracten aan
contractanten.
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33. Toen in 2010 de methode voor de raming van het RFP werd ontwikkeld, werd het aantal
bezoeken ter plaatse (nl. negen) vastgesteld nadat de kosten en baten waren nagegaan van een aanpak
waarbij verrichtingen volledig “ter plaatse”, alsook van een aanpak waarbij verrichtingen volledig “op
afstand” zouden worden onderzocht. Voor de RFP-studie van 2019 omvatten de bezoeken ter plaatse
om redenen van doeltreffendheid en kostenefficiëntie het onderzoek van meer dan een verrichting en
er werden meer dan 25 verrichtingen ter plaatse onderzocht. Dit oversteeg het aantal dat in de
methode is vereist (9).
34. De Commissie wenst te verduidelijken dat slechts voor 3 van 357 verrichtingen een raming werd
gedaan.

In reactie op eerdere opmerkingen over de grote ruimte voor interpretatie die de controleur heeft bij
het “ramen” van een verrichting, heeft DG DEVCO in zijn methode voor 2019 de
risicopremiebenadering ingevoerd met het oog op een objectieve basis voor de raming van fouten.
Deze aanpak bestaat erin een premie van 5 % toe te voegen aan het gemiddelde foutenpercentage voor
het EOF of de begroting.
De RFP-handleiding omvat gedetailleerde en limitatieve instructies waarbinnen de contractant moet
handelen in het geval dat om een specifieke wettelijke of logistieke reden het onderzoek niet op basis
van de documenten kan gebeuren.
35. De RFP-methode en de handleiding omvatten het onderzoek van en vertrouwen op eerdere
controlewerkzaamheden als een onderdeel van de studie. De verwezenlijking van een passend
evenwicht tussen kosten en baten bij het ontwerpen en verfijnen van de RFP-methode leidt inderdaad
tot praktische voordelen. De methode geeft uitleg bij het achterliggende principe van een aanpak
waarbij wordt vertrouwd op eerdere controlewerkzaamheden, en waarbij kosten-batenoverwegingen
centraal staan.
De RFP-contractant heeft alle antwoorden op deze controles uitvoerig onderzocht, onder meer
wijzigingen in betalingen en terugvorderingen vanwege rekenkundige en wettelijke nauwkeurigheid.
Ook werden de aanbestedingsprocedures van de Commissie onderzocht.
Er bestaan diverse voorbeelden van verrichtingen waarbij volledig werd vertrouwd op eerdere
controlewerkzaamheden, en waarbij RFP-fouten zijn gerapporteerd.
Evaluatie van het jaarlijkse activiteitenverslag 2019
36. De methode om te bepalen of een punt van voorbehoud ten gevolge van foutenpercentages
moet worden gemaakt, is niet veranderd tussen het jaarlijkse activiteitenverslag 2017 en dat van 2019.
Het feit dat in het jaarlijkse activiteitenverslag 2018 voor minder uitgaventerreinen een punt van
voorbehoud werd gemaakt, en het feit dat er in het jaarlijkse activiteitenverslag 2019 geen punten van
voorbehoud zijn gemaakt, zijn niet te wijten aan een inkrimping van het toepassingsgebied, maar het
gevolg van een strikte toepassing van deze methode.
37. De RFP-studie is een van diverse instrumenten in het proces van zekerheidsopbouw. De
Commissie is goed op de hoogte van de door de Europese Rekenkamer vastgestelde beperkingen en
zij houdt daar rekening mee bij het beoordelen van de sterke en zwakke punten van haar
beheerssysteem. Al deze aspecten tezamen zorgen ervoor dat het jaarlijkse activiteitenverslag van DG
DEVCO de informatie over het beheer op een correcte en eerlijke manier weergeeft.
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38. In de jaarlijkse activiteitenverslagen van de directeuren-generaal is een de-minimisregel voor het
maken van punten van voorbehoud ingevoerd. De bedoeling daarvan is het aantal punten van
voorbehoud te beperken tot de meest belangrijke en tegelijk de beheersverslaglegging transparant te
houden.
Punten van voorbehoud in verband met gevallen met een restfoutenpercentage boven de
materialiteitsdrempel van 2 % worden geacht niet ingrijpend te zijn voor segmenten die minder dan
5 % vertegenwoordigen van de totale betalingen van de afdeling, en die financiële gevolgen hebben
beneden de 5 miljoen euro. Om die reden zijn gekwantificeerde punten van voorbehoud die beide
drempels niet overstijgen, niet nodig. Dit heeft in het bijzonder, maar niet uitsluitend betrekking op
oudere programma’s.
Desondanks blijft de transparantie van de beheersverslaglegging volledig gegarandeerd (omdat de
gevallen waarin de regel is toegepast, specifiek in de jaarlijkse activiteitenverslagen worden vermeld),
en zelfs deze aanzienlijke daling van het aantal punten van voorbehoud van 2018 naar 2019 heeft
slechts zeer beperkte financiële gevolgen. Aangezien dit voornamelijk betrekking heeft op oudere
programma’s die momenteel uitgefaseerd worden, zouden de totale financiële gevolgen van de 17
punten van voorbehoud die door toepassing van deze regel worden opgeheven, 15,2 miljoen euro
hebben bedragen, of 1,4 % van de totale financiële gevolgen van alle punten van voorbehoud van
2019.
39. De afwezigheid van punten van voorbehoud van DG DEVCO is het resultaat van een grondige
herziening van alle aspecten van de zekerheid, waarbij alle richtsnoeren en instructies van de centrale
diensten van de Commissie ten uitvoer zijn gelegd.
De gevallen waarin de de-minimisregel is toegepast, worden duidelijk aangegeven in de jaarlijkse
activiteitenverslagen, en zij worden nauwgezet gecontroleerd, net als eventuele andere
tekortkomingen.
CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
Aanbeveling 1
De Commissie aanvaardt aanbeveling 1.
De Commissie zal onderzoeken of de methode kan worden verbeterd en daarbij de verwachte kosten
en baten volledig in acht nemen zonder het karakter van de RFP-studie aan te tasten.
Aanbeveling 2
De Commissie verwerpt aanbeveling 2.
Sinds het begrotingsjaar 2019 is in de jaarlijkse activiteitenverslagen van de directeuren-generaal een
de-minimisregel voor het maken van punten van voorbehoud ingevoerd. De bedoeling daarvan is het
aantal punten van voorbehoud te beperken tot de meest belangrijke en tegelijk de
beheersverslaglegging transparant te houden.
Desondanks blijft de transparantie van de beheersverslaglegging volledig gegarandeerd, omdat de
gevallen waarin de regel is toegepast, specifiek in de jaarlijkse activiteitenverslagen worden vermeld.
Zie ook het antwoord van de Commissie op paragraaf 38.

HOOFDSTUK III — PRESTATIES
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Kader 8 — Voorbeelden van opmerkingen in verband met prestaties
Duurzaamheid van het project niet gewaarborgd
Deze kwestie is aan de orde gekomen tijdens de laatste twee politieke dialogen.
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wijzigingen worden aangegeven. De hergebruiker mag de oorspronkelijke betekenis of
boodschap van de documenten niet wijzigen. De ERK is niet aansprakelijk voor
mogelijke gevolgen van hergebruik.
U dient aanvullende rechten te verwerven indien specifieke inhoud personen
herkenbaar in beeld brengt, bijvoorbeeld op foto’s van personeelsleden van de ERK, of
werken van derden bevat. Indien toestemming wordt verkregen, wordt hiermee de
bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het
gebruik daarin duidelijk worden aangegeven.
Wilt u inhoud gebruiken of reproduceren die geen eigendom van de EU is, dan dient u
de houders van het auteursrecht mogelijk rechtstreeks om toestemming te vragen.
Hoofdstuk 5 — Bijlage 5.2, Hoofdstuk 8 — Bijlage 8.1, EOF — Bijlage II:
Kaartachtergrond © OpenStreetMap-bijdragers aan wie een licentie is verleend
in het kader van de Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 -licentie (CC
BY-SA).
Hoofdstuk 6 — Kader 6.3:
Iconen gemaakt door Pixel perfect van https://flaticon.com.
Software of documenten waarop industriële-eigendomsrechten rusten, zoals
octrooien, handelsmerken, geregistreerde ontwerpen, logo’s en namen, zijn
uitgesloten van het beleid van de ERK inzake hergebruik; hiervoor wordt u ook geen
licentie verleend.
De groep institutionele websites van de Europese Unie met de domeinnaam
“europa.eu” bevat links 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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