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Algemene inleiding 
0.1. De Europese Rekenkamer (ERK) is een instelling1 van de Europese Unie (EU) en 
de extern auditor van de financiën van de EU2. 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 beheer3. 

0.2. De algemene begroting van de EU wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van 
de Europese Unie en het Europees Parlement. Ons jaarverslag, in voorkomend geval 
gecombineerd met onze andere producten, 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 van de lidstaten, het Europees Parlement en de Raad. 

0.3. Ons Jaarverslag 2020 is wederom opgesplitst in twee afzonderlijke delen. Dit 
gedeelte heeft betrekking op de betrouwbaarheid van de geconsolideerde EU-
rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen. Het andere deel 
betreft onze verslaglegging over de prestaties van de EU-begroting eind 20204. 

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 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). 

3 Beschikbaar op onze website: www.eca.europa.eu. 

4 “Verslag van de Europese Rekenkamer betreffende de prestaties van de EU-begroting — 
Stand van zaken eind 2020“. 
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0.5. Dit deel van ons verslag is als volgt opgebouwd:

— hoofdstuk 1 bevat de betrouwbaarheidsverklaring, een overzicht van de 
resultaten van onze controle betreffende de betrouwbaarheid van de rekeningen 
en de wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen, met inbegrip van de 
regelmatigheidsinformatie van de Commissie en een samenvatting van onze 
controleaanpak; 

— 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 
meerjarig financieel kader (MFK) 2014-20205, de resultaten van onze toetsing van 
de wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen en onze analyse van de 
jaarlijkse activiteitenverslagen van de Commissie, elementen van haar 
internebeheersingssystemen en andere governanceregelingen. 

0.6. Aangezien er geen afzonderlijke financiële overzichten 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 termen6. De termen die in de woordenlijst worden gedefinieerd, worden de 
eerste keer dat zij in elk hoofdstuk voorkomen cursief gedrukt. 

0.8. Het is onze verantwoordelijkheid als extern auditor 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 wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen. 
Vanwege COVID-19-reisbeperkingen konden we in bijna alle gevallen geen controles 

5 Wij rapporteren niet afzonderlijk over rubriek 6 (“Compensaties”) en over uitgaven buiten 
het MFK. Wij geven geen specifieke beoordeling voor rubriek 3 (“Veiligheid en 
burgerschap”) en rubriek 4 (“Europa als wereldspeler”) in de respectievelijke 
hoofdstukken 7 en 8. 

6 https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=58667. 
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ter plaatse uitvoeren, en we verrichtten het grootste deel van onze werkzaamheden 
door middel van controles aan de hand van stukken en door op afstand 
vraaggesprekken te houden met gecontroleerden. Hoewel het ontdekkingsrisico kan 
toenemen doordat er geen controles ter plaatse worden uitgevoerd, konden wij 
dankzij het verkregen bewijsmateriaal onze werkzaamheden voltooien en er conclusies 
uit trekken. 

0.9. 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. 
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Hoofdstuk 1 

Betrouwbaarheidsverklaring en toelichting daarbij 
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De aan het Europees Parlement en de 
Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de 
Rekenkamer — verslag van de 
onafhankelijke auditor 

Oordeel 

I. Wij hebben het volgende gecontroleerd:

a) de geconsolideerde rekeningen van de Europese Unie, die de geconsolideerde
financiële overzichten1 en de verslagen over de uitvoering van de begroting2

voor het op 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar bevatten, zoals
goedgekeurd door de Commissie op 30 juni 2021;

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 2020 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële
punten een getrouw beeld van de financiële situatie van de EU per 31 december
2020, 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 overzichten omvatten de balans en de staat van de financiële 
resultaten, het kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een 
overzicht van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere 
toelichtingen (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 2020 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 2020 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 auditor”. 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 algemene foutenpercentage voor de aanvaarde 
uitgaven in de rekeningen voor het op 31 december 2020 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 4,0 % 
bedraagt. Grotendeels ten gevolge van een verdere stijging van de uitgaven voor 
“Cohesie” zijn dergelijke uitgaven gestegen tot 87,2 miljard EUR in 2020, goed 
voor 59,0 % van onze controlepopulatie3. De gevolgen van de door ons 
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aangetroffen fouten zijn bijgevolg zowel van materieel belang als van diepgaande 
invloed op de aanvaarde uitgaven van het jaar. 

Essentiële controleaangelegenheden 

We beoordeelden de verplichting voor pensioenen en andere 
personeelsbeloningen 

VII. De EU-balans omvatte eind 2020 een verplichting voor pensioenen en 
andere personeelsbeloningen ten bedrage van 116,0 miljard EUR, goed voor meer 
dan een derde van de totale verplichtingen ad 313,5 miljard EUR in 2020. 

VIII. Het grootste deel van de verplichting voor pensioenen en andere 
personeelsbeloningen (100,7 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 is een raming 
van de huidige waarde van verwachte toekomstige betalingen die de EU zal 
moeten verrichten om aan haar pensioenverplichtingen te voldoen. 

IX. De in het kader van de pensioenregeling betaalde uitkeringen komen ten 
laste van de EU-begroting. De EU heeft geen speciaal pensioenfonds opgericht om 
de kosten van toekomstige pensioenverplichtingen te dekken, maar 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 jaarlijks in opdracht van de rekenplichtige van de Commissie en 
gebruikt daarbij parameters zoals het leeftijdsprofiel en de levensverwachting van 
EU-ambtenaren en veronderstellingen over toekomstige economische 
omstandigheden. Deze parameters en veronderstellingen worden ook beoordeeld 
door de actuariële adviseurs van de Commissie. 

X. De stijging van de pensioenverplichting in 2020 is voornamelijk toe te 
schrijven aan de daling van de nominale disconteringsvoet, die wordt beïnvloed 
door een verlaging van de mondiale rentetarieven4. Dit is de belangrijkste factor 
achter de stijging van 98 % van de pensioenverplichting tussen 2014 en 2020, van 
50,9 miljard EUR tot 100,7 miljard EUR5. 

XI. Het op één na grootste deel van de verplichting voor pensioenen en andere 
personeelsbeloningen is de geschatte verplichting van de EU voor het 
gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering (Joint Sickness Insurance 

                                                      
3 In de paragrafen 1.21-1.26 van ons Jaarverslag 2020 verstrekken wij nadere informatie. 

4 Jaarrekening 2020 van de EU, toelichting 2.9. 

5 Vermeld in toelichting 2.9 bij de jaarrekeningen van de EU in de jaren 2014-2020. 
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Scheme, JSIS), die eind 2020 12,9 miljard EUR bedroeg. Deze verplichting houdt 
verband met de medische kosten van EU-personeelsleden die moeten worden 
betaald wanneer zij niet meer in actieve dienst zijn (na aftrek van hun bijdragen). 

XII. In het kader van onze controle beoordelen wij de actuariële
veronderstellingen voor deze regelingen en de daarmee samenhangende
waardering. We baseren onze evaluatie op werkzaamheden van een externe,
onafhankelijke actuariële deskundige. We controleren de aan de berekeningen ten
grondslag liggende basisgegevens, de actuariële parameters en de berekening van
de verplichting. Ook onderzoeken we de presentatie van de verplichtingen in de
geconsolideerde balans en de toelichtingen bij de geconsolideerde financiële
overzichten.

XIII. We concluderen dat de schatting van de totale verplichting voor
pensioenen en andere personeelsbeloningen in de geconsolideerde balans reëel
en betrouwbaar is. Tot slot zullen we de berekening van deze aanzienlijke
verplichting, met inbegrip van de onderliggende gegevens, blijven beoordelen en
zo ervoor helpen zorgen dat de Commissie deze blijft monitoren.

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

XIV. Eind 2020 werden de subsidiabele kosten die door de begunstigden
gemaakt, maar nog niet gerapporteerd waren, geschat op 107,8 miljard EUR
(eind 2019: 105,7 miljard EUR). Deze bedragen werden als te betalen kosten
geboekt6.

XV. Eind 2020 bedroeg de in de rekeningen vermelde raming van het bedrag
dat niet benut werd in het kader van de financieringsinstrumenten onder gedeeld
beheer en de steunregelingen 7,2 miljard EUR (eind 2019: 6,9 miljard EUR), in de
financiële balans weergegeven als “andere voorschotten aan lidstaten”.

XVI. Om deze schattingen aan het einde van het jaar te beoordelen,
onderzochten we het systeem dat de Commissie had opgezet voor de
afsluitberekeningen om de juistheid en volledigheid ervan te waarborgen 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

6 Deze omvatten te betalen lasten aan de passiefzijde van de balans ad 64,4 miljard EUR en 
43,4 miljard EUR aan de actiefzijde, die de waarde van de voorfinanciering vermindert. 
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verduidelijking van de algemene methodologie voor het maken van deze 
schattingen. 

XVII. We concluderen dat de schatting van het totaalbedrag aan te betalen
lasten en andere voorschotten aan lidstaten getrouw wordt weergegeven in de
geconsolideerde balans.

We hebben het actief en de gerelateerde ontvangstenbedragen (uit hoofde van 
niet-ruiltransacties) beoordeeld die gegenereerd werden door het 
terugtrekkingsproces van het VK 

XVIII. Sinds 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) geen lidstaat van
de EU meer. Overeenkomstig het tussen de twee partijen gesloten 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”) heeft het VK zich ertoe verbonden alle uit zijn EU-
lidmaatschap voortvloeiende financiële verplichtingen in het kader van de vorige
meerjarige financiële kaders na te komen. Tijdens de overgangsperiode, die op
31 december 2020 afliep, bleef het VK bijdragen aan en baat hebben bij de EU-
begroting alsof het nog een lidstaat was.

XIX. Na afloop van de overgangsperiode vloeien er uit verdere wederzijdse
verplichtingen van de EU en het VK bepaalde verplichtingen en vorderingen voor
de EU voort. Deze verplichtingen moeten worden weerspiegeld in de jaarrekening
van de EU. De Commissie raamde dat het VK de EU op de balansdatum
49,6 miljard EUR verschuldigd was, terwijl de EU het VK 2,1 miljard EUR schuldig
was. Daarom laten de EU-rekeningen op de balansdatum een nettovordering op
het VK van 47,5 miljard EUR zien.

XX. Als onderdeel van onze normale controleprocedures hebben we met de
Commissie gesproken over de timing, nauwkeurigheid en volledigheid van het
actief en de gerelateerde opgenomen ontvangstenbedragen. We hebben de
desbetreffende bedragen opnieuw berekend en ze aangesloten met de
onderliggende gegevens en we zijn nagegaan of eventueel gehanteerde
veronderstellingen passend waren.

XXI. Onze conclusie is dat de ramingen van de totale activa en ontvangsten die
zijn opgenomen in verband met het terugtrekkingsproces van het VK getrouw zijn
weergegeven in de geconsolideerde jaarrekening. We zullen deze bedragen in de
toekomst blijven monitoren.
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We beoordeelden de impact van COVID-19-gerelateerde maatregelen op de 
rekeningen 

XXII. In reactie op de COVID-19-pandemie mobiliseerde de Commissie
aanzienlijke middelen om de volksgezondheidssectoren van de lidstaten te
versterken en de sociaal-economische impact van de crisis in de Europese Unie te
verzachten. Dit omvatte de financiering van dringend noodzakelijke medische
benodigdheden, de invoering van meer flexibiliteit bij het gebruik van financiële
steun uit de Europese structuur- en investeringsfondsen en de verstrekking van
leningen aan lidstaten tegen gunstige voorwaarden. De financiële gevolgen van
die initiatieven hadden een significante impact op de financiële overzichten.

XXIII. Als onderdeel van onze normale controleprocedures controleerden we
de activa, passiva, ontvangsten en uitgaven van de EU, waaronder die in verband
met de door de Commissie genomen maatregelen. We concluderen dat deze
getrouw zijn weergegeven in de geconsolideerde jaarrekening.

Andere aangelegenheden 

XXIV. De leiding is verantwoordelijk voor het verstrekken van “andere
informatie”. Deze term omvat de toelichting “Financial highlights of the year”,
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 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 

XXV. 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 overzichten die geen afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten bevatten. De leiding dient er ook voor te zorgen dat de in de
financiële overzichten weergegeven activiteiten, financiële verrichtingen en
informatie in overeenstemming zijn met de voorschriften (wetten, regelgeving,
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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). 

XXVI. 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. 

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

XXVIII. 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 
Reglement. Verschillen tussen de voorlopige en de definitieve rekeningen zouden 
normaliter alleen voortvloeien uit onze opmerkingen. 

Verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de geconsolideerde 
rekeningen en onderliggende verrichtingen 

XXIX. 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. 
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XXX. 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.

XXXI. 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.

XXXII. We 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
controle-informatie in die toereikend en geschikt is als grondslag voor ons
controleoordeel. Gevallen waarin sprake is van een afwijking of niet-
conformiteit 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 controle-
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informatie, 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. 

XXXIII. 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. 

XXXIV. 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. 
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Inleiding 

De rol van de Europese Rekenkamer 

1.1. Wij zijn de onafhankelijke auditor van de EU. In overeenstemming met het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)7: 

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

b) controleren wij of de EU-begroting in overeenstemming met de toepasselijke wet- 
en regelgeving wordt gebruikt;

c) rapporteren wij of de EU-middelen zuinig, efficiënt en doeltreffend zijn
uitgegeven8, 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. Wij gaan in een 
afzonderlijk deel van ons jaarverslag in op de prestatieaspecten van de uitvoering van 
de begroting (zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid van de uitgaven)9. 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,
inclusief de regelmatigheidsinformatie van de Commissie;

7 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). 

8 Zie woordenlijst: goed financieel beheer. 

9 We rapporteren over deze aspecten in het “Verslag van de Europese Rekenkamer 
betreffende de prestaties van de EU-begroting — Stand van zaken eind 2020” en onze 
prestatiegerelateerde speciale verslagen. 
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b) is informatie opgenomen over onze rapportage aan OLAF van gevallen van 
vermoedelijke fraude en onze controles van EU-maatregelen ter bestrijding van 
fraude; 

c) wordt onze controleaanpak samengevat (zie bijlage 1.1). 

1.4. Vanwege COVID-19-reisbeperkingen konden we bijna nooit controles ter 
plaatse uitvoeren, originele documenten verkrijgen, personeelsleden van 
gecontroleerde instanties persoonlijk spreken en het fysieke bestaan van door de EU 
gefinancierde output verifiëren. Daarom hebben wij het grootste deel van onze 
werkzaamheden verricht door middel van controles aan de hand van stukken en door 
op afstand vraaggesprekken te houden met gecontroleerden. Hoewel het 
ontdekkingsrisico10 kan toenemen doordat er geen controles ter plaatse worden 
uitgevoerd, konden wij dankzij het bewijsmateriaal dat we van onze gecontroleerden 
hebben verkregen onze werkzaamheden voltooien en er conclusies over trekken. 

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 
maatregelen omvatten gebruikmaking van wetgeving en het recht op vrij verkeer van 
goederen, diensten, kapitaal en personen in de EU. In 2020 bedroegen de EU-uitgaven 
173,3 miljard EUR11, wat overeenkomt met 1,1 % van het gecombineerde bruto 
nationaal inkomen van de EU-lidstaten en het VK12 (zie kader 1.1). 

                                                      
10 Het ontdekkingsrisico is het risico dat de auditor een afwijking die niet is gecorrigeerd door 

middel van de internebeheersingsmaatregelen van de entiteit, niet ontdekt. 

11 Zie de geconsolideerde jaarrekening 2020 van de EU, verslagen over de uitvoering van de 
begroting en toelichtingen daarbij, 4.3 MFK: Uitvoering van de betalingskredieten. 

12 Gecombineerd bni van de EU-lidstaten plus het Verenigd Koninkrijk, jaarrekening 2020 van 
de Europese Commissie — bijlage A — Ontvangsten; zie voor de overheidsuitgaven EU-27 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10a_main/. 
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Kader 1.1 

EU-uitgaven 2020 als aandeel van het bruto nationaal inkomen (bni) 
en de overheidsuitgaven 

 
* Gecombineerd bni van de EU-lidstaten plus het Verenigd Koninkrijk, aangezien het net als de 
andere EU-lidstaten in 2020 aan de EU-begroting heeft bijgedragen. 

** Als percentage van het bruto nationaal inkomen van de EU-27 zonder het VK; de 
overheidsuitgaven van de EU-27 zouden 54 % vertegenwoordigen. 

Bron: Bni van de lidstaten: jaarrekening 2020 van de Europese Commissie — bijlage A — 
Ontvangsten; overheidsuitgaven van de lidstaten: Eurostat — nationale jaarrekeningen; EU-
uitgaven: Europese Commissie — geconsolideerde jaarrekening 2020 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 2020 omvatten 
134,6 miljard EUR aan eenmalige, tussentijdse of saldobetalingen, plus 
38,7 miljard EUR aan voorfinanciering. Zoals uit kader 1.2 blijkt, ging het grootste 
aandeel van de EU-begroting naar “Natuurlijke hulpbronnen” en “Cohesie”, gevolgd 
door “Concurrentievermogen”. 

100 %
Bruto nationaal inkomen EU-27 + VK*  
15 480 miljard EUR

46 %**
Overheidsuitgaven EU-27
7 119 miljard EUR

1,1 %
EU-begrotingsuitgaven
173 miljard EUR
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Kader 1.2 

Betalingen in 2020 per rubriek van het meerjarig financieel kader 
(MFK) 

Bron: ERK. 

MFK 1a Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid 
(“Concurrentievermogen”)

MFK 1b 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

Cohesie 
59,5 (34,3 %)

Concurrentievermogen 
24.1 (13.9 %)

Speciale 
instrumenten  
1,1 (0,6 %)

Administratie 
10,3 (6,0 %)

Europa als 
wereldspeler 
11,4 (6,6 %)
Veiligheid en 
burgerschap 
6,3 (3,7 %)

Natuurlijke 
hulpbronnen 
60,6 (34,9 %)

(miljard EUR)

173,3
miljard EUR

Betalingen
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Controlebevindingen betreffende het 
begrotingsjaar 2020 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

De rekeningen vertoonden geen afwijkingen van materieel belang 

1.7. Onze bevindingen hebben betrekking op de geconsolideerde rekeningen van
de EU13 (de “rekeningen”) voor het begrotingsjaar 2020. Wij hebben deze samen met 
de “representation letter” van de rekenplichtige ontvangen op 1 juli 2021, vóór de 
uiterste indieningsdatum krachtens het Financieel Reglement14. De rekeningen gaan 
vergezeld van een hoofdstuk, getiteld “Financial highlights of the year”, waaronder 
onder andere de financiële overzichten worden geanalyseerd15. Dit hoofdstuk valt niet 
onder ons controleoordeel. Overeenkomstig controlenormen hebben wij de analyse 
evenwel beoordeeld op de consistentie ervan met de informatie in de rekeningen. 

1.8. Uit de door de Commissie gepubliceerde rekeningen blijkt dat op 31 december
2020 de totale passiva 313,4 miljard EUR bedroegen, tegen totale activa van 
280,0 miljard EUR. Het verschil van 33,4 miljard EUR vertegenwoordigde de 
(negatieve) nettoactiva, die bestaan uit reserves en het deel van de uitgaven die de EU 

13 De geconsolideerde rekeningen omvatten: 
a) a) de geconsolideerde financiële overzichten, 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 
overzichten bevatten; 

b) b) de verslagen over de uitvoering van de begroting betreffende de ontvangsten 
en uitgaven van het begrotingsjaar, alsook de bijbehorende toelichtingen. 

14 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). 

15 Zie Recommended Practice Guideline 2 (RPG 2, ofwel aanbevolen praktisch richtsnoer 2) 
“Financial Statement Discussion and Analysis” van de International Public Sector Accounting 
Standards Board (IPSASB). 

27

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=NL
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/RPG%202%20Financial%20Statement%20Discussion%20and%20Analysis%20July%2026%202013.pdf


 

 

al heeft gedaan tot 31 december en moeten worden gefinancierd uit toekomstige 
begrotingen. Het economisch resultaat voor 2020 bedroeg 57,4 miljard EUR. 

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

Essentiële controleaangelegenheden in verband met de financiële 
overzichten voor 2020 

1.10. Essentiële controleaangelegenheden zijn aangelegenheden die naar ons 
professionele oordeel het belangrijkst waren bij onze controle van de financiële 
overzichten van de lopende periode. Deze aangelegenheden werden behandeld in het 
kader van onze controle van de financiële overzichten als geheel en bij het vormen van 
ons oordeel daarover, maar we geven geen afzonderlijk oordeel af over deze 
aangelegenheden. We brengen in onze betrouwbaarheidsverklaring verslag uit over 
essentiële controleaangelegenheden. 

Regelmatigheid van de verrichtingen 

1.11. Wij onderzochten de ontvangsten en de uitgaven van de EU om te 
beoordelen of deze in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving 
werden geïnd en uitgegeven. Wij presenteren onze controleresultaten voor de 
ontvangsten in hoofdstuk 3 en voor de uitgaven in de hoofdstukken 4-9. 

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). 
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1.13. Voor de uitgaven hebben wij een representatieve steekproef van 
728 verrichtingen bepaald. Deze omvatten overdrachten van middelen uit de EU-
begroting aan eindontvangers van EU-uitgaven (zie de paragrafen (11) en (12) van 
bijlage 1.1). Onze toetsing van deze verrichtingen droeg bij tot onze 
betrouwbaarheidsverklaring en onze schatting van het aandeel van onregelmatige 
verrichtingen in de algehele controlepopulatie, in de uitgaven met een hoog en met 
een laag risico (zie paragraaf 1.18), en in elke MFK-rubriek waarvoor wij een specifieke 
beoordeling verstrekken (MFK-rubrieken 1a, 1b, 2 en 5). 

1.14. In 2020 bedroeg onze controlepopulatie 174,3 miljard EUR voor de toetsing 
van ontvangsten (zie kader 3.1 en paragraaf 3.4) en in totaal 147,8 miljard EUR voor de 
uitgaven. Deze bedragen omvatten zowel bijdragen van als betalingen aan het 
Verenigd Koninkrijk, overeenkomstig de voorwaarden van het 
terugtrekkingsakkoord16. 

1.15. In kader 1.3 is onze controlepopulatie weergegeven, uitgesplitst in 
eenmalige, tussentijdse (indien aanvaard door de Commissie) en saldobetalingen, 
verrekeningen van voorfinanciering, en jaarlijkse besluiten ter aanvaarding van de 
rekeningen, en afgezet tegen de EU-uitgaven per MFK-rubriek (zie paragraaf (11) van 
bijlage 1.1) 

                                                      
16 Artikel 135, lid 1, van het terugtrekkingsakkoord luidt als volgt: “Voor de jaren 2019 en 

2020 draagt het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig deel vier bij aan de begrotingen van 
de Unie en neemt zij deel aan de uitvoering daarvan.” 
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Kader 1.3 

Vergelijking van onze controlepopulatie (147,8 miljard EUR) en de 
EU-uitgaven (173,3 miljard EUR) per MFK-rubriek in 2020 

(*) Voor “Cohesie” omvat het voorfinancieringsbedrag van 58,3 miljard EUR tussentijdse betalingen 
voor de periode 2014-2020 voor uitgaven die nog niet door de Commissie zijn aanvaard ten 
bedrage van 47,2 miljard EUR (zie kader 5.1). 

Bron: ERK. 
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1.16. Uit kader 1.4 blijkt dat “Natuurlijke hulpbronnen” het grootste aandeel van
onze totale populatie vormt (40,8 %), gevolgd door “Cohesie” (32,8 %) en 
“Concurrentievermogen” (11,0 %). 

Kader 1.4 

Overzicht van onze controlepopulatie 2020 van 147,8 miljard EUR, 
per MFK-rubriek 

Bron: ERK. 
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Er is nog steeds sprake van fouten in specifieke soorten uitgaven 

1.17. Voor de regelmatigheid van EU-ontvangsten en -uitgaven waren dit onze 
belangrijkste bevindingen: 

a) Voor de ontvangsten wijst de controle-informatie er over het geheel genomen op 
dat het foutenpercentage niet van materieel belang was. De door ons 
onderzochte ontvangstengerelateerde systemen waren over het geheel genomen 
doeltreffend. De belangrijkste internebeheersingsmaatregelen inzake traditionele 
eigen middelen (TEM) die we hebben beoordeeld in bepaalde lidstaten en de 
afsluiting van de bni-verificatiecyclus die we hebben beoordeeld bij de 
Commissie, waren echter gedeeltelijk doeltreffend vanwege aanhoudende 
tekortkomingen (zie de paragrafen 3.9-3.17). Ook constateerden wij belangrijke 
gebreken in de controles van de lidstaten ter verkleining van de douanekloof, die 
om EU-optreden vragen. Deze tekortkomingen hebben geen invloed op ons 
controleoordeel over de ontvangsten, aangezien zij geen betrekking hebben op 
de onderliggende verrichtingen bij de rekeningen, maar op het risico dat de TEM 
onvolledig zijn. In ons recente speciaal verslag over douanecontroles werd 
aanbevolen om verbeteringen door te voeren op dit gebied (zie de 
paragrafen 3.18 en 3.19)17. 

b) Voor de uitgaven wijst onze controle-informatie erop dat deze over het geheel 
genomen een materieel foutenpercentage van 2,7 %18 vertoonden (zie kader 1.5). 
“Cohesie” leverde de grootste bijdrage aan dit percentage met 41,8 %, gevolgd 
door “Natuurlijke hulpbronnen” (29,3 %), “Concurrentievermogen” (15,5 %) en 
“Europa als wereldspeler” (8,1 %). Er blijft sprake van materiële fouten bij 
uitgaven met een hoog risico, die voornamelijk plaatsvinden in het kader van 
vergoedingen (zie de paragrafen 1.18, 1.21 en 1.22). Dergelijke uitgaven 
vertegenwoordigden 59,0 % van onze controlepopulatie. 

                                                      
17 Zie Speciaal verslag nr. 04/2021 “Douanecontroles: onvoldoende harmonisatie schaadt de 

financiële belangen van de EU”. 

18 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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Kader 1.5 

Geschat foutenpercentage (2016-2020) 

  
In onze definitie is een fout 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 op de wijze die de Raad en het Europees Parlement voor ogen hadden toen zij 
die wetgeving vaststelden, of wanneer het niet overeenkomstig specifieke nationale voorschriften 
wordt gebruikt. 

Bron: ERK. 
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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 

1.18. 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 met het oog op de selectie van 
onze representatieve steekproef verdeeld in uitgaven met een hoog risico en uitgaven 
met een laag risico. 

— Voor uitgaven waarvoor vereenvoudigde regels gelden, is het risico op fouten 
lager. Dit soort uitgaven omvat voornamelijk de op rechten gebaseerde 
betalingen19 waarvoor begunstigden aan bepaalde, vaak eenvoudige 
voorwaarden moeten voldoen. 

— Voor uitgaven waarvoor complexe regels gelden, 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 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 door hen 
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). 

1.19. In 2020 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. Onze controleresultaten voor 2020 
bevestigen dus opnieuw onze beoordeling en risico-indeling waarin tot uitdrukking 
komt dat de wijze waarop de middelen worden uitbetaald van invloed is op het risico 
op fouten. 

1.20. Kader 1.6 en de paragrafen 1.21-1.30 bevatten meer informatie over de 
populatie met een hoog risico en de daarin door ons aangetroffen fouten. 

                                                      
19 Op rechten gebaseerde uitgaven omvatten administratieve uitgaven. 
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Kader 1.6 

Uitsplitsing van controlepopulatie 2020 in uitgaven met een laag 
risico en uitgaven met een hoog risico 

Bron: ERK. 

Een aanzienlijk deel van onze controlepopulatie vertoont fouten van materieel 
belang 

1.21. Uitgaven met een hoog risico maken 59,0 % uit van onze controlepopulatie
en zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar, toen zij ongeveer 53,1 % 
vertegenwoordigden. Het hogere aandeel van uitgaven met een hoog risico dit jaar is 
grotendeels te wijten aan een verdere stijging van 20,0 miljard EUR in onze 
controlepopulatie voor “Cohesie”. Uit kader 1.7 blijkt dat “Cohesie” het grootste 
aandeel van onze populatie met een hoog risico vormt (48,4 miljard EUR), gevolgd 
door “Natuurlijke hulpbronnen” (18,8 miljard EUR) en “Concurrentievermogen” 
(10,3 miljard EUR). 

1.22. Rekening houdend met de resultaten van onze toetsing van uitgaven met een
hoog risico in alle MFK-rubrieken schatten wij het foutenpercentage bij dit soort 
uitgaven op 4,0 % (2019: 4,9 %), wat hoger is dan de materialiteitsdrempel van 2,0 % 
(zie kader 1.6). 
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Kader 1.7 

Uitsplitsing van uitgaven met een hoog risico per MFK-rubriek 

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. Hierbij is vooral sprake 
van betalingen in het kader van vergoedingen, die volgens ons een hoog risico vormen. 
De belangrijkste soorten fouten die we aantroffen en kwantificeerden, waren niet-
subsidiabele projecten en uitgaven, inbreuken op de internemarktregels (met name 
niet-naleving van de staatssteunregels) en het ontbreken van essentiële 
bewijsstukken. 

1.24. “Natuurlijke hulpbronnen” (hoofdstuk 6): voor de uitgaventerreinen 
waarvoor we een hoog risico hadden vastgesteld (plattelandsontwikkeling, 
marktmaatregelen, visserij, het milieu en klimaatactie), goed voor ongeveer 31 % van 
de betalingen in deze rubriek, hebben we opnieuw een materieel foutenpercentage 
vastgesteld. De uitgaven op deze terreinen vinden voornamelijk plaats in de vorm van 
vergoedingen. Niet-subsidiabele kosten, administratieve fouten en het ontbreken van 
essentiële bewijsstukken zijn de meest voorkomende fouten op dit gebied. 
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1.25.  “Concurrentievermogen” (hoofdstuk 4): evenals in voorgaande jaren 
vormen onderzoeksuitgaven (Horizon 2020 en het zevende kaderprogramma, KP7) een 
hoog risico en zijn deze de belangrijkste bron van fouten. Fouten bij 
onderzoeksuitgaven omvatten verschillende categorieën niet-subsidiabele kosten (in 
het bijzonder directe personeelskosten en andere directe kosten), het ontbreken van 
essentiële bewijsstukken en het ontbreken van een controlespoor. 

1.26.  “Europa als wereldspeler” (hoofdstuk 8): de uitgaven op dit gebied 
vinden meestal plaats in het kader van vergoedingen en hebben betrekking op externe 
maatregelen die uit de EU-begroting worden gefinancierd. Alle soorten uitgaven in 
deze rubriek worden als risicovol beschouwd, met uitzondering van betalingen voor 
begrotingssteun, die ongeveer 19 % van deze uitgaven vertegenwoordigen. De meeste 
aangetroffen fouten op dit gebied betreffen het ontbreken van essentiële 
bewijsstukken, niet-naleving van de regels inzake openbare aanbestedingen, niet-
gemaakte kosten en niet-subsidiabele kosten. 

Subsidiabiliteitsfouten dragen nog steeds het meest bij aan het geschatte 
foutenpercentage voor uitgaven met een hoog risico 

1.27. Evenals in de afgelopen jaren beschrijven we hieronder in detail 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 in 2020 levert aan het geschatte foutenpercentage voor uitgaven met 
een hoog risico, naast de schattingen voor de jaren 2016-2019. 
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Kader 1.8 

Bijdrage aan het voor 2020 geschatte foutenpercentage voor 
uitgaven met een hoog risico, per soort fout 

Bron: ERK. 

1.28. In 2020 bleven we subsidiabiliteitsfouten aantreffen, die een aanzienlijke
bijdrage van 65,9 % (2019: 74 %) leverden aan het door ons geschatte 
foutenpercentage voor uitgaven met een hoog risico, met name op de gebieden 
“Concurrentievermogen”, “Cohesie” en “Natuurlijke hulpbronnen”. Onder deze fouten 
droegen niet-subsidiabele kosten in kostendeclaraties 45,1 % bij en niet-subsidiabele 
projecten, activiteiten of begunstigden 20,8 %. 

1.29. Daarnaast hebben we fouten aangetroffen met betrekking tot inbreuken op
staatssteunregels bij “Cohesie” en inbreuken op regels inzake openbare 
aanbestedingen bij “Concurrentievermogen” en “Europa als wereldspeler”. Deze 
fouten waren goed voor 18,7 % van het door ons geschatte foutenpercentage voor 
uitgaven met een hoog risico (2019: 20 %). 
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1.30. Bovendien maakten de betalingen waarvoor geen essentiële bewijsstukken 
werden verstrekt een aanzienlijk groter deel uit van het geschatte foutenpercentage 
dan in 2019, met name bij “Europa als wereldspeler” en “Concurrentievermogen”. 
Deze fouten droegen 11,4 % bij (2019: 4 %) aan het door ons geschatte 
foutenpercentage voor uitgaven met een hoog risico. 

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

1.31. Voor uitgaven met een laag risico, die 41,0 % van onze controlepopulatie 
vertegenwoordigden, concluderen wij dat het geschatte foutenpercentage, evenals in 
2018 en 2019, onder onze materialiteitsdrempel van 2,0 % ligt. Uitgaven met een laag 
risico bestaan voornamelijk uit op rechten gebaseerde betalingen en administratieve 
uitgaven (zie kader 1.9). Op rechten gebaseerde betalingen omvatten rechtstreekse 
steun voor landbouwers (“Natuurlijke hulpbronnen” — hoofdstuk 6) studie- en 
onderzoeksbeurzen (“Concurrentievermogen” — hoofdstuk 4) 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). 
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Kader 1.9 

Uitsplitsing van uitgaven met een laag risico per MFK-rubriek 

 
Bron: ERK. 

De regelmatigheidsinformatie van de Commissie 

1.32. De Commissie draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
EU-begroting, ongeacht de beheermethode (direct, indirect of gedeeld beheer). De 
Commissie legt rekenschap af van haar 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. 

                                                      
20 https://ec.europa.eu/info/publications/integrated-financial-and-accountability-reporting-

2019_en. 
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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 2020 haar beoordeling van het risico bij betaling21. Het risico bij 
betaling geeft de schatting door de Commissie weer van het 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. 
Het risico bij betaling voor 2020 van de Commissie bedraagt 1,9 %, wat onder het door 
ons geschatte foutenpercentage van 2,7 % (2019: 2,7 %) en aan de ondergrens van 
onze bandbreedte ligt, die loopt van 1,8 % tot 3,6 %. In de paragrafen 1.35-1.39 
verschaffen we informatie die de factoren beschrijft die bijdragen tot het verschil 
tussen de cijfers. 

                                                      
21 Op grond van artikel 247, lid 1, punt b), i), van het Financieel Reglement moet het AMPR 

een raming van het foutenpercentage in de uitgaven van de Unie bevatten. 
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Kader 1.10 

Schatting door de Commissie van het risico bij betaling versus het 
door ons geschatte foutenpercentage 

  
Bron: ERK. 

Er blijven problemen met het proces van het opstellen van het AMPR en 
de daarin vervatte regelmatigheidsinformatie 

1.35. Het AMPR bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie over 
interne controle en financieel beheer waarnaar wordt verwezen in de jaarlijkse 
activiteitenverslagen (JAV’s) van de verschillende directoraten-generaal (DG’s) van de 
Commissie22. Wat betreft de verantwoordelijkheid voor deze verslagen geldt de 
verdeling van de verantwoordelijkheden zoals beschreven in de governanceregelingen 
van de Commissie. De directeuren-generaal zijn verantwoordelijk voor de 
betrouwbaarheid van de in hun respectieve JAV’s verstrekte informatie, terwijl het 
college van commissarissen het AMPR vaststelt en derhalve uiteindelijk 
verantwoordelijk is voor en zeggenschap heeft over de productie van het verslag en de 
daarin gepresenteerde informatie. 

                                                      
22 Zoals voorgeschreven in artikel 247, lid 1, punt b), van het Financieel Reglement. 
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1.36. Ter ondersteuning van het college in deze procedure analyseren het 
directoraat-generaal Begroting (DG BUDG) en het secretariaat-generaal de informatie 
in de JAV’s van de andere DG’s en gebruiken zij deze informatie als basis voor de 
verslaglegging in het AMPR. Zij stellen ook de bestuursraad (Corporate Management 
Board, CMB) in een gezamenlijke nota in kennis van de resultaten van hun evaluatie23. 
Hoewel DG BUDG en het secretariaat-generaal een leidende rol spelen bij het 
opstellen van het AMPR, krijgen zij geen gedetailleerde instructies over de inhoud en 
reikwijdte van het AMPR en de daarmee verband houdende evaluatie van de JAV’s van 
andere DG’s. Het geven van dergelijke instructies zou het college helpen om ervoor te 
zorgen dat het relevante en betrouwbare informatie verstrekt. 

1.37. Vorig jaar hebben we verslag uitgebracht over kwesties die van invloed zijn 
op het risico bij betaling, dat voor de verschillende beleidsterreinen afzonderlijk wordt 
vermeld in het desbetreffende JAV en als geaggregeerd cijfer in het AMPR24. We 
stelden vast dat deze schattingen negatief werden beïnvloed door de bijzondere rol 
van de Commissie, zoals weerspiegeld in haar methodologie, en door tekortkomingen 
in controles achteraf. De problemen waar wij melding van maakten, betroffen 
controles achteraf door de gemeenschappelijke auditdienst van de Commissie 
(“Concurrentievermogen”), controles door de lidstaten, zoals die tot uitdrukking 
komen in hun controlestatistieken (“Natuurlijke hulpbronnen”); verificaties door de 
auditautoriteiten van de lidstaten (“Cohesie”) en de studie van het 
restfoutenpercentage (RFP) waartoe jaarlijks opdracht wordt gegeven (“Europa als 
wereldspeler”). Naar onze mening bestaan deze problemen nog steeds en blijven ze 
invloed uitoefenen op de schatting van het risico bij betaling. We gaan hier nader op in 
in hoofdstuk 4, waarin we constateren dat het percentage voor 
“Concurrentievermogen” mogelijk nog steeds te laag wordt ingeschat, hoofdstuk 5, 
waarin we oordelen dat het cijfer voor “Cohesie” een minimumpercentage betreft, en 
hoofdstuk 8, waarin we opmerken dat de door ons vastgestelde problemen kunnen 
bijdragen tot onderschatting van het percentage voor “Europa als wereldspeler”.  

                                                      
23 De bestuursraad zorgt voor coördinatie, toezicht, advies en strategische oriëntatie op het 

gebied van het bestuur van de instelling. De leden ervan zijn de directeuren-generaal die 
verantwoordelijk zijn voor de begroting, personeelszaken en veiligheid en de directeur-
generaal van de Juridische Dienst. Het brengt verslag uit aan de voorzitter en de 
commissaris(sen) die belast is/zijn met begroting, personeelszaken en administratie, en 
stelt een jaarverslag op ten behoeve van het college. 

24 Zie kader 1.11 van ons Jaarverslag 2019. 
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1.38. In kader 1.11 vergelijken we het door ons geschatte foutenpercentage met
de ramingen van de Commissie voor de MFK-rubrieken waarvoor we een specifieke 
beoordeling geven25. 

Kader 1.11 

Onze schatting van het foutenpercentage in 2020 versus de schatting 
door de Commissie van het risico bij betaling voor MFK-rubrieken (*) 

(*) Voor “Administratie” stelde noch de Commissie, noch de ERK 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 en DEFIS. Sommige DG’s werden aan meer dan één 
MFK-rubriek toegewezen (EACEA en INEA). 
(***) DG’s EMPL, REGIO, REFORM en INEA van de Commissie. 
(****) DG’s AGRI, CLIMA, ENV en MARE van de Commissie. 

Bron: ERK. 

25 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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1.39. Uit de vergelijking blijkt dat de cijfers van de Commissie lager liggen dan onze 
schattingen voor deze drie beleidsterreinen. We stelden het volgende vast: 

— Voor “Concurrentievermogen” valt de schatting van het risico bij betaling voor 
deze MFK-rubriek van 1,6 %, dat wij berekenden op basis van de informatie in het 
AMPR, beneden onze bandbreedte van het geschatte foutenpercentage (zie 
paragraaf 4.37). 

— Voor “Cohesie” bedraagt de schatting van de Commissie voor deze MFK-rubriek 
2,4 %, wat bevestigt dat het foutenpercentage voor dit beleidsterrein van 
materieel belang is. De schatting van de Commissie ligt in de onderste helft van 
onze bandbreedte, onder het door ons geschatte foutenpercentage (zie 
paragraaf 5.58). 

— Voor “Natuurlijke hulpbronnen” ligt de schatting door de Commissie van het 
risico bij betaling (1,9 %) iets onder het door ons geschatte foutenpercentage en 
binnen onze bandbreedte (zie paragraaf 6.38). 
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De verslaglegging van de Commissie over financiële correcties en 
terugvorderingen is complex en niet altijd duidelijk 

1.40. Overeenkomstig het Financieel Reglement verstrekt de Commissie in het 
AMPR informatie over preventieve en corrigerende maatregelen ter bescherming van 
de begroting tegen onwettige of onregelmatige uitgaven. Hoewel in het AMPR het 
belang van deze maatregelen wordt benadrukt, hebben wij vastgesteld dat de manier 
waarop de werkelijke financiële correcties en terugvorderingen worden gepresenteerd 
complex en niet altijd duidelijk is. 

1.41. Het AMPR bevat verschillende bedragen aan werkelijke financiële correcties 
en terugvorderingen. Afhankelijk van de fase waarin de correcties of terugvorderingen 
zich bevinden, kunnen zij de status “bevestigd” (wat alleen inhoudt dat een besluit tot 
correctie of terugvordering is genomen) of “uitgevoerd” hebben (wat betekent dat het 
vastgestelde bedrag daadwerkelijk is toegepast en geboekt in de rekeningen van de 
Commissie). Afhankelijk van de fase van het controleproces waarin zij plaatsvinden, 
gaat het om correcties en terugvorderingen “vooraf” (d.w.z. verlagingen vóór betaling) 
of “achteraf” (d.w.z. correcties na betaling). In het AMPR wordt ook een onderscheid 
gemaakt tussen financiële correcties met “vervangingen”, waarbij de lidstaat bij 
“Cohesie” onregelmatige uitgaven kan terugtrekken en nieuwe uitgaven kan 
declareren, en “financiële nettocorrecties”, waarbij dit niet mogelijk is en de bedragen 
worden teruggestort in de EU-begroting. Al deze gevallen waarin onderscheid wordt 
gemaakt maken het uiterst moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van het bedrag 
aan onregelmatige uitgaven dat is gecorrigeerd en uiteindelijk teruggestort in de EU-
begroting. 

1.42. Kader 1.12, waarin de samenstelling van de in het AMPR 2020 
gerapporteerde werkelijke financiële correcties en terugvorderingen wordt 
weergegeven, illustreert deze complexiteit. 
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Kader 1.12 

Door de Commissie in het AMPR 2020 gemelde financiële correcties 
en terugvorderingen 

 
Bron: ERK, op basis van het AMPR 2020. 

Door de Commissie in het AMPR 2020 gemelde 
financiële correcties en terugvorderingen 

(miljoen EUR)
JANEE

Uitgevoerd?

Achteraf?

Nettocorrecties of terugvorderingen?

Bevestigde financiële 
correcties en 
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Preventieve 
maatregelen
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worden terugbetaald 
door de lidstaat of 
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plaats nadat de 
Commissie betalingen 
heeft verricht

Alleen “uitgevoerde” 
financiële correcties en 
terugvorderingen zijn in 
de rekeningen van de 
Commissie toegepast en 
opgenomen898 1 098

797301
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die door de lidstaat in de 

EU-begroting zijn 
teruggestort

Onverschuldigde 
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eindontvangers

415 4 38 10 0 0

A B C D E F

48 31 7 0 0 4

A B C D E F

0 240 0 0 0 0
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0 0 186 110 5 0

A B C D E F
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F
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1.43. In 2020 is het gerapporteerde bedrag aan uitgevoerde correcties 
(1 098 miljoen EUR) aanzienlijk lager dan in 2019 (2 885 miljoen EUR). Volgens de 
Commissie is deze daling toe te schrijven aan terugbetalingen van correcties en 
terugvorderingen op het gebied van landbouw in voorgaande jaren naar aanleiding van 
arresten van het Hof van Justitie en aan het hoge afsluitingspercentage voor de 
cohesiebeleidsprogramma's 2007-2013. De nettocorrecties en terugvorderingen die de 
Commissie in 2020 heeft uitgevoerd (d.w.z. het geïnde en uiteindelijk gecorrigeerde 
bedrag) bedroegen in totaal 557 miljoen EUR. Dit bedrag heeft voornamelijk 
betrekking op voorgaande jaren (terugvorderingen die teruggaan tot 2005) en 
programmeringsperioden (nettocorrecties die teruggaan tot 1994-1999). Voor cohesie 
waren er eind 2020 nog geen financiële nettocorrecties toegepast voor de 
programmeringsperiode 2014-2020. Terugvorderingen in 2020 met betrekking tot 
uitgaven van datzelfde jaar (2020) hadden betrekking op intern en extern beleid en 
bedroegen 1,4 miljoen EUR. 
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We melden vermoedelijke fraude aan 
OLAF 
1.44. Fraude is 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 
gebruikt26. Fraude heeft tot gevolg dat de financiële belangen van de EU worden 
geschaad of mogelijk worden geschaad. 

1.45. De verantwoordelijkheid voor het voorkomen en opsporen van fraude berust 
in de eerste plaats bij zowel de leiding als degenen die belast zijn met de governance 
van een entiteit. Op grond van artikel 325 van het VWEU moeten de EU en haar 
lidstaten fraude en andere onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen van 
de Unie worden geschaad, tegengaan. 

1.46. Als externe auditor van de EU hebben wij geen mandaat om gevallen van 
vermoedelijke fraude die de financiële belangen van de EU schaadt, te onderzoeken. 
We houden rekening met het risico op fraude voordat we controles instellen (zie de 
paragrafen (27)-(29) in bijlage 1.1) en evalueren onze procedures regelmatig. 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. 

1.47. Het Europees Openbaar Ministerie (EOM), dat in 2017 is opgericht, is een 
onafhankelijk EU-orgaan dat de bevoegdheid heeft om misdrijven ten nadele van de 
EU-begroting, zoals fraude, corruptie of ernstige grensoverschrijdende btw-fraude, op 
te sporen, te vervolgen en voor de rechter te brengen. In juni 2021 begon de ERK 

                                                      
26 Artikel 3 van Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 

2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van 
de Unie schaadt. 
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samen te werken met het EOM op basis van de administratieve regeling tussen de 
twee organisaties27. 

1.48. In de loop van 2020 rapporteerden we zes tijdens onze controles ontdekte 
gevallen van vermoedelijke fraude aan OLAF (in 2019: negen), op basis waarvan OLAF 
zes onderzoeken heeft ingesteld.  

1.49. De tijdens onze werkzaamheden in 2020 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, het gebruiken 
van de subsidie voor andere dan de toegestane doeleinden of onregelmatigheden bij 
aanbesteding. Op basis van informatie die voortkomt uit onze 
controlewerkzaamheden tussen 2011 en 2020 heeft OLAF de terugvordering van in 
totaal 536 miljoen EUR aanbevolen met betrekking tot 37 gevallen28. 

1.50. Naast onze melding aan OLAF behandelen we fraudegerelateerde 
onderwerpen ook in hoofdstukken van dit jaarverslag (zie de paragrafen 5.45-5.47 en 
8.28 alsmede aanbeveling 8.3), waarbij we wijzen op gerelateerde tekortkomingen in 
de werkzaamheden van de auditautoriteiten en in de RFP-studies. Daarnaast 
behandelen we fraude in afzonderlijke controles. We hebben in 2019 speciale 
verslagen gepubliceerd over fraudebestrijdingsmaatregelen bij EU-uitgaven29 en over 
de aanpak van fraude bij EU-cohesie-uitgaven30. Momenteel voeren we controles uit 
om na te gaan of de Commissie passende maatregelen heeft genomen tegen fraude bij 
de uitgaven in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en bij 
belangenconflicten bij gedeeld beheer (GLB en cohesiebeleid). 

  

                                                      
27 De artikelen 99, 103 en 110 van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 

2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar 
Ministerie (“EOM”). 

28 De informatie wordt door OLAF verstrekt en niet door ons onderzocht. 

29 Speciaal verslag nr. 01/2019 “Bestrijding van fraude in verband met EU-uitgaven: 
maatregelen zijn nodig”. 

30 Speciaal verslag nr. 06/2019 “De aanpak van fraude bij EU-cohesie-uitgaven: de 
beheersautoriteiten moeten de opsporing, reactie en coördinatie versterken”. 
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Conclusies 
1.51. Dit hoofdstuk dient hoofdzakelijk ter onderbouwing van het in de 
betrouwbaarheidsverklaring gegeven controleoordeel. Wij presenteren de 
gerelateerde controleresultaten in de paragrafen 1.52 en 1.53. 

Controleresultaten 

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

1.53. Wat de regelmatigheid van de verrichtingen betreft, concluderen we dat de 
ontvangsten geen fouten van materieel belang bevatten. Wat betreft uitgaven blijkt uit 
de resultaten van onze controle dat het geschatte foutenpercentage evenals vorig jaar 
2,7 % is. Uitgaven met een hoog risico (met name in het kader van vergoedingen) 
vertoonden een materieel foutenpercentage. Dit jaar is het aandeel van dergelijke 
uitgaven in onze controlepopulatie verder gestegen tot 59,0 % en vertegenwoordigt 
het nog steeds een aanzienlijk deel van onze controlepopulatie. 
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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 
niveau van onregelmatigheden31 schat en rapporteert 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)), en 

— aanbestedingsfouten kwantificeren (paragraaf (18)). 

2) Onze controleaanpak is beschikbaar op onze website32. 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 ervan vast te stellen. Deze bestaan uit: 

a) de geconsolideerde financiële overzichten, en 

b) de verslagen over de uitvoering van de begroting. 

                                                      
31 Zie voetnoot 83 op blz. 72 van het AMPR 2020 van de Commissie. 

32 https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/AuditMethodology.aspx 
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4) De geconsolideerde rekeningen dienen een in elk materieel opzicht 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) maken we voor zover mogelijk en in overeenstemming met de internationale 
controlestandaarden gebruik van het werk van andere auditors. 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. 

7) Wij gaan echter na of we de regelmatigheidscontroles die anderen al hebben 
verricht, efficiënt kunnen gebruiken. Als we de resultaten van deze controles bij 
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onze controlewerkzaamheden willen gebruiken, beoordelen we, in 
overeenstemming met de controlestandaarden, de onafhankelijkheid en 
bekwaamheid van die ander en de reikwijdte en toereikendheid van diens 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, 5, 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 (bijvoorbeeld 
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 
als uitgangspunt de macro-economische aggregaten 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 we uitgaven op het moment dat 
eindontvangers van EU-middelen activiteiten hebben ondernomen of kosten 
hebben gemaakt, en wanneer de Commissie de uitgaven heeft aanvaard 
(“aanvaarde uitgaven”). Dit geldt voor alle categorieën betalingen (inclusief die 
voor de verwerving van activa). In de praktijk betekent dit dat onze populatie van 
verrichtingen tussentijdse en saldobetalingen omvat. Wij onderzochten 
voorfinancieringsbetaling niet op het tijdstip van de verrichting, maar wanneer: 
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a) de eindontvanger van EU-middelen (bijvoorbeeld 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) De wijzigingen van de wetgeving voor de periode 2014-2020 voor “Cohesie” 
waren van invloed op de vraag wat de Commissie als “aanvaarde uitgaven” op dit 
gebied beschouwt. Sinds 2017 bestaat onze controlepopulatie voor deze MFK-
rubriek voor de periode 2014-2020 uit uitgaven die zijn opgenomen in de jaarlijks 
door de Commissie aanvaarde rekeningen en voor de periode 2007-2013 uit 
saldobetalingen (waaronder al verrekende voorfinanciering). 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. Naast het bijdragen aan de betrouwbaarheidsverklaring 2020 stellen 
wij ons ten doel de werkzaamheden van de auditautoriteiten te evalueren en een 
conclusie te trekken over de betrouwbaarheid van de belangrijkste 
regelmatigheidsindicator van de Commissie op dit gebied — het 
restfoutenpercentage. 

13) Onze controlesteekproef is zo opgezet dat een schatting kan worden gemaakt van 
het foutenpercentage voor de uitgaven als geheel, en niet voor individuele 
verrichtingen (bijvoorbeeld 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 aan het totale foutenpercentage voor de EU-uitgaven als 
geheel. 

14) Wij onderzoeken niet elk jaar verrichtingen in iedere lidstaat, begunstigde staat 
en regio. Hoewel we bepaalde lidstaten, begunstigde staten en/of regio's bij 
naam noemen, wil dat niet zeggen dat de genoemde 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. 

15) Onze aanpak is er niet op gericht om gegevens te verzamelen over de 
foutenfrequentie in de populatie als geheel. De vermelde cijfers over het aantal 
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fouten dat is ontdekt 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. 

Hoe wij de resultaten van de toetsing van verrichtingen evalueren en presenteren 

16) Een fout kan betrekking hebben op het gehele bedrag dat is betrokken bij een 
individuele verrichting, of op een deel daarvan. Wij gaan na of fouten 
kwantificeerbaar of niet-kwantificeerbaar zijn, dus of het 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. 

17) 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)33. 

18) 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 niet-
subsidiabel worden, als 100 % aanbestedingsfouten. Wij maken geen gebruik van 
vaste percentages voor de verschillende soorten inbreuken op de 
aanbestedingsregels, zoals de Commissie wel doet34. Wij baseren onze 
kwantificering van aanbestedingsfouten op de omvang van de niet-subsidiabele 
uitgaven in onderzochte verrichtingen. 

                                                      
33 Quantification of public procurement errors (pdf) 

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

34 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 

19) 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”). 

20) 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. 

21) 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 immaterieel 
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 

22) De Commissie, andere EU-instellingen en -organen, autoriteiten van de lidstaten 
en begunstigde landen en regio's zetten systemen op 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 waar verbeteringen mogelijk zijn. 

23) Elke MFK-rubriek, waaronder ontvangsten, omvat vele afzonderlijke systemen. 
Wij presenteren de resultaten van onze systeemwerkzaamheden samen met 
aanbevelingen voor verbeteringen. 
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Hoe wij tot onze oordelen in de betrouwbaarheidsverklaring komen 

24) We plannen onze werkzaamheden om voldoende relevante en betrouwbare 
controle-informatie te verkrijgen voor ons oordeel over de regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen bij de geconsolideerde rekeningen van de EU. Over 
deze werkzaamheden wordt verslag uitgebracht 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. 

25) 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 170535 (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. 

26) Een fout of de afwezigheid van controle-informatie wordt “van diepgaande 
invloed” geacht indien deze naar het oordeel van de auditor niet beperkt is tot 
specifieke elementen, rekeningen of posten van de financiële overzichten (d.w.z. 
deze komt overal in de rekeningen of getoetste verrichtingen voor). Zelfs indien 
de fout of afwezigheid van controle-informatie wel daartoe beperkt is, is deze nog 
steeds van diepgaande invloed als deze een substantieel deel van de financiële 
overzicht betreft of zou kunnen betreffen, of verband houdt met vermelde 
informatie die van fundamenteel belang is voor het begrip van gebruikers van de 
financiële overzichten. 

DEEL 3 — Controleprocedures met betrekking tot fraude 

27) We 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. 

28) Wij 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 niet-
conformiteit van materieel belang als gevolg van fraude zijn moeilijker te 

                                                      
35 ISSAI 1705 – Modifications to the Opinion in the Independent Auditor’s Report. 
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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. 

29) 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 
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 

30) 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. 

31) 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 controle-
instanties van INTOSAI. 

32) Deze standaarden bepalen dat ingeval auditors controleoordelen afgeven 
betreffende zowel de betrouwbaarheid van de rekeningen als 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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Inhoud 

Paragraaf 

Inleiding 2.1. 

Het begrotings- en financieel beheer in 2020 2.2.-2.20. 
De begroting 2020 was bijna volledig uitgevoerd en er was 
uitgebreid gebruikgemaakt van de beschikbare instrumenten 
om te reageren op de COVID-19-pandemie 2.2.-2.8. 
Het begrotingsuitvoeringspercentage was hoog in 2020 2.3.-2.4. 

In de begroting 2020 werden veel veranderingen aangebracht als 
gevolg van de COVID-19-pandemie 2.5.-2.6. 

De Commissie heeft nog geen verslagen gepubliceerd over EU-
middelen die voor COVID-19-gerelateerde doeleinden zijn gebruikt 2.7.-2.8. 

De niet-afgewikkelde vastleggingen bedroegen meer dan 
300 miljard EUR 2.9.-2.11. 

Voor het MFK 2014-2020 waren de betalingen lager dan 
gepland 2.12.-2.16. 

Het absorptiepercentage voor de ESIF-middelen is lager dan 
het percentage tijdens het vorige MFK 2.17.-2.20. 

Risico’s en uitdagingen 2.21.-2.38. 
Er zijn risico’s en uitdagingen verbonden aan de uitvoering 
van het MFK 2021-2027 en het NGEU-instrument 2.21.-2.33. 
Risico van een vertraagde start van de uitvoering van fondsen onder 
gedeeld beheer in het MFK 2021-2027 2.23.-2.31. 

COVID-19-gerelateerde veranderingen maken snelle reacties mogelijk, 
maar vormen ook uitdagingen voor goed financieel beheer bij het 
gebruik van middelen 2.32.-2.33. 

De blootstelling van de EU-begroting aan financiële risico’s 2.34.-2.38. 
Door het SURE-instrument is de blootstelling van de EU-begroting aan 
financiële risico’s toegenomen 2.34.-2.36. 

Het NGEU-instrument zal vanaf 2021 een grote impact hebben op de 
totale blootstelling 2.37.-2.38. 

Conclusies en aanbevelingen 2.39.-2.46. 
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Inleiding 
2.1. Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste begrotings- en financiële kwesties die we 
hebben vastgesteld tijdens onze werkzaamheden voor 2020, een begrotingsjaar 
waarin de EU-begroting sterk werd beïnvloed door de COVID-19-pandemie. In dit 
hoofdstuk brengen we ook verslag uit over de begrotings- en financiële risico’s en 
uitdagingen waarmee de EU-begroting de komende jaren kan worden geconfronteerd. 
Het hoofdstuk is gebaseerd op onze analyse van de begrotingscijfers voor het 
MFK 2014-2020, onze eigen werkzaamheden voor het jaarverslag, speciale verslagen, 
analyses en adviezen, en op documenten die door de Commissie en andere 
belanghebbenden zijn gepubliceerd. 
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Het begrotings- en financieel beheer in 
2020 

De begroting 2020 was bijna volledig uitgevoerd en er was 
uitgebreid gebruikgemaakt van de beschikbare instrumenten 
om te reageren op de COVID-19-pandemie 

2.2. In de volgende delen analyseren we hoe de EU-begroting was uitgevoerd in 
2020, het laatste jaar van het meerjarig financieel kader (MFK) 2014-20201. We gaan 
ook na hoe de EU gebruik heeft gemaakt van de capaciteit en flexibiliteit van de 
begroting om te reageren op de COVID-19-pandemie. 

Het begrotingsuitvoeringspercentage was hoog in 2020 

2.3. Het in het MFK vastgestelde maximum voor 2020 bedroeg 168,8 miljard EUR 
voor vastleggingskredieten2. De begrotingsautoriteit had in de oorspronkelijke 
begroting 168,7 miljard EUR aan vastleggingskredieten goedgekeurd. Zie kader 2.1. In 
de loop van 2020 heeft de begrotingsautoriteit negen gewijzigde begrotingen 
goedgekeurd, waarvan er zeven wijzigingen aan de uitgavenzijde van de EU-
begroting 2020 betroffen. Hierbij zijn de vastleggingskredieten verhoogd met 
5,2 miljard EUR. De vastleggingskredieten stegen tot 173,9 miljard EUR, een bedrag dat 
boven het maximum van het MFK ligt. Overschrijding van dit maximum werd mogelijk 
gemaakt door gebruik te maken van speciale instrumenten, zoals het Solidariteitsfonds 
van de Europese Unie3. Bijna alle beschikbare vastleggingskredieten werden benut. Er 

                                                      
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(2019) 310 final — Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement — Technische aanpassing van het financieel kader voor 2020 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). 

3 Zie voor een volledige lijst de artikelen 3, lid 2, en 9-15 van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 1311/2013 van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de 
jaren 2014-2020. 
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werd een bedrag van 172,9 miljard EUR vastgelegd, 99,5 % van het totale beschikbare 
bedrag. 

2.4. Het in het MFK vastgestelde maximum voor 2020 bedroeg 172,4 miljard EUR 
voor betalingskredieten4. De begrotingsautoriteit had in de oorspronkelijke begroting 
153,6 miljard EUR aan betalingskredieten goedgekeurd. In de loop van 2020 werden de 
betalingskredieten bij gewijzigde begrotingen met 10,5 miljard EUR verhoogd. De 
betalingskredieten stegen tot 164,1 miljard EUR, ruim onder het maximum van het 
MFK. Het gebruik van de beschikbare betalingskredieten was iets lager: 
161,8 miljard EUR werd betaald, 98,6 % van het beschikbare totaal5. Zie kader 2.1. De 
totale betalingen in 2020, met inbegrip van de overdrachten en 
bestemmingsontvangsten, bedroegen 173,3 miljard EUR en bestonden uit betalingen 
uit de definitieve begroting 2020 van 161,8 miljard EUR, overdrachten van 
1,6 miljard EUR en bestemmingsontvangsten van 9,9 miljard EUR6. 

                                                      
4 COM(2019) 310 final — Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees 

Parlement — Technische aanpassing van het financieel kader voor 2020 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). 

5 Wij sluiten overdrachten en bestemmingsontvangsten van deze analyse uit, omdat deze 
geen deel uitmaken van de vastgestelde begroting en hiervoor andere regels gelden. 

6 Zie de geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie — begrotingsjaar 2020, 
verslagen over de uitvoering van de begroting en toelichtingen daarbij — toelichting 4.3. 
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Kader 2.1 

De begrotingsuitvoering in 2020 

  
Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie — begrotingsjaar 2020, verslagen over 
de uitvoering van de begroting en toelichtingen daarbij — toelichtingen 4.1-4.3 en COM(2019) 310 
Technische aanpassing van het financieel kader voor 2020. 

In de begroting 2020 werden veel veranderingen aangebracht als gevolg 
van de COVID-19-pandemie 

2.5. Om snel op de COVID-19-pandemie te reageren en steun te verlenen, werden 
twee belangrijke begrotingsinstrumenten gebruikt: overschrijvingen en gewijzigde 
begrotingen. Bij overschrijvingen wordt met middelen geschoven tussen verschillende 
afdelingen van de bestaande begroting. Bij gewijzigde begrotingen worden middelen 
toegevoegd aan of afgetrokken van de oorspronkelijke begroting. Vijf van de negen 
gewijzigde begrotingen hielden ten minste gedeeltelijk verband met COVID-19. Wij 
beschouwen een deel van een gewijzigde begroting als COVID-19-gerelateerd, als 
COVID-19 wordt genoemd in het desbetreffende deel van het besluit. Sommige 
gewijzigde begrotingen hadden betrekking op de versoepeling van de toepasselijke 
regels die door de medewetgevers van de EU is ingevoerd om het gebruik van de 
Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) te vergemakkelijken en aldus extra 
liquiditeit en uitzonderlijke flexibiliteit te bieden voor uitgaven in verband met COVID-
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197. Zo werden overschrijvingen van middelen tussen regio’s, opheffing van de 
verplichting om de financiering op specifieke thema’s te richten en cofinanciering tot 
100 % gedurende één jaar mogelijk. De lidstaten hoefden ook 7,6 miljard EUR aan niet-
bestede jaarlijkse voorfinanciering uit ESIF-fondsen8 van het voorgaande jaar niet 
terug te storten in de EU-begroting. Hierdoor werd het kasmiddelenbeheer van de 
lidstaten vergemakkelijkt. 

2.6. In kader 2.2 worden de veranderingen in de vastleggings- en 
betalingskredieten voor 2020 weergegeven die zijn doorgevoerd door middel van 
overschrijvingen en gewijzigde begrotingen die door de begrotingsautoriteit zijn 
goedgekeurd, uitgesplitst per MFK-rubriek. Het totale bedrag aan extra 
vastleggingskredieten dat via gewijzigde begrotingen werd ingevoerd, bedroeg 
5,2 miljard EUR, waarvan 3,3 miljard EUR bestemd was voor uitgaven in verband met 
COVID-19. Voor de betalingskredieten was de totale omvang van de gewijzigde 
begrotingen in het jaar 10,5 miljard EUR, waarvan 9,4 miljard EUR bestemd was voor 
uitgaven in verband met COVID-19. 

                                                      
7 Verordening (EU) 2020/460 van het Europees Parlement en de Raad 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) (Coronavirus Response Investment 
Initiative, CRII), Verordening (EU) 2020/558 van het Europees Parlement en de Raad 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 
(CRII+) en Verordening (EU) 2020/872 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 
2020 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013 wat betreft een specifieke maatregel 
om uitzonderlijke tijdelijke steun te verlenen uit hoofde van het Europees Landbouwfonds 
voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) in reactie op de COVID-19-uitbraak. 

8 Er is geen jaarlijkse voorfinanciering voor het Elfpo. 
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Kader 2.2 

Overschrijvingen en gewijzigde begrotingen als reactie op de COVID-
19-pandemie (in miljoen EUR) 

 Vastleggingskredieten Betalingskredieten 

Rubrieken Over-
schrijvingen* 

Gewijzigde 
begrotingen*  

Over-
schrijvingen*  

Gewijzigde 
begrotingen*  

 1. Slimme en inclusieve 
groei -8 -12 -215 5 184 

 
1a Concurrentievermogen 

voor groei en 
werkgelegenheid 

-8 -12  -263 -9 

 
1b Economische, sociale 
en territoriale cohesie   48 5 193 

waaronder: 
financiering van liquiditeit in het 
kader van CRII en CRII+ en 100 % 

EU-financiering 

  48 5 100 

 
2. Duurzame groei: 

natuurlijke hulpbronnen -1 49 22 799 

waaronder: 
verlening van steun aan landbouwers 
via het Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling 

   750 

 
3. Veiligheid en 

burgerschap -69 3 119 50 2 664 

waaronder: 
financiering van noodhulp binnen 

de Unie via de heractivering van het 
instrument voor noodhulp 

 2 700  2 500 

 4. Europa als wereldspeler 202  474 586 

 
5. Administratie -41  -42  

 9. Speciale instrumenten  133  133 

Totaal 84 3 288 289 9 366 
(*) In nettobedragen. Omdat de bedragen zijn afgerond, is het totaal niet altijd geheel exact. 

Bron: ERK, op basis van besluiten van de begrotingsautoriteit voor gewijzigde begrotingen en 
overschrijvingen en van de Commissie ontvangen gegevens. 
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De Commissie heeft nog geen verslagen gepubliceerd over EU-middelen 
die voor COVID-19-gerelateerde doeleinden zijn gebruikt 

2.7. Om de transparantie te vergroten en rekening houdend met verzoeken om 
informatie van het Europees Parlement9, begon de Commissie in de eerste helft van 
2020 intern EU-middelen te traceren die voor COVID-19-gerelateerde doeleinden 
worden gebruikt. De Commissie heeft nog geen verslag over COVID-19-gerelateerde 
uitgaven gepubliceerd. 

2.8. Zoals uit kader 2.3 blijkt, was volgens de niet-gepubliceerde informatie die de 
Commissie ons heeft verstrekt, eind 2020 12,9 miljard EUR aan vastleggingen onder 
direct en indirect beheer beschikbaar gesteld voor COVID-19-gerelateerde doeleinden. 
We constateerden dat ongeveer 0,2 miljard EUR aan COVID-19-gerelateerde bedragen 
niet was opgenomen in de 12,9 miljard EUR aan vastleggingen die door de Commissie 
aan ons was gerapporteerd, hoewel deze bedragen in het centrale boekhoudsysteem 
van de Commissie als COVID-19-gerelateerd waren aangemerkt. Volgens dezelfde niet-
gepubliceerde informatie die door de Commissie is verstrekt, werd nog eens 
34,2 miljard EUR onder gedeeld beheer toegezegd of gecontracteerd door de lidstaten, 
waardoor het totaal van de voor COVID-19-gerelateerde doeleinden beschikbaar 
gestelde EU-middelen op 47,1 miljard EUR uitkwam. Voor het cohesiebeleid is de 
Commissie begonnen met het openbaar maken van COVID-19-gerelateerde informatie 
op haar coronavirusdashboard10. Het dashboard geeft geen overzicht van de COVID-
19-gerelateerde jaarlijkse bedragen die zijn vastgelegd of benut. 

                                                      
9 Zie bijvoorbeeld het Advies inzake de richtsnoeren voor de begroting 2022 – Afdeling III 

2020/2265(BUI). 

10 Website met het coronavirusdashboard. 
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Kader 2.3 

Overzicht van de bedragen die verband houden met de respons op 
de COVID-19-pandemie aan het einde van 2020 (in miljoen EUR) 

Rubrieken 

Bedragen die 
zijn 

vastgelegd 
onder direct 
en indirect 

beheer 

Onder gedeeld 
beheer 

toegezegde of 
gecontracteerde 

bedragen 

 1. Slimme en inclusieve groei 2 558 33 496  

 
1a Concurrentievermogen voor groei en 

werkgelegenheid 2 554  

waaronder: 
financiering van uitgaven in verband met Erasmus+ 1 402  

dekking van uitgaven in verband met Horizon 2020 1 150  

 
1b Economische, sociale en territoriale 

cohesie 4 33 496  

waaronder: 
verschaffing van extra liquiditeit aan de lidstaten door 

niet-terugvordering van in 2019 niet-bestede 
voorfinanciering (in het kader van CRII en CRII+) — 

geen rechtstreekse gevolgen voor de begroting 

 7 600 

steun voor 100 % EU-financiering (CRII/CRII+)  6 209 
het bieden van volledige 

flexibiliteit/herprogrammering  
(CRII en CRII+) 

 19 687  

 
2. Duurzame groei: natuurlijke 

hulpbronnen 1 705  

 3. Veiligheid en burgerschap 3 035  

waaronder: 
verhoging van de middelen voor het instrument voor 

noodhulp voor vaccins 
2 151  

 4. Europa als wereldspeler 7 184  

waaronder: 
financiering voor herprogrammering om landen te 

helpen via het instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking 

3 181  

financiering van herprogrammering om landen te 
helpen via het Europees nabuurschapsinstrument 2 124  

 5. Administratie 6  
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Rubrieken 

Bedragen die 
zijn 
vastgelegd 
onder direct 
en indirect 
beheer 

Onder gedeeld 
beheer 
toegezegde of 
gecontracteerde 
bedragen 

    

 9. Speciale instrumenten 133  

Totaal 12 917 34 201  

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

De niet-afgewikkelde vastleggingen bedroegen meer dan 
300 miljard EUR 

2.9. De niet-afgewikkelde vastleggingen bleven stijgen; eind 2020 waren zij 
opgelopen tot 303,2 miljard EUR. De stijging was kleiner dan in voorgaande jaren, 
deels als gevolg van de extra betalingskredieten die beschikbaar werden gesteld voor 
de bestrijding van de COVID-19-pandemie. Zie paragraaf 2.5 en kader 2.4. 

2.10. Zoals wij eerder hebben opgemerkt11, is een van de belangrijkste redenen 
voor het hoge niveau van niet-afgewikkelde vastleggingen het jaarlijkse verschil dat 
het gevolg is van het feit dat het niveau van de vastleggingen hoger is dan de omvang 
van de gedane betalingen. In de vastgestelde begroting 2021 zijn de 
vastleggingskredieten lager dan de betalingskredieten. Wij hebben in de voorgaande 
jaren opgemerkt dat dit een van de belangrijkste manieren is om niet-afgewikkelde 
vastleggingen te verminderen12. 

2.11. Volgens de langetermijnraming van de Commissie13, die geen betrekking 
heeft op het instrument NextGenerationEU (NGEU), moet het bedrag aan niet-
                                                      
11 Onze Snelle evaluatie nr. 05/2019 “Niet-afgewikkelde vastleggingen in de EU-begroting 

nader bekeken”, gepubliceerd in april 2019. 

12 Zie ons Jaarverslag 2018, de paragrafen 2.18-2.21, ons Jaarverslag 2017, de 
paragrafen 2.46-2.49, en ons Jaarverslag 2016, de paragrafen 2.32-2.39. 

13 COM(2020) 298 final van 30.6.2020, de “Langetermijnraming van toekomstige in- en 
uitstromen op de EU-begroting (2021-2025)” en de door de Commissie verstrekte 
actualisering van de “implications of the European Council conclusions of 17-21 July 2020 
on the MFF 2021-2027”. 
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afgewikkelde vastleggingen tot 2027 vrij stabiel op dit hoge niveau blijven 
(zie kader 2.4). Dit zal voornamelijk het gevolg zijn van het zeer kleine jaarlijkse 
verschil tussen vastleggingskredieten en betalingskredieten in het MFK 2021-2027, wat 
niet het geval was bij de twee vorige MFK’s. De niet-afgewikkelde vastleggingen zullen 
echter stijgen als, net als in de periode 2016-2020, de vastleggingen hoog blijven en de 
betalingsaanvragen als gevolg van vertragingen bij de uitvoering lager uitvallen dan 
verwacht. 

Kader 2.4 

Niet-afgewikkelde vastleggingen, vastleggingen en betalingen 

 
Bron: Geconsolideerde jaarrekeningen van de EU voor de jaren 2014 tot en met 2020. Voor de 
ramingen tot 2027: De “Langetermijnraming van toekomstige in- en uitstromen op de EU-
begroting (2021-2025)”, COM(2020) 298 final van 30.6.2020 en de door de Commissie verstrekte 
actualisering van de “implications of the European Council conclusions of 17-21 July 2020 on the 
MFF 2021-2027”. 

Voor het MFK 2014-2020 waren de betalingen lager dan 
gepland  

2.12. In het MFK 2014-2020 was 1 120 miljard EUR beschikbaar voor vastleggingen 
in de vastgestelde begrotingen, terwijl het MFK-maximum 1 087 miljard EUR bedroeg. 
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Van de beschikbare vastleggingskredieten is 1 082 miljard EUR (97 %) daadwerkelijk 
vastgelegd14. 

2.13. In totaal werd er in de periode 2014-2020 983 miljard EUR betaald uit de EU-
begrotingen. Dit bedrag was 19 miljard EUR lager dan de goedgekeurde begrotingen 
en ongeveer 44 miljard EUR onder het MFK-maximum voor de jaren 2014-2020. Zie 
kader 2.5. Het verschil tussen de gedane vastleggingen en betalingen (99 miljard EUR) 
is de belangrijkste oorzaak van de toename van de niet-afgewikkelde vastleggingen 
tussen 2013 en 2020. 

Kader 2.5 

Uitvoering van het MFK 2014-2020 — totalen en maxima 

 
Bron: Geconsolideerde jaarrekeningen van de EU voor de jaren 2014-2020. 

2.14. De vastleggingen lagen in de periode 2014-2020 elk jaar dicht bij het 
maximum, behalve in 2014 (zie kader 2.6). De reden hiervoor was dat de 
begrotingsautoriteit vanwege de laattijdige goedkeuring van het MFK en de vertraagde 
goedkeuring van operationele programma’s besloot bij wijze van uitzondering 
vastleggingskredieten over te schrijven van 2014 naar 2015 en volgende jaren. 

                                                      
14 Wij houden in deze analyse geen rekening met overdrachten, bestemmingsontvangsten en 

herprogrammering, omdat deze geen deel uitmaken van de vastgestelde begroting en 
hiervoor andere regels gelden. 
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2.15. De betalingskredieten werden in 2014 en 2015 bijna volledig gebruikt om het 
vorige MFK 2007-2013 af te sluiten (zie kader 2.6). Tussen 2016 en 2020 waren de 
betalingen echter lager dan verwacht, aangezien de lidstaten lagere ESIF-aanvragen 
hebben ingediend (behalve voor het Elfpo). Daarom was de overkoepelende marge 
voor betalingen — in het kader waarvan het betalingsmaximum automatisch naar 
boven wordt bijgesteld door de overheveling van ongebruikte betalingskredieten van 
voorgaande jaren naar toekomstige jaren15 — tussen 2018 en 2020 grotendeels niet 
nodig. We analyseerden de impact van de overkoepelende marge voor betalingen in 
ons Jaarverslag 201816. 

                                                      
15 Artikel 5 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad tot bepaling van het 

meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020. 

16 De paragrafen 2.12-2.16 van het Jaarverslag 2018. 
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Kader 2.6 

Begrote en werkelijke uitgaven in de periode 2014-2020 

 
Bron: Geconsolideerde jaarrekeningen van de EU voor de jaren 2014-2020. 

2.16. In het MFK worden maxima voor vastleggingskredieten gespecificeerd voor 
elke MFK-rubriek17. In de MFK-rubrieken “Veiligheid en burgerschap” en “Europa als 
wereldspeler” lag het niveau van de gedane vastleggingen boven de MFK-maxima. Dit 

                                                      
17 Zie artikel 3 en de bijlage van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad tot 

bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020. 
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was het gevolg van onvoorziene behoeften, zoals de vluchtelingencrisis18 en COVID-
1919. De extra financiering voor deze rubrieken was mogelijk vanwege de flexibiliteit 
die wordt geboden door speciale instrumenten in het kader van de begroting. Zie 
kader 2.7. 

Kader 2.7 

Begrotingsuitvoering voor de belangrijkste MFK-rubriek in de 
periode 2014-2020 

 
Bron: Geconsolideerde jaarrekeningen van de EU 2014-2020. 

                                                      
18 Verordening (EU, Euratom) 2017/1123 van de Raad van 20 juni 2017 tot wijziging van 

Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2014-2020. 

19 Verordening (EU, Euratom) 2020/538 van de Raad van 17 april 2020 houdende wijziging van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2014-2020 wat betreft de reikwijdte van de overkoepelende marge voor 
vastleggingskredieten. 
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Het absorptiepercentage voor de ESIF-middelen is lager dan het 
percentage tijdens het vorige MFK 

2.17. In 2020 werden de ESIF-subsidiabiliteitsregels voor COVID-19-gerelateerde 
uitgaven versoepeld en werd de mogelijkheid van 100 % EU-financiering (CRII en CRII+) 
ingevoerd20. Deze maatregelen leidden niet tot een aanzienlijke stijging van het 
absorptiepercentage in 2020. Het jaarlijkse absorptiepercentage voor de ESIF-
middelen die in het MFK 2014-2020 aan de lidstaten werden toegewezen, is gestegen 
van 12 % in 2019 tot 15 % in 2020. Het in 2020 betaalde bedrag bedroeg 
72 miljard EUR, tegen 57 miljard EUR in 2019. Dit bracht de cumulatieve absorptie voor 
de MFK-periode 2014-2020 op 55 % eind 2020. In totaal was 
eind 2020 256 miljard EUR van de totale ESIF-toewijzing van 465 miljard EUR betaald. 
Eind 2020 was het gehele bedrag van 465 miljard EUR dat aan de lidstaten was 
toegewezen vastgelegd21. 

2.18. Het totale jaarlijkse absorptiepercentage in 2020, het laatste jaar van het 
huidige MFK, was hetzelfde als in 2013 (15 %), het laatste jaar van het vorige 
MFK 2007-2013. De cumulatieve absorptie was echter ongeveer 7 % lager dan in het 
vorige MFK. Zo moest 45 % (209 miljard EUR) van het totale bedrag aan vastgelegde 
ESIF-middelen nog worden geabsorbeerd. Dit bedrag vormt het grootste deel van de 
303 miljard EUR aan niet-afgewikkelde vastleggingen aan het einde van 2020 (zie 
paragraaf 2.9). We merken echter op dat voor het MFK 2007-2013 in het algemeen de 
n+2-regel gold, terwijl in het MFK 2014-2020 de n+3-regel van toepassing is. 

2.19. Zoals uit kader 2.8 blijkt, zijn er aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten 
wat betreft de absorptie van de ESIF-middelen die hun in het MFK 2014-2020 zijn 
toegewezen. Zo heeft Finland 79 % van zijn totale toewijzing geabsorbeerd, terwijl de 
drie lidstaten waar het absorptiepercentage het laagst was (Italië, Kroatië en Spanje) 
slechts ongeveer 45 % van hun vastgelegde bedragen hebben geabsorbeerd. Italië, 
Spanje en Polen zijn goed voor bijna 40 % van de nog te absorberen betalingen: 
ongeveer 83 miljard EUR van het resterende totaal (209 miljard EUR). 

                                                      
20 Deze veranderingen zijn gedeeltelijk van toepassing op het Elfpo. De belangrijkste 

aanpassing van het Elfpo aan de COVID-19-crisis werd echter aangebracht door middel van 
Verordening (EU) 2020/872 van juni 2020. 

21 De enige uitzondering betrof een operationeel programma van 8 miljoen EUR waarvoor een 
wijziging niet in 2020 maar in 2021 werd afgerond. 
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Kader 2.8 

ESIF 2014-2020: nog te absorberen bedragen 

 
Bron: ERK, op basis van informatie van de Commissie.  
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2.20. In kader 2.9 wordt de totale absorptie van ESIF-middelen per jaar tot 
eind 2020 weergegeven. Uit eerdere ervaringen blijkt dat het absorptiepercentage 
waarschijnlijk zal stijgen22, maar dit is wellicht nog steeds niet voldoende om alle 
middelen te absorberen. In 2014 heeft de Commissie de taskforce voor betere 
tenuitvoerlegging opgericht voor programma's in het kader van het cohesiebeleid. De 
taskforce, die tot eind 2015 actief was, beoogde lidstaten die moeilijkheden 
ondervonden bij de uitvoering van hun operationele programma’s te ondersteunen bij 
het gebruik van de resterende middelen uit de periode 2007-2013. De getroffen 
maatregelen leidden tot een duidelijke vergroting van de absorptie door de lidstaten 
die werden bijgestaan, maar we merkten op dat er onvoldoende aandacht was voor 
resultaten23. 

                                                      
22 Speciaal verslag nr. 17/2018: Met de maatregelen die de Commissie en de lidstaten tijdens 

de laatste jaren van de programma's voor de periode 2007-2013 namen, werd lage 
absorptie aangepakt, maar ze waren te weinig resultaatgericht, figuur 4. 

23 Speciaal verslag nr. 17/2018, paragraaf 34. 
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Kader 2.9 

Jaarlijkse niveaus van absorptie van de ESIF-middelen voor elke 
lidstaat in de periode 2014-2020 

 
Bron: ERK, op basis van informatie van de Commissie. 
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Risico’s en uitdagingen 

Er zijn risico’s en uitdagingen verbonden aan de uitvoering van 
het MFK 2021-2027 en het NGEU-instrument 

2.21. De COVID-19-pandemie zal een aanzienlijke impact hebben op de 
hoeveelheid middelen die de EU de komende jaren zal uitgeven. De pandemie heeft 
geleid tot de snelle oprichting van het instrument NextGenerationEU (NGEU), dat tot 
doel heeft de gevolgen van de pandemie tegen te gaan, de streefdoelen van het EU-
beleid te handhaven en de lidstaten in staat te stellen veerkrachtiger, duurzamer en 
beter op de toekomst voorbereid te worden. In de MFK-periode 2021-2027 zal 
maximaal 750 miljard EUR beschikbaar zijn in het kader van het NGEU-instrument 
(zie kader 2.10). 
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Kader 2.10 

Met het NGEU-instrument zal de nieuwe faciliteit voor herstel en 
veerkracht worden gefinancierd en een aantal MFK-
uitgavenprogramma’s worden versterkt 

  
NB: Alle bedragen in prijzen van 2018. 

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

2.22. Voor de periode 2021-2027 zal de gecombineerde toewijzing van financiering 
uit het NGEU-instrument en het MFK 1 824 miljard EUR bedragen (in prijzen van 2018, 
1 074 miljard EUR uit het MFK 2021-2027 en 750 miljard EUR uit het NGEU-
instrument). Deze gecombineerde financiering is bijna het dubbele van de vorige MFK-
toewijzing. We hebben de volgende belangrijkste risico’s en uitdagingen vastgesteld: 

o het risico van een vertraagde start van de uitvoering van fondsen onder gedeeld 
beheer in het MFK 2021-2027; 

o uitdagingen in verband met goed financieel beheer bij het gebruik van middelen 
als gevolg van COVID-19-gerelateerde veranderingen. 

Totaal NGEU: 750 miljard EUR
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Risico van een vertraagde start van de uitvoering van fondsen onder 
gedeeld beheer in het MFK 2021-2027 

2.23. Wij zijn van mening dat de volgende belangrijke factoren bijdragen tot het 
risico van een vertraagde start van de uitvoering van fondsen onder gedeeld beheer in 
het kader van het MFK 2021-2027. Deze factoren zijn vergelijkbaar met die welke 
vertragingen hebben veroorzaakt bij de uitvoering van het MFK 2014-2020. We 
hebben de afgelopen jaren al op meerdere problemen gewezen; we zetten deze 
hieronder uiteen. 

Laattijdige vaststelling van wetgeving 

2.24. Hoewel de verordening voor het nieuwe MFK 2021-2027 in mei 2018 door de 
Commissie werd voorgesteld, werd deze pas op 17 december 2020 vastgesteld24 De 
nieuwe programmeringsperiode begon in 2021, zonder het noodzakelijke sectorale 
wetgevingskader voor de fondsen onder gedeeld beheer (met uitzondering van het 
ELGF en het Elfpo25). De verordening die van toepassing is op de fondsen onder 
gedeeld beheer (met uitzondering van het ELGF en het Elfpo), de verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen, werd pas op 24 juni 2021 vastgesteld. 

2.25. Deze vertraging is groter dan die bij de vorige twee MFK’s. In ons 
Jaarverslag 201826 hebben wij aanbevolen wettelijke kaders tijdig vast te stellen zodat 
de lidstaten voldoende tijd hebben om hun programma’s te plannen. Voor beide MFK-
perioden werd de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen laattijdig 
vastgesteld: zes maanden voor het begin van de MFK-periode 2007-2013 en twee 

                                                      
24 Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot bepaling van 

het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027. 

25 Vaststelling van Verordening (EU) 2020/2220 van het Europees Parlement en de Raad van 
23 december 2020 tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor steun uit het 
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees 
Landbouwgarantiefonds (ELGF) in de jaren 2021 en 2022 en tot wijziging van de 
Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft 
de middelen en toepassing in de jaren 2021 en 2022 en van Verordening (EU) 
nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling van die steun voor de jaren 2021 
en 2022. 

26 Zie het Jaarverslag 2018, aanbeveling 2.1, punt c).  
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weken voor het begin van de MFK-periode 2014-202027. In eerdere verslagen merkten 
we op dat deze vertragingen hadden geleid tot de laattijdige vaststelling van 
operationele programma’s en tot de overschrijving van ongebruikte 
vastleggingskredieten van het eerste jaar naar latere jaren28. Voor de MFK-
periode 2021-2027 zal de — veel meer dan bij vorige MFK’s — vertraagde vaststelling 
van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen waarschijnlijk leiden tot 
de nog latere vaststelling van operationele programma’s en tot verdere vertragingen 
bij de start van de uitvoering. Wij merken echter op dat een aantal vereenvoudigingen 
die zijn ingevoerd, zoals de voortzetting van de rol van nationale autoriteiten, kunnen 
helpen om de vaststelling van programma’s te versnellen en daardoor de vertragingen 
gedeeltelijk kunnen beperken. 

Versnelling van de absorptie en extra beschikbaarheid van financiering zullen de 
administratieve middelen onder druk zetten 

2.26. Zoals opgemerkt in paragraaf 2.17 bedroeg het cumulatieve 
absorptiepercentage voor ESIF-middelen eind 2020 slechts 55 %: veel lager dan op 
overeenkomstige tijdstip in voorgaande MFK-perioden (2000-2006: 68 %; 2007-2013: 
62 %). We hebben eerder opgemerkt29 dat de uitvoering in de MFK-periode 2007-2013 
vertraging had opgelopen, aangezien de lidstaten nog steeds beschikbare 
vastleggingen van de vorige periode gebruikten. Alweer merken we op dat de situatie 
vergelijkbaar is en dat de lidstaten nog aanzienlijke middelen uit het MFK 2014-2020 te 
absorberen hebben, wat het gebruik van vastleggingen in het kader van het 
MFK 2021-2027 kan vertragen. 

2.27. Ook bestaat het risico dat de administratieve middelen die nodig zijn om 
deze fondsen parallel te beheren, niet beschikbaar zijn, met name in de eerste jaren 
van het nieuwe MFK30. Ter illustratie: de administratieve middelen van de Commissie 
en de lidstaten moeten worden ingezet voor: 

                                                      
27 Algemene verordening/GB-verordening vastgesteld op 11.7.2006 voor het MFK 2007-2013 

en algemene verordening/GB-verordening vastgesteld op 17.12.2013 voor het 
MFK 2014-2020.  

28 Zie bijvoorbeeld het Jaarverslag 2015, paragraaf 2.6. 

29 Speciaal verslag nr. 17/2018: Met de maatregelen die de Commissie en de lidstaten tijdens 
de laatste jaren van de programma's voor de periode 2007-2013 namen, werd lage 
absorptie aangepakt, maar ze waren te weinig resultaatgericht, paragraaf 22. 

30 Advies nr. 6/2020 (uitgebracht krachtens de artikelen 287, lid 4, en 322, lid 1, onder a), 
VWEU) over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
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o de ESIF in het kader van het MFK 2014-2020 tot de afsluiting daarvan; 

o de fondsen onder gedeeld beheer in het kader van het MFK 2021-2027; 

o de verhoogde toewijzingen voor fondsen onder gedeeld beheer uit het NGEU-
instrument in 2021 en de daaropvolgende jaren. 

2.28. Het is ook waarschijnlijk dat sommige onderdelen van de faciliteit voor 
herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Facility, RRF) vanaf 2021 door dezelfde 
administratieve middelen zullen worden beheerd. 

2.29. We hebben eerder gewezen op de problemen die zich voordoen wanneer de 
subsidiabele perioden van twee verschillende programmeringsperioden voor het 
cohesiebeleid elkaar overlappen31. Met name nemen de administratieve lasten enige 
tijd aanzienlijk toe. Dit heeft gevolgen voor het begin van de volgende 
programmeringsperiode. We merken op dat de subsidiabiliteitsperiode voor de 
fondsen waarop de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen van 
toepassing is in 2029 afloopt, waardoor de overlap tussen de afsluiting van het 
MFK 2021-2027 en de invoering van het volgende MFK tot twee jaar kan worden 
verkort. 

2.30. In het kader van de RRF is het mogelijk om de geraamde kosten van nationale 
plannen voor herstel en veerkracht volledig te financieren. Dit is normaliter niet het 
geval bij fondsen onder gedeeld beheer32. In gevallen waarin financiering beschikbaar 
is via de fondsen onder gedeeld beheer of de RRF, kan deze mogelijkheid van volledige 
steun de RRF aantrekkelijker maken voor de lidstaten. We erkennen evenwel dat het 
steunpercentage niet de enige factor is die beïnvloedt welk financieringsinstrument 
lidstaten kiezen. 

2.31. De verordening inzake het MFK 2021-2027 voorziet niet in een tussentijdse 
evaluatie van het MFK, terwijl dit wel was voorgesteld in het oorspronkelijke MFK-
wetgevingsvoorstel. Wij merken echter op dat de Commissie heeft toegezegd een 
evaluatie van de werking van het MFK 2021-2027 te zullen presenteren; wellicht 

                                                      
instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht (COM(2020) 408), de paragrafen 32, 
33 en 41, blz. 13 en 18. 

31 Speciaal verslag nr. 36/2016 “Een beoordeling van de regelingen voor de afsluiting van de 
programma's 2007-2013 voor cohesie en plattelandsontwikkeling”, de paragrafen 129 en 
130 en aanbeveling 4. 

32 Advies nr. 6/2020, paragraaf 32, blz. 13. 
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kunnen eventueel noodzakelijke wijzigingen in het kader daarvan worden 
doorgevoerd. Artikel 7 van de MFK-verordening biedt ook een basis voor de 
aanpassing van de MFK-maxima indien de fondsen onder gedeeld beheer laattijdig 
worden vastgesteld. 

COVID-19-gerelateerde veranderingen maken snelle reacties mogelijk, 
maar vormen ook uitdagingen voor goed financieel beheer bij het 
gebruik van middelen 

2.32. Om de lidstaten te helpen bij hun inspanningen om de negatieve gevolgen 
van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden, is de flexibiliteit vergroot en zijn de 
administratieve vereisten voor het gebruik van bestaande ESIF-fondsen vereenvoudigd 
(zie paragraaf 2.5). Hoewel deze maatregelen de lidstaten hebben geholpen snel te 
reageren, kunnen zij ook leiden tot een verzwakking van bestaande controlesystemen, 
waardoor het risico op fouten en onregelmatigheden kan toenemen33. Wij hebben er 
eerder op gewezen dat de risico’s voor de naleving en een goed financieel beheer tot 
een minimum moeten worden beperkt34. 

2.33. De tijd waarin RRF-financiering beschikbaar is, is veel korter dan bij 
financiering in het kader van de fondsen onder gedeeld beheer. De 
subsidiabiliteitsperiode voor de RRF begon met terugwerkende kracht op 1 februari 
2020. De uiterste termijn voor het halen van de mijlpalen en streefdoelen is 
31 augustus 202635. Tijdens deze MFK-periode brengt de overlapping van het 
toepassingsgebied en de doelstellingen van de RRF met andere EU-programma’s het 
risico van dubbele financiering met zich mee, met name omdat de RRF-regeling 
betrekking zal hebben op projecten die mogelijk subsidiabel zijn in het kader van 
andere beleidsterreinen, zoals cohesie, vervoer, energie en onderzoek36. Wij merken 

                                                      
33 Verslag van het IMF Fiscal affairs, August 26, 2020 - COVID-19 Funds in Response to the 

Pandemic. 

34 Advies nr. 3/2020 van de ERK (uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, en artikel 322, lid 1, 
onder a), VWEU) over het voorstel 2020/0054(COD) 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, 2020/C 159/01, paragraaf 5, blz. 2. 

35 Artikel 18, lid 4, punt i), en artikel 20, lid 5, punt d), van Verordening (EU) 2021/241 van het 
Europees Parlement en de Raad tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit. 

36 Advies nr. 6/2020, paragraaf 6, blz. 5. 
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op dat de Commissie momenteel werkt aan de vaststelling van haar controlestrategie 
voor de RRF, die de belangrijkste controles van de Commissie op de uitvoering van de 
RRF door de lidstaten omvat. 

De blootstelling van de EU-begroting aan financiële risico’s  

Door het SURE-instrument is de blootstelling van de EU-begroting aan 
financiële risico’s toegenomen 

2.34. De totale blootstelling van de EU-begroting aan voorwaardelijke 
verplichtingen — verplichtingen die afhangen van het zich al dan niet voordoen van 
een specifieke toekomstige gebeurtenis — is toegenomen van 90,5 miljard EUR 
eind 2019 tot 131,9 miljard EUR37 eind 2020, een stijging van 46 %. Dit was bijna 
volledig toe te schrijven aan de invoering van het Europees instrument voor tijdelijke 
steun om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand (het SURE-
instrument)38, als gevolg waarvan het blootstellingscijfer eind 2020 werd verhoogd 
met een bedrag van 39,5 miljard EUR aan leningen van de lidstaten (zie kader 2.11). De 
lidstaten kunnen in het kader van het SURE-instrument tot 2022 maximaal 
100 miljard EUR lenen voor dringende COVID-19-gerelateerde doeleinden. Eind 2020 
was reeds 39,5 miljard EUR geleend. Deze leningen worden door de EU-begroting 
gegarandeerd. Hoewel de totale blootstelling toeneemt als gevolg van SURE-leningen, 
worden de daaraan verbonden risico’s beperkt door waarborgen die in het instrument 
zijn ingebouwd, met name een garantiesysteem in het kader waarvan alle lidstaten 
een tegengarantie bieden voor het risico dat door de EU-begroting wordt gedragen 
voor een bedrag tot 25 miljard EUR. 

                                                      
37 Geconsolideerde jaarrekening 2020 van de EU, toelichtingen 4.1.1 en 4.1.2. 

38 Verordening (EU) 2020/672 van de Raad van 19 mei 2020 betreffende de instelling van een 
Europees instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid te beperken in een 
noodtoestand (SURE) als gevolg van de COVID-19-uitbraak. 
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Kader 2.11 

Blootstelling van de EU-begroting aan risico’s op 31 december 2020, 
uitgesplitst naar categorie 

 
Bron: ERK, gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekening 2020 van de Europese Unie, 
toelichtingen 4.1.1 en 4.1.2. 

47 396
Leningen in het kader 

van het Europees 
financieel 

stabilisatiemechanisme
39 503
SURE-leningen

740
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201
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79
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19 310
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43 947

Totaal 131 866
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2.35. Wij hebben de verslagen van de Commissie over de blootstelling van de EU-
begroting aan voorwaardelijke verplichtingen onderzocht39. De Commissie was van 
mening dat het niveau van blootstelling van de EU-begroting eind 2020 houdbaar was. 
In ons Jaarverslag 201940 hebben wij de aard van de blootstelling van de EU-begroting 
geanalyseerd en geconcludeerd dat de blootstelling eind 2019 houdbaar kon worden 
geacht. De invoering van het SURE-instrument vormt de belangrijkste materiële 
verandering in het risico voor de EU-begroting in 2020. 

2.36. In 2020 berekende de Commissie dat de jaarlijkse risicoblootstelling van de 
EU-begroting in 2021 14,1 miljard EUR zou bedragen. Later vroegen Ierland en 
Portugal echter om in 2021 geplande aflossingen van leningen voor een totaalbedrag 
van 9,7 miljard EUR te mogen uitstellen tot toekomstige jaren41. Hierdoor werd het 
risico verschoven naar toekomstige jaren en daalde het jaarlijkse risico voor de EU-
begroting in 2021 tot 4,4 miljard EUR. In 2020 bedroeg het jaarlijkse risico 
4,5 miljard EUR. 

Het NGEU-instrument zal vanaf 2021 een grote impact hebben op de 
totale blootstelling 

2.37. Het NGEU-instrument zal de EU in staat stellen snel en krachtig op te treden. 
De totale blootstelling van de EU-begroting zal er echter de komende jaren aanzienlijk 
door toenemen tot 750 miljard EUR (in prijzen van 2018). Zie kader 2.12. In het 
bijzonder zal 390 miljard EUR beschikbaar worden gesteld in de vorm van subsidies en 

                                                      
39 COM(2020) 677 – Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

betreffende door de algemene begroting gedekte garanties — Situatie op 31 december 
2019 en het bijgaande werkdocument van de diensten van de Commissie SWD(2020) 241; 
het jaarverslag 2019 over de financiële architectuur van de EU (punt 16 van het 
Interinstitutioneel Akkoord); COM(2020) 327 – Verslag van de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Rekenkamer inzake het garantiefonds en het beheer hiervan in 
2019, en het bijgaande werkdocument van de diensten van de Commissie SWD(2020) 136; 
COM(2020) 385 — Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en de 
Rekenkamer over het beheer van het garantiefonds van het Europees Fonds voor 
strategische investeringen in 2019 en het bijgaande werkdocument van de diensten van de 
Commissie SWD(2020) 162. 

40 Zie ons Jaarverslag 2019, de paragrafen 2.22-2.34. 

41 COM(2020) 677 – Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
betreffende door de algemene begroting gedekte garanties — Situatie op 31 december 
2019 en het bijgaande werkdocument van de diensten van de Commissie SWD(2020) 241. 
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begrotingsgaranties en zal tot 360 miljard EUR beschikbaar worden gesteld als 
leningen aan de lidstaten. De Commissie zal namens de EU de nodige middelen lenen 
op de financiële markten; deze leningen zullen worden gegarandeerd door de EU-
begroting. Hierdoor zou de totale blootstelling tot maar liefst ongeveer 
940 miljard EUR kunnen toenemen. Als gevolg daarvan zal de Commissie worden 
geconfronteerd met de uitdaging om haar administratieve capaciteit op te voeren om 
te zorgen voor een goed beheer van grotere verrichtingen op kapitaalmarkten dan ooit 
tevoren, met inbegrip van de uitgifte van obligaties en het beheer van financiële 
risico’s42. 

Kader 2.12 

Vergelijking van eerdere en mogelijke toekomstige totale 
blootstelling van de EU-begroting 

 
Bron: ERK, op basis van COM(2020) 677 – Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad betreffende door de algemene begroting gedekte garanties — Situatie op 31 december 
2019, werkdocument van de diensten van de Commissie SWD(2020) 241 en wetgeving inzake 
NGEU en SURE. 

                                                      
42 Onze Analyse nr. 06/2020 “Risico’s, uitdagingen en kansen in verband met de economische 

beleidsreactie van de EU op de COVID-19-crisis”, paragraaf 87. 
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2.38. De totale blootstelling betekent niet dat al deze middelen in één jaar kunnen 
worden aangesproken. Wij merken ook op dat het de bedoeling is de toegenomen 
blootstelling in verband met het NGEU-instrument te compenseren door een tijdelijke 
specifieke verhoging van het maximum van de eigen middelen van 0,6 % van het bni 
voor de duur van de uit hoofde van het NGEU-instrument aangegane verplichtingen. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

2.39. In 2020 werden de vastleggings- en betalingskredieten bijna volledig benut. 
De begrotingsautoriteit van de EU besloot speciale instrumenten in te zetten om 
vastleggingen boven het MFK-maximum te doen. De betalingen lagen ruim onder het 
MFK-maximum. Zie de paragrafen 2.3 en 2.4. 

2.40. Om op de COVID-19-pandemie te reageren, heeft de EU de begroting snel 
gebruikt om steun te verlenen door middel van overschrijvingen en gewijzigde 
begrotingen. In totaal werd 3,3 miljard EUR aan extra vastleggingskredieten en 
9,4 miljard EUR aan extra betalingskredieten ingevoegd via gewijzigde begrotingen 
voor COVID-19-gerelateerde uitgaven. Daarnaast heeft de EU de bestaande regels 
inzake de ESIF versoepeld om te zorgen voor extra liquiditeit en flexibiliteit voor de 
lidstaten. Zie de paragrafen 2.5 en 2.6. 

2.41. De Commissie heeft ons laten weten dat er eind 2020 12,9 miljard EUR aan 
vastleggingen onder direct en indirect beheer beschikbaar was gesteld voor COVID-19-
gerelateerde doeleinden. We constateerden dat ongeveer 0,2 miljard EUR aan COVID-
19-gerelateerde bedragen niet was opgenomen in deze 12,9 miljard EUR aan 
vastleggingen, hoewel deze bedragen in het centrale boekhoudsysteem van de 
Commissie als COVID-19-gerelateerd waren aangemerkt. Volgens de Commissie werd 
nog eens 34,2 miljard EUR onder gedeeld beheer toegezegd of gecontracteerd door de 
lidstaten, waardoor het totaal van de voor COVID-19-gerelateerde doeleinden 
beschikbaar gestelde EU-middelen op 47,1 miljard EUR uitkwam. De Commissie heeft 
nog geen verslag over COVID-19-gerelateerde uitgaven gepubliceerd. Zie de 
paragrafen 2.7 en 2.8. 

2.42. De niet-afgewikkelde vastleggingen bedroegen meer dan 300 miljard EUR De 
Commissie schatte dat zij tot 2027 vrij stabiel op dit hoge niveau zullen blijven (zonder 
NGEU). De niet-afgewikkelde vastleggingen zullen echter stijgen als, net als in de 
periode 2016-2020, de vastleggingen hoog blijven en de betalingsaanvragen als gevolg 
van vertragingen bij de uitvoering lager uitvallen dan verwacht. Zie de paragrafen 2.9-
2.11. 
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2.43. In de MFK-periode 2014-2020 werden de vastleggingskredieten bijna volledig 
benut. Van de betalingskredieten werd in deze zeven jaar vanaf 2016 echter minder 
gebruikgemaakt dan verwacht als gevolg van vertragingen bij de uitvoering van de 
ESIF. In totaal bleven de betalingen bijna 45 miljard EUR onder het MFK-maximum 
voor de jaren 2014-2020. Zie de paragrafen 2.12-2.16. 

2.44. De absorptie verloopt langzamer dan in het vorige MFK. De gemiddelde 
cumulatieve absorptie bedroeg slechts 55 %. Er zijn aanzienlijke verschillen in 
absorptie tussen de lidstaten. Het risico bestaat dat niet het gehele bedrag van 
209 miljard EUR aan ESIF-financiering dat nog voor de lidstaten beschikbaar is, zal 
worden geabsorbeerd. Zie de paragrafen 2.17-2.20. 

2.45. Vertragingen bij de vaststelling van de vereiste wetgeving en een trage totale 
absorptie van ESIF-financiering voor 2014-2020 kunnen leiden tot vertragingen bij de 
uitvoering van fondsen onder gedeeld beheer in het MFK 2021-2027. Hoewel COVID-
19-maatregelen de lidstaten hebben geholpen om snel op de pandemie te reageren, 
bestaat het risico dat de administratieve middelen die nodig zijn om de aanzienlijke 
stijging als gevolg van het naast elkaar bestaan van de RRF en het nieuwe en het oude 
MFK te beheren, ontoereikend zijn. Het risico is bijzonder groot in de eerste jaren van 
het nieuwe MFK en kan leiden tot extra vertragingen, verzwakking van 
controlesystemen en onregelmatigheden en slecht financieel beheer. Zie de 
paragrafen 2.21-2.33. 

2.46. Door de invoering van de instrumenten NGEU en SURE zal de blootstelling 
van de EU-begroting de komende jaren aanzienlijk toenemen, met maar liefst 
ongeveer 940 miljard EUR. Het is de bedoeling dat dit zal worden gecompenseerd door 
een grotere financieringscapaciteit van de EU als gevolg van een tijdelijke verhoging 
van het maximum van de eigen middelen. Zie de paragrafen 2.34-2.38. 
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Aanbevelingen 

Aanbeveling 2.1 — Rapporteren over EU-middelen voor COVID-
19-gerelateerde doeleinden  

Om een volledige rapportage van de vastgelegde en uitgegeven bedragen in verband 
met de COVID-19-pandemie, inclusief de in 2020 toegezegde of gecontracteerde 
bedragen, mogelijk te maken, moet de Commissie de registratie van EU-
begrotingsuitgaven voor COVID-19-gerelateerde doeleinden standaardiseren en 
daarover ten minste jaarlijks verslag uitbrengen aan de begrotingsautoriteit zolang dit 
nodig wordt geacht. 

Tijdpad: eind 2021 

Aanbeveling 2.2 — Niet-afgewikkelde vastleggingen geleidelijk 
terugbrengen 

Om het totale niveau van niet-afgewikkelde vastleggingen in de komende jaren 
geleidelijk te verlagen, moet de Commissie een analyse maken van de factoren die 
bijdragen aan de ontwikkeling van niet-afgewikkelde vastleggingen en op basis van de 
resultaten passende maatregelen nemen. 

Tijdpad: eind 2023 

Aanbeveling 2.3 — Deugdelijk gebruik van EU-financiering 
bevorderen 

In het licht van de aanzienlijke toename van het niveau en de soorten EU-financiering 
die de komende jaren beschikbaar zijn, met inbegrip van resterende bedragen van de 
vorige MFK-periode, moet de Commissie maatregelen nemen om te zorgen dat er 
aanvullend ondersteunend advies beschikbaar is voor nationale autoriteiten en zo 
bijdragen tot een deugdelijk gebruik van deze middelen door de lidstaten. 

Tijdpad: eind 2022 
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Hoofdstuk 3 

Ontvangsten 
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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 
2020 uitgesplitst. 

Kader 3.1 

Ontvangsten — uitsplitsing 2020(*) 

  
Totaal ontvangsten 2020(**): 174,3 miljard EUR 
(*) Overeenkomstig de geharmoniseerde definitie van onderliggende verrichtingen (zie voor nadere 
gegevens bijlage 1.1, paragraaf 10). 
(**) Dit bedrag betreft de feitelijke begrotingsontvangsten van de EU. Het bedrag van 
224 miljard EUR in de staat van de financiële resultaten wordt op transactiebasis berekend. 

Bron: Geconsolideerde rekeningen 2020 van de Europese Unie. 

  

Eigen middelen op basis van het 
bruto nationaal inkomen 123,0 

(70,6 %) Traditionele eigen middelen 
19,9 (11,4 %)

Eigen middelen op basis van de 
belasting over de toegevoegde 
waarde 
17,2 (9,9 %)

Bijdragen en terugbetalingen in het kader 
van EU-overeenkomsten en -programma's 
8,2 (4,7 %)

Overschot van het 
voorgaande jaar 

3,2 (1,8 %)

Overige ontvangsten 
2,8 (1,6 %)

174,3 miljard 
EUR 

(in miljard EUR)
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Korte beschrijving 

3.2. De meeste ontvangsten (92 %) zijn afkomstig uit de drie categorieën eigen 
middelen1: 

a) de eigen middelen bni (bruto nationaal inkomen) zijn goed voor 70,6 % 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; 

b) de traditionele eigen middelen (TEM) zijn goed voor 11,4 % 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 
9,9 % van de ontvangsten van de EU. Bijdragen in het kader van deze eigen 
middelen worden berekend door de toepassing van een uniform percentage 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 (4,7 % van de EU-ontvangsten), 
zoals de ontvangsten met betrekking tot de conformiteitsgoedkeuring van de 
rekeningen inzake het ELGF en het Elfpo, en de bijdragen van derde landen aan 
programma's en activiteiten van de EU2. 

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 

                                                      
1 Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het stelsel van 

eigen middelen van de Europese Unie (PB L 168 van 7.6.2014, blz. 105), artikel 2. 

2 Zie Analyse nr. 03/2021 “Financiële bijdragen van derde landen aan de EU en de lidstaten”. 
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betrouwbaarheidsverklaring, zoals beschreven in bijlage 1.1. We onderzochten het 
volgende voor de ontvangsten in 2020: 

a) een steekproef van 55 invorderingsopdrachten van de Commissie 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 eigenmiddelenbijdragen3; 

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 (Spanje, Frankrijk en 
Nederland), die zijn geselecteerd op basis van het bedrag van de geïnde 
douanerechten en onze risicobeoordeling; 

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

3.5. Er bestaat een risico dat douanerechten door importeurs niet of foutief worden 
opgegeven bij de nationale douaneautoriteiten. De “douanekloof”4, 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 voor het tweede jaar op rij 
de maatregelen beoordeeld die de EU heeft genomen om de kloof te verkleinen en het 
risico te beperken dat de TEM niet volledig zijn. 

                                                      
3 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. 

4 Het verschil tussen de theoretische invoerrechten die voor de economie als geheel moeten 
worden geïnd en de daadwerkelijk geïnde invoerrechten. 
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3.6. Hierbij hebben we de resultaten onderzocht van de follow-upinspecties voor 
TEM door de Commissie van de douanecontrolestrategieën van de lidstaten voor de 
aanpak van het risico van ondergewaardeerde invoer5. We hebben ook 
gebruikgemaakt van de resultaten van ons recente speciaal verslag over 
douanecontroles6, waarin we zijn nagegaan of het nieuwe risicobeheerkader dat de 
Commissie in samenwerking met de lidstaten heeft ingevoerd, een uniforme 
toepassing van douanecontroles waarborgt om de financiële belangen van de EU te 
beschermen. 

  

                                                      
5 Zie ook paragraaf 3.14 van ons Jaarverslag 2019. 

6 Zie Speciaal verslag nr. 04/2021 “Douanecontroles: onvoldoende harmonisatie schaadt de 
financiële belangen van de EU”. 

100

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_04/SR_Customs_controls_NL.pdf


 

 

Regelmatigheid van de verrichtingen 
3.7. Dit deel bevat onze opmerkingen over de regelmatigheid van de 
ontvangstenverrichtingen. We hebben onze conclusie over de regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen bij de EU-rekeningen gebaseerd op onze beoordeling van 
de systemen van de Commissie voor het berekenen en innen van ontvangsten7. Uit 
ons onderzoek van een steekproef van 55 invorderingsopdrachten bleek dat geen 
daarvan kwantificeerbare fouten vertoonde. Bijlage 3.1 biedt een overzicht van de 
resultaten van de toetsing van verrichtingen. 

  

                                                      
7 Zie paragraaf 10 van bijlage 1.1. 
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Onderzoek van elementen van de 
internebeheersingssystemen 
3.8. Zoals toegelicht in paragraaf 3.4, selecteerden en onderzochten we een aantal 
systemen. De opmerkingen over deze 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 tekortkomingen in de doeltreffendheid 
van de controlesystemen aan het licht op het niveau van zowel de Commissie als de 
lidstaten, waarvan de belangrijkste van invloed zijn op de afsluiting door de Commissie 
van de bni-verificatiecyclus en op de betrouwbaarheid van de TEM-overzichten in 
Nederland. 

Het openhouden van de bni-gegevens voor tien jaar leidt tot 
begrotingsonzekerheid 

3.9. Binnen haar meerjarige bni-verificatiecyclus onderzoekt de Commissie of de 
procedures die de lidstaten volgen voor het opstellen van hun nationale rekeningen in 
overeenstemming zijn met ESR 20108, en of de bni-gegevens vergelijkbaar, 
betrouwbaar en volledig zijn9. In 2020 heeft de Commissie haar verificatiecyclus met 
betrekking tot bni-gegevens voor eigen middelen vanaf 201010 afgesloten voor alle 
lidstaten behalve Frankrijk, waarvoor de verificatie vertraging opliep als gevolg van de 

                                                      
8 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). 

9 Zie artikel 5 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad van 15 juli 2003 
betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (“bni-
verordening”) (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). 

10 Met uitzondering van Kroatië, waar de periode waarin de gegevens open blijven staan, in 
2013 ingaat. 
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onbevredigende beschrijving van de compilatieprocedures in zijn bni-inventaris, zoals 
we in voorgaande jaren hebben gerapporteerd11. Dit leidt tot onzekerheid over de 
berekening van de toekomstige bijdragen van zowel Frankrijk als de andere lidstaten. 

3.10. Als gevolg van de afsluiting van de verificatiecyclus heeft de Commissie een 
groot aantal punten van voorbehoud inzake bni gemaakt ten aanzien van specifieke 
compilatieprocedures in de lidstaten die verbeterd moesten worden12 (zie bijlage 3.2). 
Met uitzondering van het punt over de impact van de globalisering op het bni (zie 
paragraaf 3.11) zorgen deze punten van voorbehoud ervoor dat de statistische 
gegevens van de lidstaten nog tien jaar kunnen worden gewijzigd13. Hierdoor wordt de 
begrotingsonzekerheid in de nationale begrotingen met betrekking tot de bijdrage op 
basis van het bni aanzienlijk groter, zoals we in het verleden hebben gerapporteerd14. 

De impact van de globalisering op het bni wordt niet naar 
behoren aangepakt 

3.11. Wat het punt van voorbehoud inzake bni met betrekking tot de impact van 
de globalisering betreft, dat het mogelijk maakt een nauwkeuriger raming van de 
activa van multinationale ondernemingen op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) op te nemen15, heeft de Commissie de periode voor de herziening 
van gegevens verkort door van 2018 het beginjaar voor veranderingen te maken. Met 
een dergelijke uitzondering wordt weliswaar rekening gehouden met de moeilijkheden 
die de lidstaten ondervinden bij het verkrijgen van gegevens voor eerdere jaren van 
multinationale ondernemingen, maar zo wordt het bni van de lidstaten van 2010 tot 
2017 minder vergelijkbaar, betrouwbaar en volledig. Deze beperking is niet in 

                                                      
11 Zie paragraaf 4.18 van ons Jaarverslag 2018 en paragraaf 3.21 van ons Jaarverslag 2019. 

12 Verrichtingspecifieke en horizontale punten van voorbehoud ter vervanging van de 
processpecifieke punten van voorbehoud. 

13 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 door een punt van voorbehoud inzake bni vast te 
stellen in gevallen waarin de kwaliteit van de gegevens moet worden verbeterd. 

14 Zie de paragrafen 68-70 en aanbeveling 2 in Speciaal verslag nr. 11/2013 “Op weg naar 
correcte gegevens over het bruto nationaal inkomen (bni): een meer gestructureerde en 
gerichte aanpak zou de doeltreffendheid van de verificatie door de Commissie verbeteren” 
en de paragrafen 4.9 en 4.10 en aanbeveling 1 in ons Jaarverslag 2014. 

15 Zie paragraaf 3.20 van ons Jaarverslag 2019. 
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overeenstemming met de EU-voorschriften16 voor de berekening van de eigen 
middelen op basis van het bni. 

Ondanks verbeteringen blijft het aantal punten van 
voorbehoud inzake btw en openstaande punten inzake TEM 
hoog 

3.12. We hebben het proces van verificatie door de Commissie van de berekening 
van de btw-grondslag en van de TEM onderzocht en hebben een overzicht verschaft 
van de hangende punten van voorbehoud en openstaande punten die de Commissie 
heeft vastgesteld voor ontdekte gebreken (zie bijlage 3.2). Ten opzichte van vorig jaar 
is het aantal punten van voorbehoud inzake btw gestegen van 95 naar 104 (9 %) en is 
het aantal openstaande punten inzake TEM gedaald van 356 naar 326 (8 %). 
Tegelijkertijd merkten we op dat de lidstaten goede vooruitgang hebben geboekt bij 
het verhelpen van de in voorgaande jaren vastgestelde tekortkomingen, waardoor 
punten van voorbehoud inzake btw werden opgeheven en openstaande punten inzake 
TEM werden afgesloten, maar er zijn nog tal van tekortkomingen die niet zijn 
verholpen. 

Er blijven tekortkomingen bestaan in de boekinghouding en het 
beheer van TEM door de lidstaten 

3.13. Wij hebben onderzocht hoe drie lidstaten (Spanje, Frankrijk en Nederland) 
hun overzichten van geïnde douanerechten en van nog niet geïnde douanerechten 
opstellen17, alsook hun procedures voor het beheer van aan de EU-begroting 
verschuldigde TEM (zie bijlage 3.3). Onze beoordeling van de belangrijkste 
internebeheersingssystemen voor TEM van de lidstaten is weergegeven in figuur 3.1. 

                                                      
16 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), artikel 10 ter, lid 4. 

17 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 22.12.2016, blz. 20). 
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Figuur 3.1 — Beoordeling van de belangrijkste 
internebeheersingssystemen voor TEM van de geselecteerde lidstaten 

 
Bron: ERK. 

3.14. We stelden geen significante problemen vast bij de opstelling van de TEM-
overzichten (voor zowel geïnde douanerechten als nog niet geïnde douanerechten) in 
Frankrijk. In de andere twee onderzochte lidstaten stelden we echter vast dat de 
tekortkomingen die we eerder hadden vastgesteld, nog steeds bestaan (zie kader 3.2). 

Kader 3.2 

Aanhoudende tekortkomingen in de nationale controlesystemen 
voor het opstellen van TEM-overzichten 

Spanje 

In ons Jaarverslag 201818 hebben wij erop gewezen dat de Spaanse overzichten 
van geïnde douanerechten handmatige boekingen bevatten ter compensatie van 
automatische boekingen die werden gegenereerd door het IT-systeem. We 

                                                      
18 Zie paragraaf 4.9 en kader 4.2 van ons Jaarverslag 2018. 

TEM-bijdragen in 2020

NederlandFrankrijk Spanje

Compilatie van de 
TEM-overzichten

Beheer van geïnde 
douanerechten

Beheer van 
niet-geïnde 

douanerechten

Niet doeltreffendOver het algemeen 
doeltreffend

Gedeeltelijk 
doeltreffend

1,7 miljard EUR, 8 % 
van de totale TEM 3,1 miljard EUR, 

16 % van de totale 
TEM

1,3 miljard EUR, 7 % 
van de totale TEM
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constateerden dat de aan de EU-begroting ter beschikking gestelde bedragen ten 
onrechte met een half miljoen EUR waren verlaagd als gevolg van een niet-
toegestane handmatige interventie. 

Hoewel we verbeteringen in de opsporing en correctie van foutieve automatische 
boekingen hebben opgemerkt, hebben we geconstateerd dat, aangezien er geen 
veranderingen zijn doorgevoerd in het IT-systeem, er nog steeds een risico bestaat 
dat de Spaanse TEM-overzichten op incorrecte wijze worden samengesteld. 

Nederland 

Sinds 201319 hebben wij herhaaldelijk gemeld dat wij de betrouwbaarheid van de 
Nederlandse overzichten (met inbegrip van die voor geïnde en nog niet geïnde 
rechten) niet naar behoren kunnen beoordelen omdat het IT-douanesysteem ons 
niet in staat stelt een controlespoor vast te stellen. Als gevolg van deze 
beperkingen van het IT-systeem konden de nationale douaneautoriteiten ook niet 
garanderen dat zij het risico van dubbele boeking in de boekhouding van niet-
geïnde rechten naar behoren hebben beperkt en dat gedeeltelijke betalingen van 
debiteuren correct waren verdeeld over de TEM en de nationale ontvangsten. 

Hoewel de Nederlandse autoriteiten ons in 2017 hebben meegedeeld dat deze 
problemen tegen maart 2018 zouden zijn opgelost, is dit drie jaar later nog niet 
het geval. 

3.15. In 2020 heeft de Commissie de systemen die de nationale 
douaneautoriteiten gebruiken om de TEM-overzichten samen te stellen, grondiger 
onderzocht. Naar het oordeel van de Commissie was de betrouwbaarheid van deze 
overzichten in zes20 van de tien geïnspecteerde lidstaten gedeeltelijk bevredigend en 
in vier lidstaten21 over het algemeen bevredigend. 

3.16. Evenals in voorgaande jaren22 stelden we gebreken vast in het beheer van 
vastgestelde rechten die nog niet door de nationale douaneautoriteiten zijn geïnd. 

3.17. In de gecontroleerde lidstaten stelden we vertragingen vast bij het meedelen 
en/of boeken van douaneschulden (Frankrijk en Nederland) en bij de invordering van 
dergelijke schulden (Spanje, Frankrijk en Nederland), alsook laattijdige afschrijvingen 

                                                      
19 Zie paragraaf 2.17 van ons Jaarverslag 2013 en paragraaf 4.14 van ons Jaarverslag 2017. 

20 Bulgarije, Frankrijk, Malta, Portugal, Slowakije en Zweden. 

21 Tsjechië, Duitsland, Hongarije en Polen. 

22 Zie bijvoorbeeld paragraaf 3.9 van ons Jaarverslag 2019, paragraaf 4.10 van ons 
Jaarverslag 2018 en paragraaf 4.15 van ons Jaarverslag 2017. 
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van oninbare rechten in de boekhouding (Nederland). De Commissie blijft ook 
tekortkomingen op dit gebied opsporen en rapporteren, hoewel zij de lidstaten 
aanvullende richtsnoeren heeft verstrekt voor het beheer van deze rechten. 

Gebrek aan systematische monitoring van invoergegevens en 
onvoldoende geharmoniseerde douanecontroles op EU-niveau 

3.18. In het speciaal verslag van 2021 over douanecontroles merkten we op dat de 
Commissie niet systematisch een EU-brede analyse van gegevens over alle EU-invoer 
heeft uitgevoerd om financiële risico’s op douanegebied op te sporen23. Dit wordt ook 
bevestigd door onze follow-upwerkzaamheden met betrekking tot de aanbeveling die 
wij in ons Jaarverslag 2017 hebben gedaan (zie bijlage 3.4). De ontoereikende 
monitoring van invoergegevens op EU-niveau doet afbreuk aan de doeltreffendheid 
van het risicobeheer dat ten grondslag ligt aan de selectie door de lidstaten van 
invoeraangiften die aan douanecontroles moeten worden onderworpen. 

3.19. Hoewel in ons speciaal verslag werd erkend dat het risicobeheerkader van de 
Commissie een belangrijke stap is in de richting van een uniforme toepassing van 
douanecontroles, concludeerden wij dat dit niet zorgt voor voldoende harmonisatie 
van de controleselectie op lidstaatniveau om de financiële belangen van de EU te 
beschermen24. Dit is voornamelijk te wijten aan tekortkomingen in de opzet van het 
kader op EU-niveau, waardoor de lidstaten het zeer uiteenlopend kunnen toepassen. 
We merkten op dat de Commissie tekortkomingen in en verschillen tussen de diverse 
nationale controlestrategieën voor de aanpak van het risico van ondergewaardeerde 
invoer bleef ontdekken tijdens haar follow-upinspecties voor TEM in de lidstaten 
(zie kader 3.3). 

Kader 3.3 

Volgens de Commissie zijn de controlestrategieën van de lidstaten 
voor de aanpak van het risico van ondergewaardeerde invoer over 
het geheel genomen nog steeds ontoereikend 

In 2018 en 2019 verrichtte de Commissie TEM-inspecties van de 
douanecontrolestrategie voor de aanpak van het risico van ondergewaardeerde 

                                                      
23 Zie Speciaal verslag nr. 04/2021 “Douanecontroles: onvoldoende harmonisatie schaadt de 

financiële belangen van de EU”, paragraaf 33. 

24 Idem, paragraaf 62. 
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invoer in alle lidstaten. Zij was van oordeel dat de nationale controlestrategie in 24 
van de 28 lidstaten gedeeltelijk bevredigend of onbevredigend was25. Uit de door 
ons geëvalueerde follow-upinspecties door de Commissie in 2019 en 2020 is 
gebleken dat drie lidstaten en het Verenigd Koninkrijk hun controlestrategie 
hadden verbeterd (van onbevredigend tot gedeeltelijk bevredigend). Over het 
geheel genomen is de situatie echter nog steeds ontoereikend. 

 
Bron: ERK, op basis van de TEM-inspectieverslagen van de Commissie. 

  

                                                      
25 Zie de paragrafen 3.13 en 3.14 van ons Jaarverslag 2019. 
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Jaarlijkse activiteitenverslagen 
3.20. Over het geheel genomen bevestigt de informatie in de jaarlijkse 
activiteitenverslagen 2020 die werden gepubliceerd door DG BUDG en Eurostat, onze 
bevindingen en conclusies. De door ons ontdekte tekortkomingen met betrekking tot 
de compilatie van de TEM-overzichten van geïnde en nog niet geïnde douanerechten 
in Nederland (zie kader 3.2) waren echter niet opgenomen in het jaarlijks 
activiteitenverslag van DG BUDG. 

3.21. Voor het vijfde opeenvolgende jaar heeft DG BUDG het voorbehoud 
gehandhaafd dat de aan de EU-begroting overgedragen TEM-bedragen onjuist zijn 
vanwege onderwaardering van uit China ingevoerd textiel en schoeisel in de periode 
van 2011 tot 2017. Het voorbehoud werd voor het eerst gemaakt in 2016, toen de aan 
het Verenigd Koninkrijk toe te rekenen TEM-verliezen werden gekwantificeerd, en 
werd vervolgens in 2018 uitgebreid naar andere lidstaten, zonder kwantificering. 

3.22. Het Hof van Justitie van de Europese Unie moet zich nog uitspreken over de 
inbreukprocedure van de Commissie tegen het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot 
de TEM-verliezen als gevolg van deze ondergewaardeerde invoer uit China. De meest 
recente stap was de hoorzitting van het Hof van Justitie op 8 december 2020. De 
hoofdsom van de totale potentiële verliezen als gevolg van bovenstaand voorbehoud, 
die in de geconsolideerde rekeningen 2020 van de Europese Unie als vorderingen zijn 
geboekt, bedroeg 2,1 miljard EUR. Er is ook rente van 1,6 miljard EUR geboekt 
vanwege het grote aandeel van de tot 2011 teruggaande douanerechten dat niet ter 
beschikking is gesteld. 
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Conclusie en aanbevelingen 

Conclusie 

3.23. 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 
in bepaalde lidstaten en de afsluiting van de bni-verificatiecyclus die we hebben 
beoordeeld bij de Commissie, waren echter gedeeltelijk doeltreffend vanwege 
aanhoudende tekortkomingen (zie de paragrafen 3.9-3.17). 

3.24. Ook constateerden wij belangrijke gebreken in de controles van de lidstaten 
ter verkleining van de douanekloof, die om EU-optreden vragen. Deze tekortkomingen 
hebben geen invloed op ons controleoordeel over de ontvangsten, aangezien zij geen 
betrekking hebben op de onderliggende verrichtingen bij de rekeningen, maar op het 
risico dat de TEM onvolledig zijn. In ons recente speciaal verslag over douanecontroles 
werd aanbevolen om verbeteringen door te voeren op dit gebied26 (zie de 
paragrafen 3.18 en 3.19). 

Aanbevelingen 

3.25. Bijlage 3.4 bevat de bevindingen naar aanleiding van onze follow-upevaluatie 
van de twee aanbevelingen die wij in ons Jaarverslag 2017 hebben gedaan en de twee 
die we in ons Jaarverslag 2018 hebben gedaan met eind 2020 als de termijn voor 
uitvoering. De Commissie had één aanbeveling in de meeste opzichten en drie in 
enkele opzichten uitgevoerd. 

3.26. Op basis van deze evaluatie en onze bevindingen en conclusies voor 2020 
doen wij de volgende aanbevelingen: 

                                                      
26 Zie Speciaal verslag nr. 04/2021 “Douanecontroles: onvoldoende harmonisatie schaadt de 

financiële belangen van de EU”, aanbeveling 1 “Versterk de uniforme toepassing van 
douanecontroles” en aanbeveling 2 “Ontwikkel een volwaardige analyse- en 
coördinatiecapaciteit op EU-niveau en stel deze in”. 
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Aanbeveling 3.1 — Evalueer en actualiseer de verificatieaanpak 
om de periode waarin bni-gegevens open blijven staan te 
verkorten 

Wij bevelen aan dat de Commissie haar aanpak voor het verifiëren van de bni-
gegevens van de lidstaten in toekomstige meerjarige cycli evalueert en actualiseert om 
het proces verder te stroomlijnen en de periode waarin bni-gegevens na het einde van 
de cyclus open blijven staan, te verkorten. 

Tijdpad: uiterlijk eind 2024 (einde van de huidige verificatiecyclus) 

Aanbeveling 3.2 — Meer maatregelen nodig om de impact van 
de globalisering op het bni naar behoren aan te pakken 

a) Wij bevelen aan dat de Commissie, in samenwerking met de instanties voor de 
statistiek van de lidstaten, de wijze waarop rekening wordt gehouden met de 
globalisering in de nationale rekeningen blijft verbeteren om het punt van 
voorbehoud inzake bni op dit gebied aan te pakken voor het jaar 2018 en 
volgende jaren. 

b) Indien de impact van het opheffen van het bovengenoemde punt van voorbehoud 
op de nationale rekeningen aanzienlijk zou verschillen van lidstaat tot lidstaat, 
moet de Commissie de kwaliteit van de bni-gegevens van voorgaande jaren 
opnieuw beoordelen om de begrotingsautoriteit in kennis te stellen van de 
mogelijke gevolgen van de daaruit voortvloeiende herziene statistieken voor de 
ontvangstenbegroting sinds 2010. 

Tijdpad: uiterlijk medio 2023 

Aanbeveling 3.3 — Betrouwbaarheid van Nederlandse TEM-
overzichten 

Wij bevelen Nederland aan ervoor te zorgen dat zijn maandelijkse en driemaandelijkse 
TEM-overzichten betrouwbaar zijn door de huidige tekortkomingen in zijn IT-
douanesysteem met betrekking tot het ontbreken van een controlespoor, het risico 
van dubbele boeking en de onjuiste toewijzing van gedeeltelijke betalingen aan te 
pakken. 

Tijdpad: uiterlijk eind 2022  
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Bijlagen 

Bijlage 3.1 — Resultaten van de toetsing van verrichtingen voor 
ontvangsten 

  

2020 2019 

  
  

OMVANG EN STRUCTUUR VAN DE STEEKPROEF 

  
  

Totaalaantal verrichtingen 55 55 

    
GESCHATTE IMPACT VAN KWANTIFICEERBARE FOUTEN 

   

Geschat foutenpercentage 

Bevat 
geen 

materiële 
fouten 

Bevat geen 
materiële 

fouten 

    
Bron: ERK. 
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Bijlage 3.2 — Aantal hangende punten van voorbehoud inzake 
bni en btw, en aantal openstaande punten inzake TEM per 
lidstaat op 31.12.2020 

 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie27. 
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Bijlage 3.3 — Het proces van het opstellen van de TEM-
overzichten van (geïnde en nog niet geïnde) douanerechten en 
de boeking ervan in de EU-rekeningen en -begroting 

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

                                                      
27 De cijfers van de punten van voorbehoud inzake bni zijn uitsluitend verrichtingspecifieke 

punten van voorbehoud met betrekking tot de gegevens die sinds 2010 worden verzameld 
in specifieke componenten van de nationale rekeningen in de betrokken lidstaten. Er zijn 
ook vijf horizontale punten van voorbehoud voor elke lidstaat en het Verenigd Koninkrijk, 
een processpecifiek punt van voorbehoud inzake bni met betrekking tot de bni-gegevens 
van het Verenigd Koninkrijk voor de jaren 2016-2020 en één algemeen punt van 
voorbehoud voor Frankrijk. 

Lidstaten
Stellen douanerechten vast en boeken en 

innen deze
Rapporteren aan de Commissie 

Marktdeelnemers
Dienen invoeraangiften in bij nationale douaneautoriteiten

Betalen vereiste douanerechten
Importeren goederen op de EU-markt

Maandelijks overzicht 
van geïnde rechten

Driemaandelijks overzicht 
van nog niet geïnde rechten

Lidstaten
Storten 80 % van de 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
Geboekt in de rekeningen als te innen 

ontvangsten (vorderingen)

EU-rekeningen en -begroting
Geboekt in de rekeningen als geïnde 

ontvangsten
Bijgedragen in de jaarlijkse EU-begroting 

Binnen de reikwijdte van de 
betrouwbaarheidsverklaring  
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Bijlage 3.4 — Follow-up van eerdere aanbevelingen 

Follow-up van eerdere aanbevelingen voor ontvangsten 

Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs 

In de 
meeste 

opzichten 

In enkele 
opzichten 

2017 

Wij bevelen de Commissie aan: 
TEM 
Aanbeveling 1: 
uiterlijk eind 2020 haar monitoring van invoerstromen 
te verbeteren, en onder meer breder gebruik te 
maken van dataminingtechnieken om ongebruikelijke 
patronen en de onderliggende redenen daarvoor te 
analyseren, en snel te handelen om te waarborgen 
dat de verschuldigde TEM-bedragen ter beschikking 
worden gesteld. 

  X    

Eigen middelen uit de btw 
Aanbeveling 2: 
uiterlijk eind 2019 het bestaande controlekader te 
herzien en de toepassing ervan bij het verifiëren van 
de berekeningen door de lidstaten van de gewogen 
gemiddelde btw-tarieven die zij hebben gebruikt om 

 X     
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs 

In de 
meeste 

opzichten 

In enkele 
opzichten 

de geharmoniseerde btw-grondslagen te verkrijgen, 
beter te documenteren. 

2018 

Wij bevelen de Commissie aan: 
Aanbeveling 1: 
uiterlijk eind 2020 een meer gestructureerde en beter 
gedocumenteerde risicobeoordeling bij de TEM-
inspectieplanning te gebruiken, inclusief een analyse 
van het risiconiveau voor elke lidstaat en van de 
risico’s die verband houden met het opstellen van de 
A- en de B-boekhouding. 

  X    

Aanbeveling 2: 
uiterlijk eind 2020 de reikwijdte van de maandelijkse 
en driemaandelijkse controles van de TEM-
overzichten van de A- en de B-boekhouding te 
verruimen door een diepgaandere analyse van de 
ongebruikelijke wijzigingen te verrichten om te 
waarborgen dat er snel wordt gereageerd op 
mogelijke anomalieën. 

  X    

Bron: ERK. 

116



 

 

Opmerkingen over onze analyse van de geboekte vooruitgang: 

Jaarverslag 2017 

Aanbeveling 1: 

De Commissie (DG BUDG) gebruikt momenteel de databanken Theseus en Surveillance II om de trends op het gebied van onderwaardering in de lidstaten te monitoren. In 
december 2020 heeft DG BUDG een nieuw gegevensanalyseteam opgericht om de beleidsbeslissingen op douanegebied en de handhavingsstrategie te ondersteunen. De 
verantwoordelijkheden van het team, de frequentie van de gegevensanalyse en het gebruik van dergelijke analyses moeten echter nog worden vastgesteld. 

De Commissie (DG TAXUD) is begonnen met het opzetten van verschillende instrumenten om de analyse van gegevens over invoerstromen te verbeteren. Zij is echter van 

mening dat de monitoring van deze stromen pas aanzienlijk zal verbeteren wanneer de Surveillance III-databank operationeel wordt28, wat naar verwachting niet vóór 
januari 2023 zal gebeuren. 

In 2019 hebben de diensten van de Commissie (DG BUDG, DG TAXUD en OLAF) middelen gebundeld om een proefproject inzake gemeenschappelijke analysecapaciteit uit 
te voeren met als doel het gebruik van datamining-/analysetechnieken te onderzoeken. De follow-up van deze actie is aan de gang. 

In september 2020 heeft de Commissie haar douaneactieplan (voor de jaren 2020-2024) gepubliceerd, dat voorziet in de ontwikkeling van gegevensanalyse op EU-niveau. 
Wij zijn ervan in kennis gesteld dat de Commissie verwacht dat zij uiterlijk eind 2022 volledig gevolg zal geven aan onze aanbeveling. 

Aanbeveling 2: 

De Commissie (DG BUDG) heeft haar controleprocedures voor de verificatie van de berekeningen door de lidstaten van het gewogen gemiddelde btw-tarief herzien. Dit 
heeft geleid tot verbeterde transparantie, traceerbaarheid en continuïteit van de controles. We constateerden echter dat de beoordeling van de impact van potentiële 
tekortkomingen in de nationale rekeningen (gedekt door algemene punten van voorbehoud inzake bni) op de berekening van het gewogen gemiddelde tarief niet naar 
behoren is onderbouwd. 

                                                      
28 Zie kader 3.2 van ons Jaarverslag 2019. 
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Jaarverslag 2018 

Aanbeveling 1: 

Wij zijn ingenomen met de verdere formalisering van de risicobeoordeling die de Commissie (DG BUDG) heeft ingevoerd voor haar TEM-inspectieplanning. We merkten 
echter op dat de beoordeling van het risiconiveau van elke lidstaat nog steeds niet wordt weergegeven in het risicobeoordelingskader. De voor TEM-inspecties 
geselecteerde gebieden zijn nog niet gebaseerd op een bredere beoordeling van douanegerelateerde risico’s, met inbegrip van hun impact en waarschijnlijkheid. 

Aanbeveling 2: 

De reikwijdte van de maandelijkse en driemaandelijkse controles door de Commissie (DG BUDG) van overzichten van geïnde en nog niet geïnde rechten (A- en B-
boekhouding) om ongebruikelijke trends op te sporen, werd niet uitgebreid in overeenstemming met onze aanbeveling. De reikwijdte blijft over het algemeen beperkt tot 
het controleren van de consistentie van de maandelijkse en driemaandelijkse TEM-overzichten. De analyse van deze overzichten wordt ook gebruikt om de jaarlijkse TEM-
inspecties voor te bereiden. In 2020 is de Commissie (DG BUDG) begonnen met het uitvoeren van ad-hocinspecties en controles aan de hand van stukken om te reageren 
op opkomende trends die van invloed zijn op het beheer van TEM, zoals de risico’s in verband met ondergewaardeerde invoer in sommige lidstaten. 
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Hoofdstuk 4 

Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid 
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Bijlagen 
Bijlage 4.1 — Resultaten van de toetsing van  
verrichtingen voor “Concurrentievermogen voor groei en 
werkgelegenheid” 

Bijlage 4.2 — Follow-up van eerdere aanbevelingen met 
betrekking tot “Concurrentievermogen voor groei en 
werkgelegenheid” 
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Inleiding 
4.1. Dit hoofdstuk bevat onze bevindingen voor het meerjarig financieel kader 1a
“Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid” (MFK 1a). Kader 4.1 geeft 
een overzicht van de kernactiviteiten en de uitgaven in deze subrubriek voor 2020. 

Kader 4.1 

MFK 1a “Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid” — 
uitsplitsing 2020 

Andere acties en 
programma’s 
3,4 (14,1 %)

Ruimtevaart 
1,6 (6,5 %)

Vervoer en energie 
2,4 (10,2 %)

Onderwijs, opleiding, 
jeugd en sport  
3,1 (12,8 %)

Onderzoek 
13,6 (56,4 %)

Concurrentievermogen 
24,1 

(13,9 %)

Betalingen 2020 als percentage van de EU-begroting en uitsplitsing

(miljard EUR)

173,3
miljard EUR
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(*) Overeenkomstig de geharmoniseerde definitie van onderliggende verrichtingen (zie voor nadere 
gegevens bijlage 1.1, paragraaf 11). 

Bron: Geconsolideerde rekeningen 2020 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 kaderprogramma2 — KP7) en Erasmus+ 
voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. MFK 1a omvat ook grote 
infrastructuurprojecten, zoals de ruimtevaartprogramma’s Galileo (het wereldwijde 
satellietnavigatiesysteem van de EU) en Egnos (het Europees overlaysysteem voor 
geostationaire navigatie), de EU-bijdrage aan de internationale thermonucleaire 
experimentele reactor (ITER) en de Connecting Europe Facility (CEF). MFK 1a omvat 

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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ook financieringsinstrumenten zoals het Europees Fonds voor strategische 
investeringen (EFSI). 

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 en vergoedt de door de EU 
gefinancierde kosten die de begunstigden declareren, waarbij de voorschotten worden 
verrekend. In het geval van Erasmus+ beheren voornamelijk de nationale 
agentschappen 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 in 2020, 
waarbij we de in bijlage 1.1 uiteengezette controleaanpak en -methoden hebben 
toegepast: 

a) een steekproef van 133 verrichtingen in overeenstemming met paragraaf 9 van 
bijlage 1.1. De steekproef was zodanig opgezet dat deze representatief is voor 
alle soorten uitgaven binnen MFK 1a. De steekproef bestond uit 84 verrichtingen 
op het gebied van onderzoek en innovatie (80 voor Horizon 2020 en 4 voor KP7) 
en 49 verrichtingen in het kader van andere programma’s en activiteiten, met 
name de CEF, Erasmus+, financieringsinstrumenten en de 
ruimtevaartprogramma’s. De gecontroleerde begunstigden waren gevestigd in 
22 lidstaten, het Verenigd Koninkrijk en vijf 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) de informatie over de regelmatigheid in de jaarlijkse activiteitenverslagen van het 
directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie (DG RTD), het directoraat-generaal 
Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (DG CNECT) en het Uitvoerend 
Agentschap innovatie en netwerken (INEA), die vervolgens door de Commissie is 
opgenomen in haar jaarlijks beheers- en prestatieverslag (AMPR); 

c) de uitvoering door de Commissie van acties om de kwesties aan te pakken die wij 
in voorgaande jaren hadden vastgesteld met betrekking tot de betrouwbaarheid 
van haar controlewerkzaamheden achteraf inzake de regelmatigheid van de 
uitgaven in het kader van H2020. We richten ons elk jaar op deze kwesties om in 
de toekomst zo mogelijk nog beter gebruik te maken van de beschikbare 
informatie over de regelmatigheid.   
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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 133 door ons onderzochte verrichtingen bevatten er 64 (48 %) 
fouten. Op basis van de 37 door ons gekwantificeerde fouten schatten wij het 
foutenpercentage op 3,9 %3. In kader 4.2 wordt het door ons geschatte 
foutenpercentage voor 2020 uitgesplitst, waarbij een onderscheid wordt gemaakt 
tussen onderzoek en andere verrichtingen. 

Kader 4.2 

Uitsplitsing van het geschatte foutenpercentage per soort fout 

 
Bron: ERK. 

                                                      
3 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 1,9 % en 5,8 % ligt (de onderste, 
respectievelijk de bovenste foutengrens). 
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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. We troffen kwantificeerbare 
fouten aan met betrekking tot niet-subsidiabele kosten bij 28 van de 84 verrichtingen 
op het gebied van onderzoek en innovatie in de steekproef. Dit vertegenwoordigt 66 % 
van het door ons geschatte foutenpercentage voor deze subrubriek in 2020. 

4.8. Wij hebben eerder verslag uitgebracht over de verbeteringen in 
programmaontwerp en de controlestrategie van de Commissie met betrekking tot 
H20204. Sommige vereenvoudigingen hebben het leven voor begunstigden 
gemakkelijker gemaakt en hebben bijgedragen tot het verkleinen van het risico op 
fouten. Uit de resultaten van onze controlewerkzaamheden en de eigen raming van de 
Commissie (zie paragraaf 4.32) blijkt echter dat dit het foutenpercentage niet heeft 
verlaagd tot onder de materialiteitsdrempel van 2 %. 

4.9. Bij andere programma’s en activiteiten ontdekten we kwantificeerbare fouten 
bij 9 van de 49 verrichtingen in de steekproef. Deze omvatten: 

a) één geval van een onregelmatigheid in een aanbestedingsprocedure (CEF); 

b) een niet-vervulde essentiële voorwaarde voor betaling5 (programma voor 
Europese werkgelegenheidsdiensten); 

c) kosten die zijn gemaakt buiten de subsidiabiliteitsperiode van het project 
(Europees statistisch programma); 

d) niet-subsidiabele personeelskosten (onderzoeksprogramma van het Fonds voor 
onderzoek inzake kolen en staal en de CEF). 

                                                      
4 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”. 

5 De gecontroleerde begunstigde verzocht de toekomstige werkgevers van de sollicitanten 
niet om een schriftelijke verklaring dat de verhuiskosten in het kader van het 
werkgelegenheidsbeleid van de onderneming niet werden gedekt. Het doel van deze 
verklaring is het voorkomen van dubbele financiering van dergelijke kosten. 
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4.10. De Commissie heeft corrigerende maatregelen getroffen die rechtstreekse 
gevolgen hadden voor zes door ons gecontroleerde verrichtingen. Deze maatregelen 
waren van belang voor onze berekeningen, omdat ons geschatte foutenpercentage 
voor dit hoofdstuk daardoor met 0,12 procentpunt daalde. In 14 gevallen waarin 
eindbegunstigden kwantificeerbare fouten hadden gemaakt, hebben de door de 
Commissie ingestelde controleprocedures er niet voor gezorgd dat de fouten werden 
voorkomen of werden opgespoord en gecorrigeerd voordat de uitgaven werden 
aanvaard. Het merendeel van de niet-ontdekte fouten hield verband met 
personeelskosten. Indien alle beschikbare informatie naar behoren was gebruikt door 
de Commissie of de door de begunstigden gecontracteerde auditors6, zou het 
geschatte foutenpercentage voor dit hoofdstuk 1,6 procentpunt lager zijn geweest. 

4.11. Wat de onderzoeksuitgaven betreft, verstrekken auditors die aan het eind 
van een project door de begunstigden zelf zijn gecontracteerd, certificaten betreffende 
de financiële overzichten (certificates on financial statements, CFS). Deze certificaten 
zijn bedoeld om de Commissie te helpen na te gaan of de in de financiële overzichten 
gedeclareerde kosten subsidiabel zijn. We hebben in deze certificaten echter 
herhaaldelijk tekortkomingen gerapporteerd7. Wij constateerden dat 10 van de 
14 gevallen van detecteerbare kwantificeerbare fouten niet waren ontdekt door de 
auditors die de certificaten verstrekten. 

4.12. Bovendien worden bepaalde categorieën eenheidskosten — zoals de kosten 
voor het verlenen van transnationale toegang tot onderzoeksinfrastructuur — niet 
door de gecontracteerde auditors getoetst, aangezien de Commissie hen niet verplicht 
dergelijke controles uit te voeren. Hoewel eenheidskosten over het algemeen minder 
foutgevoelig zijn dan de vergoeding van werkelijke kosten, blijkt uit onze controles dat 
het aantal gedeclareerde eenheden nog steeds onjuist kan zijn. Het is dus 
onwaarschijnlijk dat deze fouten door het controlesysteem van de Commissie worden 
ontdekt. 

                                                      
6 Eén onderdeel van het controlesysteem van de Commissie bestaat uit de certificaten 

betreffende de financiële overzichten die zijn afgegeven door auditors die door 
begunstigden zijn gecontracteerd (zie paragraaf 4.11). 

7 Zie de paragrafen 5.15 van het Jaarverslag 2018 en 4.10 van het Jaarverslag 2019. 

127

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_NL.pdf


 

 

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

4.13. De regels voor het declareren van personeelskosten in het kader van H2020 
blijven complex, ondanks de inspanningen om deze te vereenvoudigen, en de 
berekening ervan blijft een belangrijke bron van fouten in de kostendeclaraties. Zoals 
wij in onze eerdere jaarverslagen8 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 20 van de 28 verrichtingen met kwantificeerbare fouten in onze 
steekproef van onderzoeksverrichtingen, d.w.z. meer dan 70 %, werd de methode voor 
de berekening van personeelskosten onjuist toegepast. 

4.14. In eerdere jaarverslagen9 hebben wij erop gewezen dat de regel dat het 
jaarlijkse uurtarief van het recentste afgesloten begrotingsjaar moet worden gebruikt 
voor het declareren van kosten met betrekking tot het daaropvolgende (niet-
afgesloten) jaar waarin verslag wordt uitgebracht, tot fouten leidt. Deze regel leidt 
bovendien tot extra administratieve lasten voor de begunstigden en heeft gevolgen 
voor de kosten die zullen worden vergoed wanneer het personeel uitsluitend aan een 
bepaald project heeft gewerkt. In het bovengenoemde historische tarief worden 
eventuele salarisverhogingen in het volgende jaar niet meegenomen. Daarom leven 
begunstigden deze regel vaak niet na en declareren zij de kosten die zij werkelijk 
hebben gemaakt in het niet-afgesloten jaar waarin verslag wordt uitgebracht. We 
troffen negen van dergelijke voorbeelden aan in 2020. 

4.15. Begunstigden kunnen de werkelijke salariskosten voor het lopende 
begrotingsjaar niet declareren, tenzij zij gebruikmaken van het maandelijkse uurtarief. 
Uit onze controles bleek echter dat de berekeningen in het kader van deze optie te 
complex en daardoor zelden correct zijn. Het grootste probleem is dat betalingen die 
zijn gegenereerd in een periode die langer duurt dan een maand (zoals vakantiegeld en 
de dertiende maand), worden toegewezen aan de maanden waarin zij daadwerkelijk 
zijn verdiend. De begunstigden maken vaak fouten bij deze toewijzing, waardoor de 
maandelijkse tarieven worden vertekend. 

                                                      
8 Zie de paragrafen 5.34 (2017), 5.16 (2018) en 4.11 (2019), en aanbeveling 1 (2017), die nog 

steeds niet volledig is uitgevoerd. 

9 Zie de paragrafen 5.17 (2018) en 4.12 (2019). 
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4.16. Andere, minder frequente, fouten in personeelskosten omvatten het gebruik 
van theoretische salariskosten in plaats van werkelijke cijfers, niet-subsidiabele 
salariselementen, niet-subsidiabele uren die buiten de subsidiabiliteitsperiode van het 
project werden gewerkt en onjuiste declaratie van kosten voor gedetacheerd 
personeel van gelieerde derde partijen. 

4.17. Wat tijdregistratie betreft, constateerden wij als gevolg van de 
vereenvoudigingen die de Commissie in H2020 heeft ingevoerd minder gevallen van 
niet-naleving van de formele vereisten. Uit onze controle van de urenstaten aan de 
hand van afwezigheidsgegevens en wettelijke feestdagen bleek echter dat personeel in 
veel gevallen nog steeds uren declareerde waarop het voor de gefinancierde projecten 
tijdens afwezigheid, feestdagen en weekends zou hebben gewerkt. Door de slechte 
kwaliteit van de systemen bestaat er een hoger risico dat de onderliggende 
urenregistratie onbetrouwbaar is en dat de gedeclareerde kosten te hoog zijn. In één 
geval heeft de begunstigde geen tijdregistratie overgelegd, zodat we alle 
personeelskosten als niet-subsidiabel beschouwden. 

Kwesties in verband met uitbesteding 

4.18. Bij de ondertekening van een subsidieovereenkomst met de Commissie 
moeten begunstigden uitdrukkelijk aangeven welke delen van de werkzaamheden 
zullen worden uitbesteed, zodat de desbetreffende kosten subsidiabel zijn en de beste 
prijs-kwaliteitverhouding wordt gewaarborgd. Om te bepalen of declaraties van 
indirecte kosten subsidiabel zijn, is het ook belangrijk onderscheid te maken tussen 
eigen en uitbestede werkzaamheden: begunstigden mogen dergelijke kosten niet 
declareren wanneer taken worden uitbesteed, terwijl zij 25 % van de personeelskosten 
kunnen declareren voor taken die zij zelf uitvoeren. 

4.19. Bij onze werkzaamheden troffen we verschillende gevallen aan waarin 
begunstigden niet over voldoende personeel beschikten en externe consultants 
hadden ingehuurd. Zij hadden dit echter niet vooraf aan de Commissie meegedeeld en 
hadden de kosten voor de diensten van de consultants als eigen personeelskosten 
gedeclareerd, samen met het overeenkomstige forfaitaire bedrag voor indirecte 
kosten. In deze gevallen stelden wij vast dat alle desbetreffende kosten niet-
subsidiabel waren. 

4.20. Dit soort fouten had voornamelijk betrekking op particuliere begunstigden, 
voor wie het een gangbare praktijk is om gebruik te maken van de diensten van andere 
ondernemingen. Deze begunstigden waren zich niet altijd bewust van het verschil in 
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behandeling van directe personeelskosten en de kosten van externe consultants in het 
kader van door de EU gefinancierde programma’s (H2020 en CEF). Het risico op 
dergelijke fouten is bijzonder hoog bij kmo’s, die sterk worden aangemoedigd om deel 
te nemen aan onderzoeksprogramma’s, maar die mogelijk weinig of geen eigen 
personeel hebben. Kader 4.3 bevat een voorbeeld. 

Kader 4.3 

Voorbeeld van kosten voor uitbesteding die als directe 
personeelskosten waren gedeclareerd en niet-subsidiabele indirecte 
kosten tot gevolg hebben 

Een van de gecontroleerde kmo’s was in feite een lege vennootschap zonder eigen 
personeel of bedrijfsruimte. Het adres van de onderneming was het privéadres 
van een van de eigenaren van de kmo. De onderneming draaide op de diensten 
van freelancers die vanuit andere delen van het land of het buitenland werkten. Zij 
declareerde de betalingen aan freelancers als directe personeelskosten. Voor hun 
eigen werkzaamheden aan het project sloten de eigenaren 
consultancyovereenkomsten met hun eigen onderneming. Zij factureerden hun 
diensten aan de onderneming en verzochten vervolgens om terugbetaling van de 
EU tegen tarieven die bijna drie keer hoger lagen dan de H2020-tarieven die 
waren vastgesteld voor eigenaren van kmo's die geen salaris ontvangen. Als 
gevolg van de onjuiste classificatie van de kosten voor uitbesteding als 
personeelskosten declareerde de onderneming ook ten onrechte 115 000 EUR aan 
indirecte kosten voor personeelsleden en bedrijfsruimte die zij niet had. 

4.21. De begunstigden hebben ook moeite om inzicht te krijgen in het verschil 
tussen de uitbesteding van actietaken10 en de levering van “andere goederen en 
diensten”11. Dit leidt tot een onjuiste kostenclassificatie in de declaraties van 
begunstigden en heeft gevolgen voor hun recht op betaling van indirecte kosten, zoals 
beschreven in paragraaf 4.18. 

                                                      
10 Uitbestedingscontracten worden gesloten voor de uitvoering van actietaken of delen 

daarvan, waarnaar in de beschrijving van de actie wordt verwezen. 

11 Contracten voor de aankoop van goederen, werkzaamheden of diensten die geen verband 
houden met, maar wel noodzakelijk zijn voor de uitvoering van actietaken. Deze categorie 
omvat zaken die geen verband houden met onderzoek, zoals de aankoop van 
verbruiksgoederen, de kosten van verspreiding, vertaling, organisatie van evenementen, 
enz. 
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Soorten fouten bij andere directe kosten 

4.22. De soorten fouten die we in de andere kostencategorieën aantroffen, 
omvatten niet-subsidiabele kosten voor uitrusting, aftrekbare btw, niet-gemaakte 
kosten, reizen die geen verband hielden met het project en onjuiste wisselkoersen. 
Kader 4.4 bevat een voorbeeld van een kostendeclaratie met meerdere van deze 
fouten. 

Kader 4.4 

Een voorbeeld van meerdere fouten in één kostendeclaratie 

Een begunstigde in de energiesector declareerde personeels-, uitrustings- en 
andere kosten. De begunstigde declareerde meer dan 1 500 uren waarop twee 
werknemers tijdens weekends en feestdagen hadden gewerkt, meer dan 
90 000 EUR aan afschrijvingskosten voor uitrusting die hij niet bezat en 20 % niet-
subsidiabele aftrekbare btw op kosten voor verbruiksgoederen. De begunstigde 
paste ook verschillende onjuiste wisselkoersen toe voor in lokale valuta gemaakte 
kosten. 
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Beoordeling van de door de 
gecontroleerden verschafte informatie 
over de regelmatigheid 
4.23. De Commissie baseert de berekening van het risicobedrag bij betaling op de 
resultaten van haar controlewerkzaamheden achteraf en neemt deze op in de JAV’s 
van de DG’s. 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 
accountantskantoren12 die zijn geselecteerd door middel van een 
aanbestedingsprocedure. De GAD trekt ongeveer elke 18 maanden haar 
representatieve steekproef van goedgekeurde kostendeclaraties voor controle 
achteraf. 

4.24. Voor zowel ons Jaarverslag 2018 als ons Jaarverslag 2019 analyseerden we 
een aselecte steekproef van 20 controles achteraf van de representatieve steekproef 
van betalingen in het kader van H2020 van de Commissie. Wij voerden deze 
werkzaamheden uit met het oog op een eventueel beter toekomstig gebruik van de 
beschikbare informatie over de regelmatigheid. Van de 40 controles die we voor deze 
twee jaar hebben geanalyseerd, konden we in 17 gevallen niet vertrouwen op de 
conclusies13. 

4.25. In 2020 hebben wij een analyse uitgevoerd van de procedures voor controle 
achteraf van de Commissie om follow-up te geven aan de tekortkomingen die we in 
voorgaande jaren hadden vastgesteld en waarover aanbevelingen waren gedaan in 
onze jaarverslagen over 2018 en 2019. Wij merkten op dat de GAD maatregelen had 
genomen om de kwaliteit van zijn controles achteraf te verbeteren, bijvoorbeeld door 
het aanscherpen van de kwaliteitseisen voor particuliere accountantskantoren in de 
meest recente, in 2020 gepubliceerde aanbesteding en het regelmatig verstrekken van 
opleidingen aan accountantskantoren en interne auditors. 

4.26. Voor alle negen geselecteerde representatieve controles achteraf (met 
betrekking tot elf kostendeclaraties) die in 2019 of 2020 zijn begonnen en in 2020 zijn 

                                                      
12 Externe accountantskantoren die dezelfde controlemethode toepassen als de auditors van 

de GAD. 

13 Zie de paragrafen 5.33 van het Jaarverslag 2018 en 4.27 van het Jaarverslag 2019. 
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afgerond, hebben wij gecontroleerd of de steekproefprocedures werden nageleefd en 
of de GAD de standaardcontrolelijsten die voor elke audit moeten worden ingevuld, 
had geanalyseerd. We trokken ook een aselecte steekproef van tien controles, waarbij 
we controleerden hoe de GAD de correcties op de methode voor de berekening van 
het foutenpercentage toepaste. 

De steekproeftrekking op het niveau van de gecontroleerde 
kostendeclaraties was niet altijd in overeenstemming met de 
vastgestelde procedures 

4.27. We constateerden dat de kwaliteitsbeoordelaars van de GAD de 
steekproeven die intern of door externe auditors voor hun controles waren getrokken, 
niet verifieerden. In twee gevallen ontdekten we een inbreuk op de regels voor de 
steekproef van de GAD en stelden we vast dat de informatie die nodig was om de 
steekproeftrekking opnieuw uit te voeren in de meeste gevallen alleen beschikbaar 
was op het niveau van de auditors en niet was opgevraagd door de beoordelaars van 
de GAD. Bovendien stelden wij vast dat de GAD niet controleert of de particuliere 
accountantskantoren de standaardcontrolelijsten hebben ingevuld die de GAD heeft 
opgesteld om de controlewerkzaamheden te documenteren. 

Ondanks de door de Commissie aangebrachte verbeteringen is 
het representatieve foutenpercentage mogelijk te laag 
opgegeven 

4.28. Om het eerder door de ERK aan de orde gestelde methodologisch probleem 
te corrigeren dat heeft geleid tot een te lage opgave van het foutenpercentage14, heeft 
de GAD een aanvulling berekend op basis van 790 in 2020 afgesloten controles. Dit 
resulteerde in een stijging van het foutenpercentage van 0,41 procentpunt, zoals 
vermeld in de door ons geanalyseerde jaarlijkse activiteitenverslagen (zie 
paragraaf 4.30). We troffen geen significante verschillen aan in onze tien opnieuw 
verrichte berekeningen. We constateerden echter dat de steekproefprocedures in 
twee van de tien gevallen niet volledig voldeden aan de regels voor de steekproef van 
de GAD voor controles achteraf in het kader van H2020. 

                                                      
14 Het foutenpercentage werd berekend als aandeel van alle aanvaarde kosten, en niet van 

het daadwerkelijk gecontroleerde bedrag. Dit betekende dat de noemer in de 
foutenberekening hoger was, waardoor een te laag foutenpercentage was opgegeven; zie 
paragraaf 5.34 van het Jaarverslag 2018. 
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4.29. In reactie op de kwantitatieve bevindingen van de analyses door de ERK van 
2018 en 2019 van veertig controles achteraf heeft de GAD een extra stijging van 
0,13 procentpunt berekend voor het foutenpercentage. Deze stijging werd niet 
expliciet vermeld in de JAV's. Wij erkennen de inspanningen van de GAD om de impact 
te kwantificeren, ook al houdt het herziene percentage geen rekening met het feit dat 
dergelijke fouten ook hadden kunnen plaatsvinden in de controles achteraf die niet 
door de ERK zijn geanalyseerd. Sommige van onze bevindingen waren ook gebaseerd 
op kwalitatieve aspecten, zoals tekortkomingen in controleprocedures. Het 
foutenpercentage is dus mogelijk te laag opgegeven. 

  

134



 

 

Jaarlijkse activiteitenverslagen en 
andere governanceregelingen 
4.30. In de door ons onderzochte jaarlijkse activiteitenverslagen (JAV's)15 werd de 
beschikbare informatie weergegeven en werd een getrouwe beoordeling gegeven van 
het financieel beheer door de respectieve DG’s/uitvoerende agentschappen wat 
betreft de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen met betrekking tot de 
uitgaven in verband met MFK 1a. 

4.31. De controlewerkzaamheden met betrekking tot KP7 zijn afgerond. In de JAV’s 
van DG RTD en DG CNECT wordt bevestigd dat het cumulatieve restfoutenpercentage 
voor KP7 meer dan 2 % bedraagt16. Vanwege de in 2019 ingevoerde de-
minimisdrempel voor financiële reserves17 rapporteerde geen van beide DG’s een 
gekwantificeerd voorbehoud. Hetzelfde geldt voor het onderzoeksprogramma van het 
Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal (3,13 %), dat door DG RTD wordt beheerd. 

4.32. Met betrekking tot H2020 rapporteerde DG RTD een verwacht representatief 
foutenpercentage van 2,95 % voor alle DG’s en andere EU-organen die de EU-uitgaven 
voor onderzoek beheren. Het restfoutenpercentage bedraagt 2,24 % voor DG RTD en 
2,20 % voor DG CNECT. De controles achteraf die ten grondslag liggen aan de 
foutenpercentages hadden betrekking op betalingen die in de periode 2014-2019 
waren verricht. Uit de controleresultaten voor beide DG’s blijkt dat het 
foutenpercentage binnen de door de Commissie vastgestelde marge van 2 % tot 5 % 
zal blijven. De Commissie is van mening dat er geen behoefte is aan een voorbehoud 
voor uitgaven in het kader van Horizon 2020, aangezien de trend in de richting gaat 
van de uiteindelijke doelstelling van een restfoutenpercentage van 2 % voor het 
programma. 

                                                      
15 DG RTD, DG CNECT en het INEA. 

16 3,51 % voor DG RTD en 3,22 % voor DG CNECT. 

17 Gekwantificeerde reserves in het JAV met betrekking tot restfoutenpercentages boven de 
materialiteitsdrempel van 2 % worden als “niet-substantieel” beschouwd voor segmenten 
die minder dan 5 % van de totale betalingen van een DG uitmaken en een financiële impact 
van minder dan 5 miljoen EUR hebben. 
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4.33. Voor het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP) en 
het CEF-programma rapporteerde DG CNECT cumulatieve restfoutenpercentages die 
ver boven de materialiteitsdrempel van 2 % (7,6 % en 4,75 %) liggen. Gezien de zeer 
geringe waarde van de betalingen en de beperkte financiële impact werd echter geen 
voorbehoud gemaakt ten aanzien van deze programma’s, in overeenstemming met de 
de-minimisdrempel voor financiële reserves. 

4.34. Het INEA rapporteerde in zijn JAV een restfoutenpercentage van 2,45 % voor 
H2020 en 4,73 % voor CEF-Telecommunicatie. Het INEA heeft geen punten van 
voorbehoud gemaakt met betrekking tot H2020, vanwege de materialiteitsdrempel 
van de Commissie voor het programma, noch met betrekking tot CEF-
Telecommunicatie, vanwege de de-minimisdrempel. 

4.35. In zijn JAV 2020 vermeldde DG RTD 22 openstaande aanbevelingen van de 
DIA. Van deze 22 aanbevelingen werden er vier aangemerkt als “zeer belangrijk”; twee 
van deze vier hadden betrekking op de strategie voor controles achteraf van de GAD 
en de andere twee hadden betrekking op het deskundigenbeheer. Alle hangende 
aanbevelingen waren uitgevoerd en de actieplannen voor alle openstaande 
aanbevelingen zijn afgerond en goedgekeurd. 

4.36. De DIA concludeerde dat de bestaande internecontrolesystemen voor de 
door hem gecontroleerde processen bij DG CNECT, evenals die bij het INEA, 
doeltreffend zijn, maar dat er naar aanleiding van de controle één zeer belangrijke 
aanbeveling werd gedaan. Deze aanbeveling betreft de methode voor controles 
achteraf van het INEA inzake de beoordeling van de wettigheid en regelmatigheid van 
wijzigingen van uitvoeringscontracten. 

4.37. We analyseerden de informatie in het AMPR van de Commissie van 2020 in 
verband met het geschatte risico bij betaling voor de beleidsterreinen binnen MFK 1a. 
De Commissie berekent niet één enkel percentage voor MFK 1a, maar twee: één voor 
onderzoek, industrie, ruimtevaart, energie en vervoer (1,8 %) en één voor ander intern 
beleid (1,3 %). Op basis van de cijfers van de Commissie berekenden we dat het 
percentage voor MFK 1a als geheel 1,6 % zou zijn. Dit percentage ligt zowel onder de 
materialiteitsdrempel als onder onze bandbreedte van het geschatte 
foutenpercentage. Wij zijn daarom van mening dat dit percentage, ondanks de 
maatregelen die de Commissie al heeft toegepast, nog steeds te laag is opgegeven. 
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Conclusie en aanbevelingen 

Conclusie 

4.38. Over het geheel genomen wijst de controle-informatie die wij hebben 
verkregen en in dit hoofdstuk hebben gepresenteerd 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 3,9 % bedroeg (zie 
bijlage 4.1). Uit onze resultaten blijkt dat het foutenpercentage hoog blijft voor de 
uitgaven voor onderzoek en innovatie, die de belangrijkste bron van fouten waren, 
met name wat betreft personeelskosten, en dat het veel lager lag voor de rest van de 
subrubriek. 

4.39. De Commissie heeft maatregelen genomen om de kwaliteit van haar 
controles achteraf te verbeteren. Haar toezicht op en analyse van de controles 
vertoont echter nog steeds tekortkomingen. De Commissie heeft de methode voor de 
berekening van het representatieve foutenpercentage voor H2020 herzien, wat heeft 
geleid tot een stijging van 0,41 procentpunt.  

4.40. Het in het AMPR gepresenteerde geschatte risico bij betaling (1,6 %, volgens 
onze herberekening) ligt zowel onder de materialiteitsdrempel als onder onze 
bandbreedte van het geschatte foutenpercentage. 

Aanbevelingen 

4.41. Bijlage 4.2 bevat de bevindingen naar aanleiding van onze follow-upanalyse 
van de aanbevelingen die wij in onze jaarverslagen over 2018 en 2019 hebben gedaan 
en die in 2020 moesten zijn uitgevoerd18. De Commissie had vier aanbevelingen 
volledig en twee in de meeste opzichten uitgevoerd. 

4.42. Op basis van deze analyse en onze bevindingen en conclusies voor 2020 doen 
wij de volgende aanbevelingen aan de Commissie: 

                                                      
18 Voor de aanbevelingen die wij in ons Jaarverslag 2017 hebben gedaan, was optreden vóór 

eind 2018 noodzakelijk. Daarom hebben wij hieraan follow-up gegeven in het 
Jaarverslag 2018. 
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Aanbeveling 4.1 

Breid het toepassingsgebied van de certificaten betreffende de financiële overzichten 
uit tot kostencategorieën per eenheid voor het nieuwe kaderprogramma voor 
onderzoek, Horizon Europa, teneinde fouten in eenheidskosten beter op te sporen en 
te corrigeren. 

Tijdpad: 2022 

Aanbeveling 4.2 

Voer acties uit, met inbegrip van het periodiek analyseren van de belangrijkste 
oorzaken van fouten in financiële overzichten, het verstrekken van richtsnoeren voor 
complexe kwesties zoals regels voor uitbesteding, en het voeren van 
voorlichtingscampagnes om het foutenpercentage voor H2020 te verlagen. 

Tijdpad: 2021 

Aanbeveling 4.3 

Verbeter de kwaliteit van controles achteraf verder door de tekortkomingen in de 
steekproefprocedures op het niveau van kostendeclaraties aan te pakken en pas de 
correcties toe op de methode voor de berekening van fouten voor Horizon Europa. 

Tijdpad: 2022 
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Bijlagen 

Bijlage 4.1 — Resultaten van de toetsing van verrichtingen voor 
“Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid” 

  2020 2019 
  

  
  

OMVANG EN STRUCTUUR VAN DE STEEKPROEF   

  
  

Totaalaantal verrichtingen 133 130 

    
GESCHATTE IMPACT VAN KWANTIFICEERBARE 
FOUTEN 

  

   
Geschat foutenpercentage 3,9 % 4,0 % 

 
 

 

 Bovenste foutengrens (UEL) 5,8 %  

 Onderste foutengrens (LEL) 1,9 %  
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Bijlage 4.2 — Follow-up van eerdere aanbevelingen met betrekking tot “Concurrentievermogen voor 
groei en werkgelegenheid” 

Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs 

In de 
meeste 

opzichten 

In enkele 
opzichten 

2018 

In 2020 moet de Commissie: 
Aanbeveling 1: 
gerichtere controles verrichten van kostendeclaraties 
van kmo's en nieuwkomers en de 
voorlichtingscampagne over financieringsregels 
verbeteren, die op deze belangrijke begunstigden 
moet zijn gericht. 

 X     

Eind 2020 moet de Commissie: 
Aanbeveling 2: 
wat betreft het volgende kaderprogramma voor 
onderzoek de regels voor de berekening van 

X19      

                                                      
19 De Commissie heeft het wetgevingsvoorstel voor Horizon Europa opgesteld, waarmee het concept van productieve uren en de verschillende 

prescriptieve methoden voor de berekening van personeelskosten zullen worden afgeschaft en een unieke, eenvoudigere berekening op basis van een 
dagtarief wordt voorgesteld. Deze berekening zou per kalenderjaar worden uitgevoerd en niet langer zijn gebaseerd op het meest recente afgesloten 
begrotingsjaar. Wat de grote onderzoeksinfrastructuren (Large Research Infrastructures, LRI) betreft, zou deze complexe kostencategorie worden 
vervangen door “intern gefactureerde goederen en diensten”, waarvoor bij de subsidiabiliteitsvoorwaarden rekening wordt gehouden met de gangbare 
kostenberekeningsmethoden van de begunstigden. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs 

In de 
meeste 

opzichten 

In enkele 
opzichten 

personeelskosten verder vereenvoudigen, de 
toegevoegde waarde van het mechanisme voor 
kosten van grote onderzoeksinfrastructuur 
beoordelen en onderzoeken hoe de methode ervan 
kan worden verbeterd. 

Medio 2020 moet de Commissie: Aanbeveling 3: 
wat betreft H2020 gevolg geven aan de opmerkingen 
die we maakten in het kader van onze analyse van de 
controles achteraf met betrekking tot documentatie, 
consistentie van de steekproef, verslaglegging en de 
kwaliteit van de controleprocedures. 

 X20     

Aanbeveling 4: 
onmiddellijk gevolg geven aan de bevindingen van de 
dienst Interne Audit van de Commissie met betrekking 
tot: 
— de internecontrolesystemen van het EACEA inzake 
het subsidiebeheerproces voor Erasmus+. 

X21      

                                                      
20 De Commissie heeft maatregelen genomen om de kwaliteit van de procedure voor controles achteraf te verbeteren, maar er blijven enkele 

tekortkomingen bestaan (zie de paragrafen 4.24, 4.27 en 4.28). De ERK zal de doeltreffendheid van deze maatregelen in de komende jaren controleren. 

21 In zijn follow-up die in januari 2021 werd afgesloten, oordeelde de DIA positief over de uitvoering van zijn aanbevelingen. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs 

In de 
meeste 

opzichten 

In enkele 
opzichten 

2018 

Aanbeveling 4: 
geef onmiddellijk gevolg aan de bevindingen van de 
dienst Interne Audit van de Commissie met betrekking 
tot: 
— de monitoring van de naleving van de contractuele 
verplichtingen en verslagleggingsvereisten inzake de 
verspreiding en benutting bij onderzoeks- en 
innovatieprojecten. 

X22 

2019 

Eind 2020 moet de Commissie: 
Aanbeveling 3: 
de regels inzake personeelskosten verder 
vereenvoudigen binnen het volgende 
kaderprogramma voor onderzoek (Horizon Europa). 

X23 

Bron: ERK. 

22 In zijn follow-up die in april 2021 werd afgesloten, oordeelde de DIA positief over de uitvoering van zijn aanbevelingen. 

23 Zie voetnoot 19. 
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Hoofdstuk 5 

Economische, sociale en territoriale cohesie 
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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 rubriek voor 2020. Zie 
paragraaf 5.7 voor nadere bijzonderheden over de controlepopulatie voor 2020. 

Kader 5.1 

MFK-subrubriek 1b “Economische, sociale en territoriale cohesie” — 
uitsplitsing 2020 

Overige 
2,2 (3,7 %)

Europees Sociaal 
Fonds 
14,7 (24,7 %)

Cohesiefonds 
10,2 (17,1 %)

Europees Fonds voor 
regionale 
ontwikkeling en 
andere regionale 
concrete acties 
32,4 (54,5 %)

Cohesie
59,5

(34,3 %)

Betalingen in 2020 als percentage van de EU-begroting en 
uitsplitsing per fonds

(in miljard EUR)

173,3
miljard EUR
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(*) Het bedrag van 58,3 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 2020 aanvaardde. Overeenkomstig de 
geharmoniseerde definitie van onderliggende verrichtingen (zie voor nadere gegevens bijlage 1.1, 
paragraaf 11), worden deze betalingen als voorfinanciering beschouwd en maakten zij daarom 
geen deel uit van onze controlepopulatie voor het Jaarverslag 2020. Zij zullen worden opgenomen 
in onze controlepopulatie in het jaar waarin de Commissie de desbetreffende rekeningen 
aanvaardt (bijv. in de betrouwbaarheidsverklaring 2021 voor betalingen die tot het 
boekjaar 2019/2020 behoren). 

Bron: Geconsolideerde rekeningen 2020 van de Europese Unie. 

saldobetalingen:  1,2

betalingen voor 2014-2020 met betrekking tot nog niet door de 
Commissie aanvaarde uitgaven ⁽*⁾ 58,3

verrekening van voorfinanciering en betalingen in 2017 en 2018 voor in 2020 
afgesloten OP’s voor 2007-2013: 1,1

in 2020 aanvaarde uitgaven voor 2014-2020: 
46,1

totaal: 48,4

totaal: 59,5

0 10 20 30 40 50 60

Controlepopulatie

Betalingen

Controlepopulatie 2020 in vergelijking met betalingen
(in miljard EUR)

146



 

 

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 versterken1. Deze 
doelstellingen worden nagestreefd: 

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

— 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 investeringen 
ter bevordering van de werkgelegenheid, vooral door ondernemingen; 

— 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 jeugdwerkloosheid2; 

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

b) door middel van een bijdrage uit het Cohesiefonds aan de Connecting Europe 
Facility (CEF), die rechtstreeks door de Commissie wordt beheerd en waaruit 

                                                      
1 Zie de artikelen 174-178 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB 

C 326 van 26.10.2012, blz. 47). 

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. 
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projecten worden gefinancierd die deel uitmaken van de trans-Europese 
netwerken3. 

5.3. In het kader van deze MFK-subrubriek dienen de lidstaten 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 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 restfoutenpercentage5 in de jaarrekeningen van de OP’s 
onder de in de toepasselijke verordening6 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 

                                                      
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). 

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). 
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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 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 ingehouden7. 

— 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 was 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, en een beoordeling te verschaffen van de 
regelmatigheid van de uitgaven in het kader van MFK-subrubriek 1b. 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. 

                                                      
7 Zie artikel 130 van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen, dat voorziet 

in een beperking van de vergoeding van tussentijdse betalingen tot 90 %. 
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5.7. We hebben het volgende onderzocht voor deze MFK-subrubriek in 2020, 
waarbij we de in bijlage 1.1 uiteengezette controleaanpak en -methoden hebben 
toegepast: 

— een steekproef van 227 verrichtingen die statistisch representatief is voor alle 
soorten uitgaven binnen deze MFK-subrubriek. De steekproef bestond uit 
213 verrichtingen waarvoor uitgaven waren gecertificeerd in het kader van 
zekerheids- en afsluitingspakketten (die eerder allemaal door een auditautoriteit 
waren gecontroleerd), alsmede uit acht financieringsinstrumenten en zes CEF-
projecten die rechtstreeks door de Commissie worden beheerd; 

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

— 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; 

— de informatie over de regelmatigheid in de jaarlijkse activiteitenverslagen van 
DG REGIO en DG EMPL, die vervolgens werd opgenomen in het jaarlijks beheers- 
en prestatieverslag (AMPR) van de Commissie. 

5.8. Onze controlepopulatie (48,4 miljard EUR) bestond uit uitgaven uit de 
periode 2014-2020 die waren opgenomen in de aanvaarde zekerheidspakketten voor 
het boekjaar 2018/2019, uitgaven voor 2007-2013 in de afsluitingspakketten voor OP’s 
die de Commissie in 2020 heeft afgesloten, en toewijzingen uit het Cohesiefonds aan 
de CEF. 

5.9. In 2020 aanvaardde de Commissie rekeningen met uitgaven voor 407 van de 
418 goedgekeurde OP’s (44,5 miljard EUR). Deze rekeningen waren afkomstig uit 
zekerheidspakketten die door alle 27 lidstaten en het Verenigd Koninkrijk waren 
ingediend voor de programmeringsperiode 2014-2020. De lidstaten rapporteerden in 
het kader van 87 van die OP’s betalingen aan of ten behoeve van eindontvangers via 
financieringsinstrumenten in het boekjaar 2018/2019 (1,6 miljard EUR). Daarnaast 
sloot de Commissie 24 van de 101 resterende OP’s uit de 
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programmeringsperiode 2007-2013 (gedeeltelijk) af8 (waarbij 889 miljard EUR werd 
verrekend). Dit betekent dat 77 van de resterende OP’s (waarvan er 63 gedeeltelijk zijn 
afgesloten) drie jaar na de afsluiting van de programmeringsperiode nog moeten 
worden afgesloten. De CF-bijdrage aan de CEF bedroeg ongeveer 1,4 miljard EUR. 

5.10. We hebben onze steekproef van 213 verrichtingen met uitgaven die
gecertificeerd zijn in het kader van zekerheids- en afsluitingspakketten in twee stappen 
getrokken. We selecteerden eerst 29 pakketten (26 uit de 
programmeringsperiode 2014-2020 en drie uit 2007-2013) die betrekking hadden op 
41 OP’s. Uit deze 29 pakketten trokken we vervolgens een steekproef van 
verrichtingen die de auditautoriteiten al eerder hadden gecontroleerd. 

5.11. Een deel van onze steekproef bestond uit acht financieringsinstrumenten uit
de periode 2014-2020 waaruit betalingen waren verricht aan of ten behoeve van 
eindontvangers in het boekjaar 2018/2019. Wij onderzochten 60 leningen, 
18 garanties, 2 investeringen in aandelen en 9 kostenposten in verband met de 
beheerskosten die door financiële intermediairs in rekening werden gebracht. 

5.12. Bijlage 5.2 bevat een uitsplitsing van onze steekproef van verrichtingen uit
de programmeringsperiode 2014-2020 en het aantal door ons aangetroffen 
kwantificeerbare fouten in de 27 lidstaten en het Verenigd Koninkrijk. 

8 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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Regelmatigheid van verrichtingen, 
JAV’s en andere governanceregelingen 
5.13. Dit gedeelte van het hoofdstuk omvat drie subonderdelen. Het eerste 
daarvan heeft betrekking op onze toetsing van de steekproef van 227 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. Onze conclusie over de regelmatigheidsinformatie over de 
cohesie-uitgaven in de JAV’s van de twee verantwoordelijke DG’s en het AMPR is 
gebaseerd op onze bevindingen uit deze drie subonderdelen. 

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 227 door ons onderzochte verrichtingen hebben we 23 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 
834 miljoen EUR voor beide programmeringsperioden tezamen) schatten we het 
foutenpercentage op 3,5 %9. 

5.15. Auditautoriteiten hadden in de zekerheids-/afsluitingspakketten bij 64 van de 
213 verrichtingen die we als steekproef hadden getrokken uit zekerheids-
/afsluitingspakketten kwantificeerbare fouten gemeld. Deze fouten hadden betrekking 
op niet-subsidiabele kosten (43), overheidsopdrachten (21), fouten in de boekhouding 
en berekeningen (6), staatssteun (2) en ontbrekende bewijsstukken (1)10. De lidstaten 
hadden financiële correcties toegepast, waarbij ze deze fouten waar nodig 
extrapoleerden, om de restfoutenpercentages te verlagen tot (onder) de 
materialiteitsdrempel van 2 %. 

                                                      
9 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 0,9 % en 6,1 % ligt (de onderste, 
respectievelijk de bovenste foutengrens). 

10 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). Niet-
subsidiabele projecten en kosten, inbreuken op de internemarktregels (in het 
bijzonder niet-naleving van de staatssteunregels) en het ontbreken van essentiële 
bewijsstukken hebben het meest bijgedragen aan het door ons geschatte 
foutenpercentage. De paragrafen 5.18-5.36 bevatten meer informatie over deze 
fouten. 

Kader 5.2 

Uitsplitsing van de door ons aangetroffen fouten 

 
Bron: ERK. 

5.17. Het aantal en de impact van de ontdekte fouten tonen aan dat de bestaande 
controles het hoge inherente foutenrisico op dit gebied nog niet voldoende beperken. 
Dit geldt met name voor beheersautoriteiten waarvan de verificaties ondoeltreffend 
zijn om onregelmatigheden in de door de begunstigden gedeclareerde uitgaven te 
voorkomen of op te sporen. Andere fouten zijn het gevolg van besluiten die door de 
beheersautoriteiten zelf werden genomen. 
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Niet-subsidiabele projecten en kosten 

5.18. Wanneer de autoriteiten van de lidstaten uitgaven aan de Commissie 
declareren, certificeren zij dat deze zijn gedaan overeenkomstig de toepasselijke EU- 
en nationale voorschriften en dat de steun werd toegekend aan begunstigden en 
concrete acties die voldeden aan de subsidiabiliteitsvereisten van het OP. 

5.19. Niet-subsidiabele projecten en kosten zijn de meest voorkomende fout die 
de auditautoriteiten hebben ontdekt. Volgens hun verslag was, gebruikmakend van 
een met de Commissie overeengekomen gemeenschappelijke typologie11, 46 % van 
alle tijdens het boekjaar 2018/2019 vastgestelde fouten van dit type. 

5.20. Wij troffen in 13 van de door ons onderzochte verrichtingen niet-
subsidiabele uitgaven aan en deze gevallen waren goed voor 57 % van het aantal door 
ons gevonden kwantificeerbare fouten, ofwel ongeveer 1,4 procentpunt van het 
geschatte foutenpercentage. De belangrijkste oorzaken van niet-subsidiabele uitgaven 
waren kostenposten of projectdeelnemers die niet aan de subsidiabiliteitsregels 
voldeden. In kader 5.3 wordt hiervan een voorbeeld gegeven. 

Kader 5.3 

Niet-subsidiabele personeelskosten 

Bij een onderzoeksproject in Polen werden de personeelskosten voor de 
projectmanager volledig gedeclareerd voor het project. In de 
subsidieovereenkomst is echter bepaald dat het projectmanagement moet 
worden gedekt door een forfaitair bedrag voor indirecte kosten. Daarom hadden 
de kosten voor de projectmanager niet apart mogen worden gedeclareerd en zijn 
deze niet subsidiabel. 

We hebben ook niet-subsidiabele kosten ontdekt in kostendeclaraties in Portugal 
en Duitsland. 

                                                      
11 Zie de kaders 6.5 en 5.7 van respectievelijk de Jaarverslagen 2018 en 2019. 
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5.21. We constateerden dat er steun werd verleend voor drie projecten in de 
programmeringsperiode 2014-2020 hoewel die niet voldeden aan de 
subsidiabiliteitsvoorwaarden van de desbetreffende OP’s. Deze projecten 
vertegenwoordigden 13 % van alle door ons ontdekte kwantificeerbare fouten, ofwel 
ongeveer 1,5 procentpunt van het geschatte foutenpercentage. In kader 5.4 wordt een 
voorbeeld van een niet-subsidiabel project gegeven. 

Kader 5.4 

Voorbeeld van twee concrete acties die niet subsidiabel zijn in het 
kader van het OP 

In artikel 125, lid 4, van de GB-verordening is bepaald dat de beheersautoriteiten 
alleen concrete acties kunnen selecteren en financieren die subsidiabel zijn 
overeenkomstig de bepalingen van het desbetreffende OP. We controleerden het 
Spaanse ESF-OP inzake onderwijs, opleiding en werk, waarvan de specifieke 
doelstelling erin bestond de inzetbaarheid te vergroten en meer mogelijkheden te 
bieden om mensen aan te werven die geen of zeer weinig werkervaring hebben, 
door middel van acties waarbij opleiding wordt gecombineerd met werk, en 
contracttypes waarin opleiding is geïntegreerd. Daarom moeten alle concrete 
acties een combinatie van werk en een specifieke opleidingscomponent omvatten. 

Twee van de concrete acties die we hebben onderzocht, hadden betrekking op de 
toekenning van vrijstellingen van sociale premies aan werkgevers die werknemers 
met een handicap aanwerven krachtens een in 2006 vastgestelde nationale wet. 
Aangezien deze twee concrete acties geen opleidingscomponent omvatten, waren 
deze volgens ons niet subsidiabel in het kader van dit OP. 

Deze concrete acties waren mogelijk subsidiabel in het kader van een ander OP 
voor het ESF, namelijk dat inzake sociale inclusie en sociale economie. De Spaanse 
autoriteiten hadden de begroting voor dat OP echter al volledig vastgelegd. 

5.22. In het geval van financieringsinstrumenten nemen niet-subsidiabele uitgaven 
voornamelijk de vorm aan van uitbetalingen aan niet-subsidiabele eindontvangers of 
niet-subsidiabele investeringen. We troffen dergelijke fouten aan bij vier uitbetalingen 
uit drie van de acht instrumenten die wij onderzochten. Financiële intermediairs 
hadden drie investeringen goedgekeurd zonder de kmo-status van de ontvangers te 
bevestigen en daarom zijn wij van mening dat deze investeringen niet subsidiabel zijn. 
De andere investering voldeed niet aan andere nationale subsidiabiliteitsvoorwaarden. 
Deze vier onregelmatigheden waren goed voor 0,2 procentpunt van ons geschatte 
foutenpercentage voor dit hoofdstuk. 

155



 

 

5.23. De begunstigden maakten gebruik van vereenvoudigde kostenopties voor 
60 concrete acties, ofwel 26 % van onze steekproef, en pasten vaste percentages, 
standaardschalen van eenheidskosten of een combinatie van beide toe. 
Vereenvoudigde kostenopties kunnen de administratieve werklast van de 
begunstigden verminderen en worden minder vatbaar voor fouten geacht. Volgens de 
EU-regels moet de methodologie voor het gebruik van vereenvoudigde kostenopties 
vooraf worden vastgesteld en moet deze eerlijk, verifieerbaar en billijk zijn. Dit jaar 
ontdekten we fouten met betrekking tot vereenvoudigde kostenopties bij twee 
concrete acties. Geen enkele fout was kwantificeerbaar. 

De toepassing van artikel 14, lid 1, van de ESF-verordening heeft geleid tot een 
buitensporige onevenwichtigheid ten voordele van een lidstaat in het eerste jaar van 
de uitvoering 

5.24. Als algemene regel vergoedt de Commissie de lidstaten voor hun betalingen 
aan begunstigden van de uitgaven die zij bij de uitvoering van concrete acties maken. 
Voor het ESF kan de Commissie ook standaardschalen van eenheidskosten en vaste 
bedragen voor de vergoeding van deze betalingen vaststellen12. Dit jaar omvatte onze 
steekproef voor het eerst een OP (in Italië) waarvoor deze vergoedingsoptie werd 
toegepast. Deze kwestie had betrekking op vijf concrete acties van dat OP. 

5.25. De begunstigden van deze vijf concrete acties hebben de subsidiabele kosten 
correct gedeclareerd op basis van een vereenvoudigde kostenmethode die door de 
beheersautoriteit was vastgesteld. In elk geval werd het bedrag dat de 
beheersautoriteit bij de Commissie heeft gedeclareerd echter berekend op basis van 
de standaardschalen van eenheidskosten van de Commissie13. Als gevolg daarvan 
lagen de aan de Commissie gecertificeerde en uit de EU-begroting betaalde bedragen 
in het boekjaar 2018/2019 voor elke betrokken concrete actie meer dan 20 % hoger 
dan de overeengekomen en aan de begunstigden betaalde bedragen. Deze regeling 

                                                      
12 Artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en van de 

Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1081/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 470). 

13 Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2016 van de Commissie van 29 augustus 2017 tot 
wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2195 van de Commissie tot aanvulling 
van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
het Europees Sociaal Fonds, wat betreft de definitie van de standaardschalen van 
eenheidskosten en vaste bedragen voor de terugbetaling van uitgaven door de Commissie 
aan lidstaten (PB L 298 van 15.11.2017, blz. 1). 
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heeft tot een onevenwichtigheid geleid ten voordele van de lidstaat, tot dusver ten 
belope van meer dan 43 miljoen EUR in de periode 2014-2020. 

5.26. Hoewel de twee berekeningsmethoden verschillend zijn, dekken zij in wezen 
dezelfde kosten. Daarom mogen het bedrag aan EU-financiering dat een lidstaat 
ontvangt en het bedrag dat vervolgens aan de begunstigden wordt uitbetaald niet 
fundamenteel verschillen. De huidige standaardschalen van eenheidskosten van de 
Commissie voor dit Italiaanse OP zijn te genereus voor de lidstaat. 

Inbreuken op de internemarktregels 

5.27. Dit jaar hebben wij elf inbreuken op de internemarktregels vastgesteld, 
waarvan er drie kwantificeerbaar waren. Vijf inbreuken hadden betrekking op 
staatssteun en zes op overheidsopdrachten. 

De meeste staatssteunfouten betreffen nog steeds het ontbreken van een 
stimulerend effect 

5.28. 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 onder de algemene groepsvrijstellingsverordening14 (General Block 
Exemption Regulation — GBER) valt of als de Commissie uitdrukkelijk haar 
toestemming geeft. 

5.29. Dit jaar hebben wij bij vijf projecten vastgesteld dat er inbreuk was gemaakt 
op de EU-regels voor staatssteun. We zijn van mening dat twee daarvan (een CF-
project en een EFRO-project) geen overheidsfinanciering van de EU en/of de lidstaat 
hadden mogen verkrijgen. Deze droegen voor 1,0 procentpunt bij aan het geschatte 
foutenpercentage. We hebben de andere drie fouten, die geen impact hadden op het 
niveau van de overheidsfinanciering, niet gekwantificeerd. De Commissie heeft een 
actieplan (gemeenschappelijk actieplan inzake staatssteun 2018-2022) opgesteld om 
het bewustzijn en de kennis van auditautoriteiten aan te pakken. Een robuuste 
uitvoering van het plan is van essentieel belang om de tekortkomingen in de 
toepassing van de staatssteunregels aan te pakken. 

                                                      
14 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) (GBER). 
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5.30. Drie fouten (waarvan twee kwantificeerbare fouten) hadden betrekking op 
het ontbreken van een stimulerend effect. Volgens de EU-regels is staatssteun alleen 
toegestaan als hiermee activiteiten worden gesubsidieerd die anders niet zouden zijn 
uitgevoerd. Voor regelingen die onder de GBER vallen, wordt automatisch van een 
stimulerend effect uitgegaan als de werkzaamheden na de datum van de 
financieringsaanvraag van start gaan15. Deze kwestie is de afgelopen drie jaar een 
belangrijke oorzaak van staatssteunfouten geweest. Kader 5.5 bevat een voorbeeld uit 
de controle van dit jaar. 

Kader 5.5 

Voorbeeld van het ontbreken van een stimulerend effect 

In Letland investeerde een grote onderneming in de terugwinning van warmte-
energie voor gebruik in haar productiefaciliteit. Vóór de indiening van de 
projectaanvraag had de begunstigde reeds een aanbestedingsprocedure afgerond, 
een leveringscontract gesloten en een eerste voorschot aan de leverancier 
betaald. Dit toont aan dat de investering van start is gegaan voordat de 
begunstigde zelfs nog maar een aanvraag voor EU-financiering had ingediend; er 
was dus geen sprake van een stimulerend effect in de zin van de EU-wetgeving. 

We troffen één andere concrete actie in Portugal aan die niet-subsidiabel was 
wegens het ontbreken van een stimulerend effect. 

De lidstaten hadden veel fouten inzake het plaatsen van overheidsopdrachten 
ontdekt 

5.31. 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 126 procedures voor werken, leveringen en diensten. De 
overgrote meerderheid had betrekking op projecten die gecofinancierd werden in het 
kader van EFRO-/CF-OP's. 

                                                      
15 Artikel 6 van de GBER. 
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5.32. In zes 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. Één geval was een 
ernstige inbreuk die van invloed was op de uitkomst van de procedure, en we hebben 
dit gerapporteerd als een kwantificeerbare fout. Dit geval vertegenwoordigde 4 % van 
alle door ons aangetroffen kwantificeerbare fouten, ofwel ongeveer 0,1 procentpunt 
van het geschatte foutenpercentage. De fouten die we niet kwantificeerden, hielden 
verband met het gebruik van criteria of technische specificaties die bepaalde 
ondernemingen verhinderden om in te schrijven. 

5.33. Het plaatsen van overheidsopdrachten vormt een belangrijke bron van de 
door de auditautoriteiten gerapporteerde onregelmatigheden. Zij hadden in de door 
ons onderzochte verrichtingen 21 gevallen van niet-naleving van de regels inzake 
overheidsopdrachten ontdekt en hadden forfaitaire correcties opgelegd van 5 % tot 
100 %, zoals bepaald in een besluit van de Commissie16. Wat de frequentie betreft, 
maken inbreuken op de regels inzake overheidsopdrachten 18 % uit van alle fouten die 
de auditautoriteiten in het boekjaar 2018/2019 hebben gemeld, maar in totaal 
vertegenwoordigen deze 41 % van de waarde van de gemelde onregelmatigheden. 

5.34. We constateerden ook dat de programma-autoriteiten niet alleen in reactie 
op de inbreuken die werden vastgesteld door middel van controles door de lidstaten 
en de Commissie, corrigerende maatregelen hebben genomen, maar ook als reactie op 
systeemkwesties. Deze corrigerende maatregelen stellen de lidstaten in staat 
onregelmatige uitgaven te vervangen. In kader 5.6 wordt een voorbeeld gegeven. 

                                                      
16 Besluit C(2013) 9527 van de Commissie, vervangen door Besluit C(2019) 3452 van de 

Commissie tot vaststelling van richtsnoeren voor de bepaling van te verrichten financiële 
correcties voor uitgaven die door de Unie zijn gefinancierd, in geval van niet-naleving van 
de toepasselijke regels inzake overheidsopdrachten. 
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Kader 5.6 

Horizontale forfaitaire correcties om systeemgebreken bij de 
verificatie van overheidsopdrachten te corrigeren 

In 2017 heeft de Commissie een vroegtijdige preventieve systeemcontrole 
uitgevoerd in Hongarije om na te gaan of de beheersverificaties van 
overheidsopdrachten geschikt waren. De controle had betrekking op het beheers- 
en controlesysteem dat Hongarije had opgezet en uitvoerde voor zes OP’s. De 
Commissie heeft horizontale systemische problemen vastgesteld met 
voorafgaande verificaties van overheidsopdrachten. Zij constateerde ook dat de 
programma-autoriteiten een aantal individuele onregelmatigheden niet hadden 
vastgesteld of onvoldoende hadden aangepakt. Zij sloot af door een forfaitaire 
correctie van 10 % toe te passen op alle contracten waarvoor geen passende 
verificaties vooraf waren verricht. De correcties hadden betrekking op een periode 
van vier jaar en hadden een geschatte waarde van ongeveer 770 miljoen EUR. 
Voor de door ons onderzochte zekerheidspakketten trok Hongarije derhalve in het 
boekjaar 2018/2019 een bedrag van 149 miljoen EUR aan EU-financiering in. 

Ontbreken van essentiële bewijsstukken 

5.35. De begunstigden en de programma-autoriteiten van de lidstaten moeten 
systemen en procedures in stand houden die voor een toereikend controlespoor 
zorgen. Dit houdt ook het ter beschikking houden van documenten in. Het ontbreken 
van bewijsstukken en informatie vormde 19 % van alle door de auditautoriteiten 
gerapporteerde fouten voor het boekjaar 2018/2019. 

5.36. Wij constateerden dat het bij zes door ons onderzochte concrete acties 
ontbrak aan ondersteunende informatie of documentatie. We waren genoodzaakt vier 
van deze fouten te kwantificeren omdat de programma-autoriteiten of begunstigden 
niet in staat waren essentiële documenten over te leggen waaruit bleek dat aan de 
subsidiabiliteitsvoorwaarden was voldaan. Drie van de vier gevallen betroffen ESF-
projecten uit de programmeringsperiode 2007-2013. Deze fouten vertegenwoordigden 
ongeveer 17 % van de door ons gekwantificeerde verrichtingen en zijn goed voor 
0,1 procentpunt van het geschatte foutenpercentage. 

160



 

 

Onze beoordeling van het werk van auditautoriteiten 

5.37. Het werk van de auditautoriteiten vormt een kritiek gedeelte van het 
zekerheids- en controlekader voor de cohesie-uitgaven. Sinds 2017 hebben wij het 
werk van 34 van de 116 auditautoriteiten in 22 lidstaten beoordeeld, waaronder dit 
jaar 21 auditautoriteiten in 17 lidstaten. 

5.38. Bij alle zekerheids- en afsluitingspakketten die we onderzochten, hadden de 
auditautoriteiten aanvankelijk een restfoutenpercentage van 2 % of minder 
gerapporteerd. 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 waren. Ons werk leverde voldoende bewijs op om te kunnen 
concluderen dat het restfoutenpercentage hoger was dan 2 % in 12 van de 
26 zekerheidspakketten (46 %) die wij hebben onderzocht (47 % van de uitgaven in de 
steekproef). 

5.39. In haar JAV’s heeft de Commissie, rekening houdend met haar eigen 
auditwerkzaamheden en de voorlopige resultaten van onze controles, het 
restfoutenpercentage voor elf van de twaalf zekerheidspakketten in onze steekproef 
verhoogd tot meer dan 2 %. 

5.40. In de periode van vier jaar waarin we de uitgaven voor de periode 2014-2020 
hebben onderzocht, bedroeg de waarde van de zekerheidspakketten waarvoor de 
auditautoriteiten onbetrouwbare restpercentages van minder dan 2 % hebben 
gerapporteerd, steeds ongeveer 50 % van de uitgaven die wij voor de controle hadden 
geselecteerd (zie figuur 5.1). Het aandeel van pakketten met een restpercentage 
boven de materialiteitsdrempel lag ook consequent rond de helft. 
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Figuur 5.1 — Waarde van zekerheidspakketten met een restpercentage 
van meer dan 2 % 

Bron: ERK. 

5.41. Onze werkzaamheden met betrekking tot de drie door ons onderzochte
afsluitingspakketten uit de periode 2007-2013 resulteerden in een 
restfoutenpercentage voor twee daarvan boven de materialiteitsdrempel van 2 %. 

Er blijven tekortkomingen bestaan in de wijze waarop auditautoriteiten hun werk 
uitvoeren en documenteren 

5.42. Op grond van de internationale controlenormen moeten auditors hun
controles documenteren, met duidelijke verwijzingen naar alle documenten die het 
meest relevant zijn voor de gecontroleerde uitgaven17. 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 onregelmatigheden niet worden ontdekt. 

5.43. Voor 104 van de verrichtingen in onze steekproef (49 %) konden we
conclusies trekken op basis van onze doorlichting van het werk van de 
auditautoriteiten. Bij 109 verrichtingen (51 %) stelden we tekortkomingen vast met 
betrekking tot de reikwijdte, kwaliteit en/of documentatie van dat werk, waardoor we 
de overeenkomstige controleprocedures moesten overdoen. De belangrijkste reden 

17 ISA 230 Controledocumentatie. 
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voor de tekortkomingen was ontoereikende controledocumentatie van de 
auditautoriteiten. 

5.44. Bij 43 verrichtingen (20 % van het totaal) waren wij genoodzaakt contact op 
te nemen met de begunstigden om de nodige controledocumentatie te verkrijgen. We 
troffen kwantificeerbare fouten aan die niet eerder door de auditautoriteit waren 
ontdekt bij 18 van de 109 verrichtingen (bij negen pakketten, waaronder zeven voor de 
programmeringsperiode 2014-2020) waarvoor we een controle opnieuw hebben 
uitgevoerd. 

De auditautoriteiten moeten meer oog hebben voor het risico op fraude bij hun 
controles van concrete acties 

5.45. In de EU-wetgeving wordt fraude gedefinieerd als een opzettelijke inbreuk 
waardoor de EU-begroting wordt of zou kunnen worden benadeeld. Uit de beschikbare 
informatie blijkt dat cohesie een hoger frauderisico inhoudt dan andere 
beleidsterreinen18. Hoewel het opsporen van fraude niet de 
hoofdverantwoordelijkheid van auditors is, moeten zij alert zijn op het bestaan van 
mogelijke aanwijzingen voor fraude en belangenconflicten. Zoals we hebben 
geconcludeerd in ons speciaal verslag “De aanpak van fraude bij EU-cohesie-uitgaven”, 
zijn controles ter plaatse door programma-autoriteiten de meest voorkomende manier 
om fraude op te sporen19. 

5.46. Tijdens onze evaluatie van het werk van de auditautoriteiten beoordeelden 
we of het risico op fraude naar behoren aan bod kwam in de checklists die zij 
gebruikten om concrete acties te controleren. We constateerden dat slechts 21 % van 
de concrete acties uit de periode 2014-2020 (40 van de 192) is gecontroleerd aan de 
hand van een checklist met uitdrukkelijke verwijzing naar het risico op fraude. 

5.47. Volgens de EU-regels moeten de lidstaten alle gevallen van vermoedelijke 
fraude melden aan de Commissie. In twee gevallen in onze steekproef constateerden 
we dat zij aanvankelijk niet aan dit vereiste hadden voldaan. 

                                                      
18 31e jaarverslag over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie — 

Fraudebestrijding — 2019 (COM(2020) 363 final). 

19 Speciaal verslag nr. 06/2019. 
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Het is niet eenvoudig om de follow-up te verzorgen van de bedragen waarvoor een 
beoordeling loopt 

5.48. Op grond van artikel 137, lid 2, van de GB-verordening kunnen de lidstaten 
bedragen die eerder in een betalingsaanvraag waren opgenomen maar waarvoor een 
regelmatigheidsbeoordeling loopt, van hun rekeningen uitsluiten. Elk onderdeel van 
die bedragen waarvan daarna wordt vastgesteld dat het regelmatig is, kan in een 
toekomstige betalingsaanvraag worden opgenomen. 

5.49. Het standaardformulier voor de verslaglegging over de rekeningen bevat 
geen gedetailleerd deel voor bedragen uit hoofde van artikel 137, lid 2. De lidstaten 
zijn verplicht deze bedragen als een totaal te vermelden, maar niet op het niveau van 
elke concrete actie. Het is de verantwoordelijkheid van de certificeringsautoriteit om 
gedetailleerde gegevens bij te houden over concrete acties en bedragen waarvoor een 
beoordeling loopt en om na te gaan of deze in latere betalingsaanvragen worden 
opgenomen. In dat geval moeten de betrokken uitgaven worden onderworpen aan 
dezelfde verificaties en controles als andere nieuwe uitgaven20. We hebben 
vastgesteld dat de Commissie niet over toereikende informatie beschikt om naar 
behoren na te gaan of deze bedragen passend worden behandeld. 

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

5.50. 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 de 
regelmatigheid van de uitgaven gewaarborgd is. 

De Commissie heeft het aantal nalevingsgerichte controles verhoogd 

5.51. De betrouwbaarheid van de in de JAV’s gerapporteerde informatie over de 
regelmatigheid hangt in grote mate af van de kwaliteit van het werk van de 
programma-autoriteiten. De Commissie voert nalevingsgerichte controles uit om het 
werk van de auditautoriteiten te onderzoeken en te beoordelen. Zoals de Commissie 
heeft verklaard in de JAV’s, bestaat de doelstelling van deze controles erin redelijke 
zekerheid te verkrijgen dat er geen ernstige tekortkomingen in de beheers- en 

                                                      
20 Zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 6.34 van ons Jaarverslag 2016. 
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controlesystemen zijn die onontdekt blijven en niet worden gemeld — en daarom niet 
worden gecorrigeerd — wanneer zij de rekeningen ontvangt. 

5.52. In 2020 heeft de Commissie het aantal nalevingsgerichte controles verhoogd 
tot 57 (waarvan er 25 door DG REGIO en 32 door DG EMPL werden verricht). In zowel 
2019 als 2018 werden 26 controles verricht. Bij 38 van deze controles concludeerde de 
Commissie dat de in de jaarlijkse controleverslagen van de auditautoriteiten 
gerapporteerde restfoutenpercentages voor het boekjaar 2018/2019 te laag waren 
ingeschat; de Commissie heeft die percentages dan ook verhoogd. In 20 gevallen (11 
bij DG REGIO en 9 bij DG EMPL) is hierdoor het restpercentage gestegen tot boven de 
materialiteitsdrempel van 2 %. 

5.53. De nalevingsgerichte controles van de Commissie hadden betrekking op 30 
van de concrete acties die wij dit jaar hebben onderzocht (10 in 2019). Voordat wij 
begonnen met ons onderzoek heeft de Commissie acht kwantificeerbare fouten 
ontdekt bij die concrete acties (zes met betrekking tot overheidsopdrachten, één met 
betrekking tot niet-subsidiabele kosten en één met betrekking tot de onjuiste 
toepassing van vereenvoudigde kostenopties). We hielden rekening met het vermogen 
van de Commissie om deze fouten te ontdekken en haar inzet om deze tijdig te 
corrigeren, waardoor het door ons geschatte foutenpercentage met 0,7 procentpunt 
daalde. 

De regelmatigheidsindicator toont aan dat het totale gemiddelde foutenpercentage 
boven de materialiteitsdrempel lag 

5.54. De Commissie gebruikt individuele restfoutenpercentages die door de 
lidstaten zijn gerapporteerd, de resultaten van haar eigen 
regelmatigheidswerkzaamheden en andere beschikbare informatie om een gewogen 
gemiddeld foutenpercentage te berekenen. Zij rapporteert dat percentage als een 
kernprestatie-indicator (KPI) betreffende de regelmatigheid. De KPI voor 2020 is 
gebaseerd op individuele percentages die voor het boekjaar 2018/2019 zijn 
gerapporteerd, maar er is geen rekening gehouden met het effect van de aan 
financieringsinstrumenten betaalde voorschotten. 

5.55. DG REGIO meldde een KPI van 2,1 % en een “maximumpercentage” van 
2,6 % (beide boven de materialiteitsdrempel van 2 %). De percentages van DG EMPL 
waren 1,4 % voor de KPI en 1,9 % voor het maximale risico. In beide JAV’s wordt 
uitgelegd dat bij de maximumpercentages rekening wordt gehouden met de 
controleresultaten die nog worden besproken met de lidstaten, alsook met fouten die 
buiten de steekproef van concrete acties in OP’s vallen die door de Commissie of ons 
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werden gecontroleerd in de loop van het jaar. Terwijl DG REGIO de in het JAV 
beschreven aanpak volgde, heeft DG EMPL niet ten volle rekening gehouden met 
andere mogelijke fouten dan die welke werden ontdekt. Als DG EMPL dezelfde aanpak 
had gevolgd als DG REGIO, zou zijn maximumpercentage 2,1 % zijn geweest. 

5.56. In ons Jaarverslag 2018 hebben wij geconcludeerd dat om verschillende 
redenen21 het totale restfoutenpercentage dat als KPI is weergegeven, als 
minimumpercentage moet worden beschouwd. Aangezien het op basis van de KPI 
wordt bepaald, is het risico bij afsluiting ook een minimumpercentage en zijn 
toekomstige correcties mogelijk niet voldoende om ervoor te zorgen dat er bij de 
afsluiting geen sprake meer is van een materieel foutenpercentage. 

5.57. Kader 5.2 bevat een overzicht van de KPI’s die door de Commissie werden 
vermeld in haar JAV's over 2020. 

Figuur 5.2 — KPI’s van de Commissie vergeleken met het door ons 
geschatte foutenpercentage 

 
Bron: ERK. 

                                                      
21 Paragrafen 6.62 en 6.63 van het Jaarverslag 2018. 
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5.58. In het AMPR 2020 rapporteerde de Commissie een gecombineerd totaal 
risico bij betaling van tussen de 1,9 % en 2,4 %22 voor deze MFK-subrubriek, op basis 
van geschatte risicobedragen van de twee DG’s en hun KPI’s. Voor het tweede jaar op 
rij vallen de foutenschattingen van de Commissie dus binnen onze eigen bandbreedte 
van het geschatte foutenpercentage. Tegelijkertijd liggen de in het AMPR 
gerapporteerde percentages (alsook de in beide JAV's gerapporteerde specifieke 
percentages) onder het door ons geschatte foutenpercentage (zie figuur 5.2). 

5.59. Wij ronden momenteel een speciaal verslag af waarin wij dieper zullen 
ingaan op de relevantie, betrouwbaarheid en consistentie van het jaarlijkse 
foutenpercentage dat in de JAV’s en het AMPR voor cohesie-uitgaven wordt 
gerapporteerd. 

Punten van voorbehoud dekken niet noodzakelijkerwijs alle materiële risico’s 

5.60. In ons Jaarverslag 201923 concludeerden wij dat de punten van voorbehoud 
mogelijk niet alle materiële risico’s dekken, aangezien zij voornamelijk waren 
gebaseerd op de foutenpercentages voor de rekeningen 2018/2019, die nog niet 
waren bevestigd in de JAV’s over 2019. Onze analyse van dit jaar van de 
rekeningen 2018/2019 bevestigde dat 63 OP’s bij DG REGIO en 36 bij DG EMPL 
inderdaad fouten van materieel belang vertoonden. De Commissie heeft in de JAV’s 
over 2019 echter geen punten van voorbehoud gemaakt voor 39 van deze OP’s bij 
DG REGIO en voor 28 daarvan bij DG EMPL. 

5.61. Vorig jaar hebben beide DG’s bij de punten van voorbehoud dezelfde aanpak 
gevolgd als in de JAV’s over 2019. Het is dus mogelijk dat de JAV’s over 2020 wederom 
niet alle materiële risico’s dekken. 

  

                                                      
22 Blz. 72 van Volume II van het AMPR 2020. 

23 Paragraaf 5.62 van het Jaarverslag 2019. 
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Conclusie en aanbeveling 

Conclusie 

5.62. 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-rubriek wees onze toetsing van 
verrichtingen uit dat het totale geschatte foutenpercentage 3,5 % bedroeg (zie 
bijlage 5.1). 

5.63. De gebreken die wij aantroffen in het werk van diverse auditautoriteiten dat 
door onze steekproef werd bestreken (zie de paragrafen 5.37-5.49) beperkt 
momenteel het vertrouwen dat in dat werk kan worden gesteld. Het herberekende 
percentage lag in 12 van de 26 zekerheidspakketten voor de periode 2014-2020 boven 
de materialiteitsdrempel van 2 %. De Commissie heeft de restfoutenpercentages voor 
elf van deze twaalf zekerheidspakketten bijgesteld tot een cijfer dat boven de 2 % ligt. 
Daarbij heeft zij ook rekening gehouden met onze controlewerkzaamheden. Dit hoge 
aanpassingspercentage stemt overeen met wat wij de afgelopen vier jaar hebben 
gerapporteerd, zoals weergegeven in figuur 5.2. 

5.64. De cijfers met betrekking tot de informatie over de regelmatigheid die 
worden gepresenteerd in het AMPR voor het boekjaar 2018/2019 bevestigen een 
materieel foutenpercentage op het terrein van het cohesiebeleid (2,4 %). Vanwege de 
in paragraaf 5.56 gerapporteerde kwesties kunnen beide in paragraaf 5.58 genoemde 
percentages van de Commissie slechts als minimumschattingen worden beschouwd. In 
dit verband merken we op dat de percentages van de Commissie binnen de onderste 
helft van onze foutenbandbreedte vallen, onder het door ons geschatte 
foutenpercentage (zie figuur 5.2). 

5.65. Het controle- en zekerheidskader voor de 
programmeringsperiode 2014-2020 werd zodanig ontworpen dat gewaarborgd was 
dat de jaarlijkse restfoutenpercentages onder de materialiteitsdrempel blijven. Uit 
onze controle kwam naar voren dat verdere verbeteringen noodzakelijk zijn ten 
aanzien van de toepassing van het kader door de programma-autoriteiten van de 
lidstaten en door de Commissie. 
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Aanbevelingen 

5.66. Bijlage 5.3 bevat de bevindingen naar aanleiding van onze follow-upevaluatie 
van de zes aanbevelingen die wij in ons Jaarverslag 2017 hebben gedaan. Van deze 
aanbevelingen had de Commissie er vier in de meeste opzichten en één in enkele 
opzichten uitgevoerd, terwijl aan één helemaal geen gevolg was gegeven. 

5.67. We evalueerden ook de aanbevelingen uit de jaarverslagen 2018 en 2019 
waaraan onmiddellijk gevolg moest worden gegeven of die in de loop van 2020 
moesten worden uitgevoerd. 

5.68. Op basis van deze beoordeling en onze bevindingen en conclusies voor 2020 
doen wij de volgende aanbevelingen aan de Commissie: 

Aanbeveling 5.1 — Evenwichtige standaardschalen van 
eenheidskosten voor de vergoeding van door de lidstaten 
gedane betalingen 

Zie nauwlettend toe op het gebruik van de standaardschalen van eenheidskosten door 
de lidstaten om ervoor te zorgen dat de regeling niet tot buitensporige 
onevenwichtigheden ten voordele van lidstaten leidt. De Commissie moet de lidstaten 
verzoeken buitensporig hoge percentages aan te passen en onevenwichtigheden te 
corrigeren om eventuele winsten bij de afsluiting van programma's te voorkomen. 

Tijdpad: onmiddellijk 
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Aanbeveling 5.2 — Oog hebben voor het risico op fraude bij 
controles van concrete acties door auditautoriteiten 

Moedig auditautoriteiten uitdrukkelijk aan om specifieke vragen over frauderisico's op 
te nemen in hun checklists en de maatregelen te documenteren die worden getroffen 
om dergelijke in de loop van een controle ontdekte risico's aan te pakken. 

De auditautoriteiten moeten samenwerken met de nationale coördinatiediensten voor 
fraudebestrijding (Anti-Fraud Coordination Services — Afcos) en rekening houden met 
gevallen van vermoedelijke of vastgestelde fraude die aan de Commissie worden 
gemeld via het beheerssysteem voor onregelmatigheden (Irregularities Management 
System — IMS). Wij verwijzen ook naar onze aanbevelingen in Speciaal verslag 
nr. 06/2019. 

Tijdpad: juni 2022 

Aanbeveling 5.3 — Follow-up van bedragen waarvoor een 
beoordeling loopt 

Verzoek de lidstaten voldoende informatie beschikbaar te stellen in het jaarlijkse 
overzicht van de conclusies en de follow-up van concrete acties waarvoor zij bedragen 
uit de rekeningen hebben geschrapt in het kader van een lopende beoordeling. Dit zou 
leiden tot meer transparantie over de manier waarop de programma-autoriteiten deze 
bedragen monitoren. 

Tijdpad: 2022 
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Bijlagen 

Bijlage 5.1 — Resultaten van de toetsing van verrichtingen 

RESULTATEN VAN DE TOETSING VAN VERRICHTINGEN VOOR “ECONOMISCHE, 
SOCIALE EN TERRITORIALE COHESIE” 

    

  
2020 2019 

  
  

OMVANG EN STRUCTUUR VAN DE STEEKPROEF 
  

  

Totaalaantal verrichtingen 227 236 

    
GESCHATTE IMPACT VAN KWANTIFICEERBARE FOUTEN 
   
Geschat foutenpercentage 3,5 % 4,4 % 

  
 

 Bovenste foutengrens (UEL) 6,1 %  

 Onderste foutengrens (LEL) 0,9 %  
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Bijlage 5.2 — Informatie over EU-maatregelen in de 27 lidstaten en het VK (2014-2020) 

 
Bron: ERK. 
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Gecontroleerde verrichtingen 2014-2020

Lidstaten 

EU-bijdrage (in miljoen EUR)

1

2

Polen 11 354 42 2
Italië 4 266 15 0
Hongarije 4 238 16 1
Tsjechië 3 318 14 0
Spanje 3 196 14 5
Portugal 2 860 11 3
Roemenië 2 344 7 1
Duitsland 2 219 8 0
Frankrijk 1 828 7 0
Verenigd Koninkrijk 1 593 7 1
Griekenland 1 204 7 0
Slowakije 1 112 8 0
Bulgarije 1 061 8 0
Kroatië 922 14 0
Litouwen 662
Letland 655 8 2
Slovenië 443 7 0
Estland 420
Ierland 315
België 306 7 0
Finland 280
Zweden 255
Cyprus 158
Oostenrijk 139
Nederland 135
Malta 133
Denemarken 40
Luxemburg 12
TOTAAL 200 15

Gekwantificeerde fouten  
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Bijlage 5.3 — Follow-up van eerdere aanbevelingen voor “Economische, sociale en territoriale cohesie” 

Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs In de 

meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

2017 

Wij bevelen de Commissie aan: 
aanbeveling 1: ervoor te zorgen dat de controleregelingen voor door 
het EIF beheerde financieringsinstrumenten 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 

 X24     

                                                      
24 Met de omnibusverordening werd auditautoriteiten een nieuw vereiste opgelegd inzake het verrichten van systeemcontroles en controles van concrete 

acties met betrekking tot financieringsinstrumenten op het niveau van de financiële intermediairs, met inbegrip van door de EIB-groep beheerde 
financieringsinstrumenten maar met uitsluiting van programma's in het kader van het kmo-initiatief die vóór 2 augustus 2018 waren opgezet. De 
Commissie heeft aanvullende maatregelen genomen door in de controlemethodologie voor financieringsinstrumenten de aanbeveling op te nemen dat 
auditautoriteiten financiële intermediairs controleren voor instrumenten die door de EIB-groep worden uitgevoerd, ongeacht wanneer deze werden 
opgericht. De methodologie kan het wettelijke mandaat van de auditautoriteiten echter niet uitbreiden. De Commissie heeft bewijs geleverd dat de 
auditautoriteiten in sommige lidstaten al verificaties verrichten op het niveau van de financiële intermediairs. Uit onze controle voor 2020 bleek echter 
dat deze verificaties nog niet consistent worden uitgevoerd (in de door ons gecontroleerde lidstaat hadden noch de externe auditor, noch de 
auditautoriteiten controles uitgevoerd op het niveau van de financiële intermediairs). 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs In de 

meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

zekerheid te verschaffen, met name de verplichting om voldoende 
controlewerkzaamheden te verrichten op het niveau van de lidstaat; 
(Datum van uitvoering: onmiddellijk) 

aanbeveling 2: voorstellen te presenteren voor wetgevingswijzigingen 
voor het financieel kader na 2020 die vergoeding van btw aan 
overheidsorganen uit EU-fondsen uitsluit; 
(Datum van uitvoering: vóór de goedkeuring van het wetgevingskader 
van na 2020) 

   X25   

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; 
(Datum van uitvoering: onmiddellijk) 

 X26     

                                                      
25 In 2018 heeft de Commissie een alternatief voorstel gedaan om btw in aanmerking te laten komen voor projecten met totale kosten lager dan 5 miljoen 

EUR. Het probleem wordt niet aangepakt in de nieuwe verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen voor de periode 2021-2027 (Verordening 
(EU) 2021/1060). 

26 Zie de paragrafen 6.58-6.64 van het Jaarverslag 2018 en de paragrafen 5.48-5.62 van het Jaarverslag 2019. Hoewel de Commissie meer nalevingsgerichte 
controles heeft uitgevoerd in 2020, ontdekken we nog steeds tekortkomingen in het werk van de auditautoriteiten. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs In de 

meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

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: 

X 

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;

X27 

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.

X27 

27 De punten i) en ii) zijn volledig uitgevoerd, aangezien de Commissie haar verslaglegging heeft aangepast en een KPI heeft vastgesteld die gericht is op 
uitgaven die de volledige controlecyclus hebben doorlopen. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs In de 

meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

iii) voor elk boekjaar een totaal restfoutenpercentage voor 
subrubriek 1b van het MFK te publiceren. 
(Datum van uitvoering: juni 2019) 

 X28     

aanbeveling 5: ervoor te zorgen dat controleregelingen worden 
veranderd in de zin van het door de Commissie gedane voorstel voor 
financieringsinstrumenten in het regelgevingskader na 2020, zodat 
uitsluitend het feitelijke gebruik van middelen op het niveau van de 
eindontvanger wordt gehanteerd voor de berekening van 
restfoutenpercentages. 
(Datum van uitvoering: voordat de uitvoering van het wetgevingskader 
van na 2020 begint) 

 X29     

                                                      
28 Punt iii) is in de meeste opzichten uitgevoerd, aangezien de Commissie in het AMPR een totaal restfoutenpercentage voor het beleidsterrein verschaft 

dat niet volledig overeenkomt met MFK-subrubriek 1b. 

29 De nieuwe verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen voor de periode 2021-2027 (Verordening (EU) 2021/1060) voorziet in één enkele 
voorschotbetaling voor financieringsinstrumenten die moet worden opgenomen in de eerste betalingsaanvraag. De Commissie is voornemens om vóór 
het einde van 2021 een gedelegeerde handeling vast te stellen waarbij auditautoriteiten worden verplicht dit voorschot uit te sluiten van de 
controlepopulatie. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs In de 

meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

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 publiceert, 
redelijke zekerheid over de regelmatigheid van uitgaven te kunnen 
verkrijgen; 
(Datum van uitvoering: onmiddellijk) 

  X30    

2018 

Wij bevelen de Commissie aan: 
Aanbeveling 6.1 — Controleregelingen voor in het kader van het kmo-
initiatief ingestelde programma's 
Ervoor te zorgen: 
a) dat regelmatige controles op het niveau van de financiële 
intermediairs worden uitgevoerd door de auditautoriteit of een door de 

 X31     

                                                      
30 Zie paragraaf 6.64 van het Jaarverslag 2018. Hoewel de Commissie het aantal regelmatigheidscontroles heeft verhoogd, kunnen deze 

regelmatigheidswerkzaamheden niet als voltooid worden beschouwd op het moment dat de Commissie haar JAV publiceert na het jaar van aanvaarding 
van de rekeningen. 

31 Onze eerdere controles bevestigden dat het EIF zijn toezicht- en controlesystemen reeds heeft verbeterd of daarmee bezig is en het gebruik van 
redelijkezekerheidsverslagen vrijwillig heeft uitgebreid tot SMEI-programma’s. Wij erkennen dat enkele auditautoriteiten al verificaties op het niveau van 
de financiële intermediairs hebben verricht, maar het is nog te vroeg om te beoordelen of deze maatregelen volledig doeltreffend zijn. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs In de 

meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

EIB-groep geselecteerde controleur, gebaseerd op een representatieve 
steekproef van uitbetalingen aan eindontvangers; 
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. 
(Streefdatum voor de uitvoering: direct) 

Aanbeveling 6.2 — 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. 
(Streefdatum voor de uitvoering: direct) 

X32      

                                                      
32 De Commissie verifieert consequent of de begunstigden tijdig worden betaald en doet in voorkomend geval corrigerende aanbevelingen aan de 

lidstaten. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs In de 

meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

Aanbeveling 6.3 — Afsluitingsregelingen 2014-2020 
Tekortkomingen aanpakken en ervoor zorgen dat programma’s niet 
kunnen worden afgesloten met onregelmatige uitgaven van materieel 
belang. De Commissie moet: 
a) de belangrijkste risico's identificeren die van invloed kunnen zijn op 
de regelmatige afsluiting van programma's; 
(b) (…) 
(Streefdatum voor uitvoering: a) mei 2020) 

X33      

2019 

Wij doen de Commissie de volgende aanbevelingen: 
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 

 X34     

                                                      
33 De Commissie heeft de belangrijkste risico’s geïdentificeerd die van invloed kunnen zijn op de afsluiting van programma’s en heeft deze in aanmerking 

genomen bij de opstelling van de richtsnoeren voor afsluiting. 

34 Wij erkennen de maatregelen die de Commissie reeds heeft genomen om de begrippen “fysiek voltooide”/“volledig ten uitvoer gelegde” concrete acties 
te verduidelijken. De Commissie heeft deze verduidelijkingen echter niet aan alle lidstaten meegedeeld. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs In de 

meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

de concrete actie te bereiken, en niet op de financiële en 
administratieve aspecten. 
(Tijdpad: onmiddellijk) 

Bron: ERK. 
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Hoofdstuk 6 

Natuurlijke hulpbronnen 
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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 2020.  

Kader 6.1 

MFK-rubriek 2 “Natuurlijke hulpbronnen” — uitsplitsing 2020 

Overige 
0,9 (1,5 %)

Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij 
(EFMZV) 
0,9 (1,4 %)

Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling 
(Elfpo) 
14,6 (24,1 %)

Europees 
Landbouwgarantiefonds 
(ELGF) - Marktgerelateerde 
uitgaven 
2,6 (4,3 %)

Europees 
Landbouwgarantiefonds 
(ELGF) - Rechtstreekse 
betalingen 
41,6 (68,7 %)

Natuurlijke 
hulpbronnen

60,6
(35,0 %)

Betalingen 2020 als percentage van de EU-begroting en 
uitsplitsing (in miljard EUR)

173,3
miljard 

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

Bron: Geconsolideerde rekeningen 2020 van de Europese Unie. 

Korte beschrijving 

6.2. Landbouw en plattelandsontwikkeling zijn goed voor 97 % van de uitgaven voor
“Natuurlijke hulpbronnen” en worden ten uitvoer gelegd via het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB). Het GLB heeft drie algemene doelstellingen1: 

o rendabele voedselproductie, met de klemtoon op landbouwinkomen,
productiviteit van de landbouw en prijsstabiliteit;

o duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie, met de
klemtoon op uitstoot van broeikasgassen, biodiversiteit, bodem en water;

o evenwichtige territoriale ontwikkeling.

1 Artikel 110, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de 
Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549). 

tussentijdse / saldobetalingen:  60,0 tussentijdse / saldobetalingen:  60,0

voorfinancieringsbetalingen⁽*⁾: 0,6

verrekening van voorfinanciering⁽*⁾: 0,3

totaal: 60,3

totaal: 60,6

0 10 20 30 40 50 60

Controlepopulatie

Betalingen

Controlepopulatie 2020 in vergelijking met betalingen
(in miljard EUR)
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6.3. Hoewel de Commissie, in het bijzonder directoraat-generaal Landbouw en 
Plattelandsontwikkeling (DG AGRI), de eindverantwoordelijkheid draagt voor het GLB, 
deelt zij het beheer ervan met betaalorganen in de lidstaten. Sinds 2015 geven 
onafhankelijke certificerende instanties in de lidstaten een jaarlijks oordeel over de 
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, waaronder verkoopbevorderende maatregelen; 

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. 
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Reikwijdte en aanpak van de controle 

6.6. Aan de hand van de in bijlage 1.1 uiteengezette controleaanpak en -methoden 
hebben we het volgende onderzocht: 

a) een steekproef van 218 verrichtingen2 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-rubriek. De steekproef omvatte 
verrichtingen uit 19 lidstaten3 en het Verenigd Koninkrijk. Vanwege de COVID-19-
uitbraak en om meer inzicht te krijgen in het controlesysteem, hebben wij voor 
rechtstreekse betalingen onze steekproef getrokken uit de aselecte inspecties ter 
plaatse van de betaalorganen. Aangezien we van de lidstaten een steekproef 
hadden verkregen van betalingen aan begunstigden die waren onderworpen aan 
aselecte controles ter plaatse, moesten we ons foutenpercentage aanpassen om 
rekening te houden met de aanvragen die waren onderzocht door de 
betaalorganen waarvoor zij geen betalingen hebben verricht of waarvoor zij ten 
tijde van onze steekproeftrekking nog niet tot betaling waren overgegaan. 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 (JAV’s) 
van DG AGRI en het directoraat-generaal Milieu (DG ENV), die vervolgens is 
opgenomen in het jaarlijks beheers- en prestatieverslag (AMPR) van de 
Commissie; 

c) geselecteerde systemen, die betrekking hadden op de uitvoering van “controles 
door monitoring” door de lidstaten4. 

                                                      
2 De steekproef bestond uit 88 rechtstreekse betalingen, 16 marktmaatregelen, 

104 betalingen in het kader van plattelandsontwikkelingsprogramma’s, 1 terugbetaling 
door de Commissie aan een lidstaat van een eerdere financiële correctie in het kader van 
het GLB en 9 betalingen voor milieu, klimaatactie en visserij. 

3 Bulgarije, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, 
Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland 
en Zweden. De steekproef omvatte ook vier verrichtingen onder direct beheer. 

4 Zie de paragrafen 6.16 en 6.17 van ons Jaarverslag 2019. 

187

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=53898


 

 

Regelmatigheid van de verrichtingen 
6.7. Bijlage 6.1 biedt een overzicht van de resultaten van de toetsing van 
verrichtingen. Van de 218 onderzochte verrichtingen vertoonden er 180 (83 %) geen 
fouten, terwijl er 38 fouten vertoonden. Op basis van de 25 door ons gekwantificeerde 
fouten5 schatten wij het foutenpercentage voor “Natuurlijke hulpbronnen” op 2,0 %6. 

6.8. Kader 6.2 bevat een uitsplitsing van het door ons geschatte foutenpercentage 
voor 2020. 

Kader 6.2 

Natuurlijke hulpbronnen: soorten fouten 

 
Bron: ERK. 

                                                      
5 We troffen ook 13 gevallen aan van niet-naleving zonder financiële impact. 

6 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 1,0 % en 3,0 % ligt (de onderste, 
respectievelijk de bovenste foutengrens). 

2 %

8 %

36 %

54 %

0 % 20 % 40 %

Ontbreken van essentiële bewijsstukken

Administratieve fouten

Verstrekking van onjuiste informatie over
oppervlakten of dieren

Niet-subsidiabel(e)
begunstigde/activiteit/project/uitgave

Aandeel in het geschatte 
foutenpercentage voor 

“Natuurlijke hulpbronnen”
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6.9. De Commissie (voor directe uitgaven) en de autoriteiten van de lidstaten 
hadden corrigerende maatregelen toegepast die het door ons geschatte 
foutenpercentage voor dit hoofdstuk met 0,5 procentpunt verminderden.  

Rechtstreekse betalingen: een doeltreffend controlesysteem 
beperkt het risico op fouten 

6.10. Onze werkzaamheden bevestigen de conclusie dat de rechtstreekse 
betalingen als geheel geen materiële fouten vertoonden. Deze maken 69 % uit van de 
uitgaven die onder de MFK-rubriek “Natuurlijke hulpbronnen” vallen.  

6.11. Vier regelingen zijn goed voor 90 % van alle rechtstreekse betalingen in 2020: 

a) twee regelingen die voorzagen in inkomenssteun op basis van de door de 
landbouwer opgegeven oppervlakte landbouwgrond: de “basisbetalingsregeling” 
(17,1 miljard EUR) en de “regeling inzake een enkele areaalbetaling” (4,4 miljard 
EUR); 

b) één regeling ter ondersteuning van klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken (de “vergroeningsbetaling” genoemd) (11,9 miljard EUR); 

c) vrijwillige gekoppelde steun, gerelateerd aan specifieke soorten 
landbouwproducten (bijv. rund- en kalfsvlees, melk of eiwithoudende gewassen) 
(4,1 miljard EUR). 

6.12. Wij hebben 88 rechtstreekse betalingen getoetst, waarbij de belangrijkste 
regelingen werden bestreken. We stelden vast dat 76 verrichtingen geen fouten 
vertoonden. 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 complex zijn (zie paragraaf 1.18). 

6.13. De 10 gekwantificeerde fouten in deze regelingen werden veroorzaakt door 
landbouwers die de subsidiabele oppervlakte landbouwgrond of het aantal dieren te 
hoog opgaven in hun steunaanvragen.  

6.14. We ontdekten problemen met betrekking tot niet-naleving zonder financiële 
impact bij twee rechtstreekse betalingen. 
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Het geïntegreerd beheers- en controlesysteem beperkt het 
foutenpercentage bij rechtstreekse betalingen  

6.15. Het belangrijkste beheersinstrument voor rechtstreekse betalingen is het
geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS)7, 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. 

6.16. Onze bevindingen bevestigen onze eerdere opmerkingen8 dat het GBCS, en
met name het LPIS, een doeltreffend beheers- en controlesysteem vormen om ervoor 
te zorgen dat de rechtstreekse steunbetalingen als geheel geen materiële fouten 
vertonen. 

6.17. Volgens de EU-voorschriften9 moeten de betaalorganen bij ten minste 5 %
van de aanvragers controles ter plaatse uitvoeren. Tussen 1 % en 1,25 % van de 
aanvragers moeten willekeurig worden geselecteerd. In 2020 trokken we onze 
steekproef van rechtstreekse betalingen uit de aselecte steekproeven van inspecties 
ter plaatse van de betaalorganen en onderzochten we hun werkzaamheden om het 
foutenpercentage bij de betalingen te beoordelen. Hierdoor kregen we meer inzicht in 
de werkzaamheden van de betaalorganen. Voor de door ons onderzochte 
verrichtingen constateerden we dat de betaalorganen het LPIS naar behoren hadden 
bijgewerkt en, op één uitzondering na, alle te hoge opgaven die overbleven na hun 
administratieve controles hebben ontdekt en gecorrigeerd. 

7 https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_en. 

8 Zie paragraaf 6.15 van ons Jaarverslag 2019. 

9 Artikel 30, 31 en 33 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Commissie van 
17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en 
controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden (PB L 227 
van 31.7.2014, blz. 69). 
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Controles door monitoring: beperkte dekking in 2020 

6.18. Sinds 2018 kunnen betaalorganen van de lidstaten “controles door 
monitoring” uitvoeren. 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 bepaalde GLB-regels te controleren. Tot 
dusver hebben de betaalorganen controles door monitoring voornamelijk gebruikt om 
areaalgebonden steunaanvragen in het kader van regelingen voor rechtstreekse 
betalingen te beoordelen. Wanneer alle subsidiabiliteitscriteria van een bepaalde 
betalingsregeling vanuit de ruimte kunnen worden geëvalueerd, stelt dit de 
betaalorganen in staat de volledige populatie van steunontvangers op afstand 
monitoren. 

6.19. In ons recente speciaal verslag over de gebruikmaking van nieuwe 
beeldtechnologieën voor de monitoring van het GLB hebben wij de Commissie 
aanbevolen controles door monitoring te bevorderen als essentieel controlesysteem 
voor het GLB na 202010.  

6.20. Tijdens onze werkzaamheden voor de betrouwbaarheidsverklaring 2020 
onderzochten we het gebruik door twee betaalorganen van controles door monitoring, 
waarbij de nadruk lag op de vrijwillige gekoppelde steunregeling voor tomatentelers in 
Malta en de basisbetalingsregeling in België (Vlaanderen). We constateerden dat deze 
betaalorganen controles door monitoring hadden gebruikt om een aantal te hoge 
betalingen te voorkomen. In kader 6.3 wordt een voorbeeld gegeven van het gebruik 
van controles door monitoring door het Maltese betaalorgaan. 

                                                      
10 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”, paragraaf 82. 
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Kader 6.3 

Controles door monitoring in de praktijk 

Het Agriculture and Rural Payments Agency in Malta gebruikte controles door 
monitoring om de aanvragen van tomatentelers voor vrijwillige gekoppelde steun 
te beoordelen. In het monitoringsysteem wordt gebruikgemaakt van regelmatige 
satellietwaarnemingen van de percelen landbouwgrond tijdens het groeiseizoen 
om een reeks markers voor gewasgroei vast te stellen (de blauwe curve in de 
onderstaande grafiek). Deze markers kunnen worden vergeleken met het 
verwachte groeipatroon voor een tomatenteelt (de “vegetatie-index” die wordt 
weergegeven door de groene curve). Als er onvoldoende correlatie is tussen de 
markers die zijn afgeleid van satellietwaarnemingen en het verwachte 
groeipatroon, markeert het systeem deze percelen automatisch voor verder 
onderzoek (bijv. een bezoek ter plaatse). De overeenkomstige orthofoto in het 
LPIS bevestigt de teelt van tomaten. 

Bron: Agriculture and Rural Payments Agency, Malta. 

6.21. Controles door monitoring verschaffen regelmatige waarnemingen van de
landbouwactiviteit en kunnen worden gebruikt om landbouwers op elk moment 
tijdens het groeiseizoen te waarschuwen voor mogelijke niet-naleving van de 
voorschriften van de betalingsregeling. Dit biedt landbouwers meer mogelijkheden om 
hun aanvragen te corrigeren voordat deze worden afgerond. 
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6.22. De Commissie heeft zich ertoe verbonden de lidstaten te ondersteunen bij de 
ontwikkeling van de nieuwe aanpak van controles door monitoring. Eind 2020 was 
5,7 % van de oppervlakte die valt onder de belangrijkste regelingen voor rechtstreekse 
steun (basisbetalingen en enkele areaalbetalingen) onderworpen aan controles door 
monitoring11. 

Plattelandsontwikkeling, marktmaatregelen en andere 
uitgaventerreinen met betrekking tot “Natuurlijke 
hulpbronnen”: complexere subsidiabiliteitsvoorwaarden 
verhogen het risico op fouten 

6.23. We toetsten 104 verrichtingen in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s, 16 verrichtingen met betrekking tot 
marktmaatregelen, een terugbetaling aan een lidstaat van een eerdere financiële 
correctie door de Commissie in het kader van het GLB12 en 9 verrichtingen13 in het 
kader van uitgaventerreinen buiten het GLB. Ten opzichte van rechtstreekse 
betalingen zijn de meeste uitgaven voor plattelandsontwikkeling, marktmaatregelen 
en andere beleidsterreinen van het MFK 2 (met inbegrip van de terugbetaling van door 
begunstigden gedeclareerde kosten) onderworpen aan complexere 
subsidiabiliteitsvoorwaarden, waardoor het risico op fouten toeneemt (zie 
paragraaf 1.18). 

6.24. Bijlage 6.2 bevat een overzicht van de betalingen onder gedeeld beheer in 
2020 en de resultaten van de toetsing van verrichtingen op deze gebieden met een 
hoger risico voor elke lidstaat en het Verenigd Koninkrijk. 

                                                      
11 Jaarlijks activiteitenverslag van DG AGRI, bijlage 2, blz. 25. 

12 Naar aanleiding van het arrest van het Gerecht van 29 november 2018, Spanje/Commissie, 
T-459/16 en het arrest van het Gerecht van 20 maart 2019, Spanje/Commissie, T-237/17. 

13 We controleerden vier verrichtingen in het kader van het Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij, één verrichting met betrekking tot een afsluitende betaling voor het 
Europees Visserijfonds van 2007-2013, twee verrichtingen in het kader van 
partnerschapsovereenkomsten inzake visserij en twee verrichtingen in verband met het 
LIFE-programma voor het milieu en klimaatactie. 
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Plattelandsontwikkeling 

6.25. De Commissie heeft 118 plattelandsontwikkelingsprogramma’s goedgekeurd
in de lidstaten voor 2014-202014. De programma’s omvatten 20 maatregelen15 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 milieu- en klimaatgerelateerde criteria
die worden toegepast op het landbouwareaal of het aantal dieren op het bedrijf.

6.26. Onze toetsing van verrichtingen had betrekking op betalingen in het kader
van 19 programma’s in 15 lidstaten. 

6.27. Van de 104 door ons getoetste verrichtingen voor plattelandsontwikkeling
vertoonden er 87 geen fouten. Van de 11 gevallen waarin wij fouten hebben ontdekt 
en gekwantificeerd, hadden er 5 een impact van meer dan 20 %. We ontdekten 
problemen met betrekking tot niet-naleving zonder financiële impact bij zes 
betalingen. 

6.28. Wij onderzochten 54 betalingen aan investeringsprojecten, zoals de
modernisering van landbouwbedrijven, de bouw van verwerkingsinstallaties voor 
landbouwproducten, steun voor vanuit de gemeenschap aangestuurde lokale 
ontwikkeling, de vestiging van jonge landbouwers in een plattelandsgebied en steun 
voor basisdiensten en dorpsvernieuwing in plattelandsgebieden.  

14 Als gevolg van vertragingen bij de vaststelling van de wetgeving voor het GLB na 2020 zijn 
de programma’s verlengd tot eind 2022. Overeenkomstig het akkoord inzake de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk lopen de plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
van het Verenigd Koninkrijk tot de afsluiting ervan in 2023. 

15 In 2020 is een aanvullende maatregel toegevoegd om uitzonderlijke tijdelijke steun te 
verlenen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 (Verordening (EU) 2020/872 van 
het Europees Parlement en de Raad). De eerste uitbetaling door de Commissie op basis van 
de door de lidstaten gedeclareerde uitgaven in het kader van de nieuwe maatregel vond 
plaats in 2021. 
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6.29. We troffen kwantificeerbare fouten aan bij zeven betalingen aan
investeringsprojecten, die grotendeels waren toe te schrijven aan het feit dat 
begunstigden uitgaven of activiteiten hadden gedeclareerd die niet voldeden aan de 
subsidiabiliteitsvoorwaarden van hun project (zie kader 6.4). In twee gevallen lag de 
fout onder de 2 % en in twee andere gevallen tussen de 2 % en 20 %. Ook troffen we 
drie verrichtingen aan die fouten boven de 20 % vertoonden. 

Kader 6.4 

Voorbeeld van niet-subsidiabele uitgaven voor een 
plattelandsontwikkelingsproject 

We controleerden een betaling voor een plattelandsontwikkelingsproject in 
Kroatië in het kader waarvan steun werd verleend voor de teelt van bosbessen, 
waaronder de installatie van een irrigatiesysteem. 

Investeringen in irrigatie komen alleen in aanmerking voor EU-financiering als zij 
voldoen aan de vereisten die zijn vastgesteld in de EU-wetgeving ter bevordering 
van duurzaam watergebruik. Hierbij gaat het onder meer om de aanwezigheid of 
de installatie van watermeters. 

De begunstigde had documenten ingediend waaruit bleek dat een watermeter 
deel uitmaakte van het project en het betaalorgaan aanvaardde uitgaven in 
verband met het irrigatiesysteem. We stelden echter vast dat er geen meter was 
geïnstalleerd, waardoor de irrigatiecomponent niet in aanmerking kwam voor EU-
financiering. 

6.30. Wij onderzochten 50 betalingen op basis van het door de landbouwers
aangegeven areaal of aantal dieren, gekoppeld aan vereisten om te voldoen aan 
milieu- en klimaatgerelateerde criteria en aan dierenwelzijnsvoorschriften. Deze 
betreffen onder meer compensatiebetalingen aan landbouwers in gebieden met 
natuurlijke beperkingen en betalingen voor het nakomen van specifieke 
agromilieuklimaatverbintenissen of voor biologische landbouw. 

6.31. De betaalorganen gebruiken het GBCS om het areaalgebonden element van
de steunaanvragen van landbouwers in het kader van deze maatregelen te 
controleren, waardoor het risico op fouten met betrekking tot het subsidiabele areaal 
wordt beperkt. We troffen twee gevallen aan waarin de subsidiabele oppervlakte in 
beperkte mate (minder dan 2 %) te hoog was opgegeven. Wij troffen wel twee 
verrichtingen aan die fouten van meer dan 20 % vertoonden: in één geval had de 
landbouwer niet voldaan aan de vereiste minimale bezettingsdichtheid en in een ander 
geval had het betaalorgaan de boete voor de te hoge aangifte onjuist berekend. 
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Marktmaatregelen 

6.32. Marktmaatregelen op landbouwgebied vormen een aantal uiteenlopende 
regelingen waarop diverse subsidiabiliteitsvoorwaarden van toepassing zijn. We 
hebben 16 verrichtingen getoetst en troffen 3 gevallen aan waarin betaalorganen niet-
subsidiabele kosten hadden vergoed. In twee van deze gevallen bedroeg de fout meer 
dan 20 %. In één geval ontdekten we een probleem met betrekking tot niet-naleving 
zonder financiële impact. 

Visserij, het milieu en klimaatactie 

6.33. De selectiecriteria en subsidiabiliteitsvereisten voor projecten op het gebied 
van visserij, milieu en klimaatactie variëren ook. Van de negen door ons onderzochte 
verrichtingen troffen we één kwantificeerbare fout aan die het gevolg was van de 
declaratie en vergoeding van niet-subsidiabele uitgaven. We ontdekten in vier gevallen 
problemen met betrekking tot niet-naleving zonder financiële impact. 
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Jaarlijkse activiteitenverslagen en 
andere governanceregelingen 

De verslaglegging door DG AGRI over de regelmatigheid van 
GLB-uitgaven 

6.34. Elke directeur van een betaalorgaan verstrekt DG AGRI een jaarlijkse 
beheersverklaring over de doeltreffendheid van de controlesystemen van dat orgaan 
en de wettigheid en regelmatigheid van de betalingen ervan. De lidstaten brengen 
verslag uit over hun administratieve controles en controles ter plaatse 
(“controlestatistieken”).  

6.35. 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. 

6.36. DG AGRI gebruikt de in de controlestatistieken gerapporteerde 
foutenpercentages, 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. De correcties die voortvloeien uit de eigen werkzaamheden van 
DG AGRI bestonden over het algemeen uit forfaitaire bedragen, waarbij een reeks 
criteria werd toegepast waarover het beschikt om financiële correcties toe te passen, 
teneinde de behandeling van in de beheers- en controlesystemen van de lidstaten 
geconstateerde problemen te standaardiseren. DG AGRI brengt zijn raming van 
toekomstige financiële correcties en terugvorderingen in mindering op het “risico bij 
betaling” om een “definitief risicobedrag” te schatten.  

6.37. Uit de door betaalorganen gerapporteerde controlestatistieken bleek dat het 
foutenpercentage overeenkomt met 0,9 % van de GLB-uitgaven als geheel. Rekening 
houdend met het werk van de certificerende instanties berekende DG AGRI dat het 
“risico bij betaling” ongeveer 1,9 % bedraagt voor de GLB-uitgaven als geheel in 2020.  
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Het AMPR van de Commissie 

6.38. De in haar AMPR gepresenteerde schatting door de Commissie van het risico 
bij betaling voor “Natuurlijke hulpbronnen” bedraagt 1,9 %. 

Beleid en procedures op het gebied van fraudebestrijding in het 
kader van het GLB 

6.39. De betaalorganen moeten over systemen beschikken om fraude te 
voorkomen en op te sporen, en de Commissie moet redelijke zekerheid verkrijgen over 
de werking van deze systemen. In ons Jaarverslag 2019 stelden we enkele 
tekortkomingen vast in het beleid en de procedures op het gebied van 
fraudebestrijding in het kader van het GLB, en deden we een aanbeveling om de 
problemen aan te pakken16. In 2021 hebben we een doelmatigheidscontrole 
uitgevoerd van de fraudebestrijdingsmaatregelen van de Commissie en de lidstaten in 
het kader van het GLB. Wij zijn voornemens om tegen het einde van dit jaar een 
speciaal verslag over dit onderwerp te publiceren, waarbij ook wordt ingegaan op de 
daarmee verband houdende kwestie van “landroof”. 

                                                      
16 Zie de paragrafen 6.34-6.41 en paragraaf 6.44 van ons Jaarverslag 2019. 
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Conclusie en aanbevelingen 

Conclusie 

6.40. 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 “Natuurlijke hulpbronnen” de materialiteitsdrempel benaderde. Voor 
deze MFK-rubriek wees onze toetsing van verrichtingen uit dat het totale geschatte 
foutenpercentage 2,0 % bedroeg (zie bijlage 6.1). 

6.41. Uit onze resultaten blijkt dat het foutenpercentage niet van materieel belang 
was voor rechtstreekse betalingen, goed voor 69 % van de uitgaven in het kader van 
deze MFK-rubriek, en dat het over het geheel genomen van materieel belang was voor 
de uitgaventerreinen waarvan we hadden vastgesteld dat ze een hoger risico met zich 
meebrengen (plattelandsontwikkeling, marktmaatregelen, visserij, milieu en 
klimaatactie), goed voor 31 % van de uitgaven. 

Aanbevelingen 

6.42. Bijlage 6.3 bevat de bevindingen naar aanleiding van onze follow-upanalyse 
van aanbeveling 4 die wij in ons Jaarverslag 2017 hebben gedaan en die in 2020 moest 
zijn uitgevoerd17. De Commissie heeft de aanbeveling volledig uitgevoerd. 

  

                                                      
17 In 2017 hebben wij drie andere aanbevelingen gedaan, waaraan wij follow-up hebben 

gegeven in bijlage 6.3 van ons Jaarverslag 2019.  
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Bijlagen 

Bijlage 6.1 — Resultaten van de toetsing van verrichtingen 

  2020 2019 
  
  

  

OMVANG EN STRUCTUUR VAN DE STEEKPROEF   

  
  

Totaalaantal verrichtingen 218 251 

    
GESCHATTE IMPACT VAN KWANTIFICEERBARE 
FOUTEN 

  

   
Geschat foutenpercentage 2,0 % 1,9 % 

 
 

 
 Bovenste foutengrens (UEL) 3,0 %  

 Onderste foutengrens (LEL) 1,0 %  
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Bijlage 6.2 — Informatie over EU-maatregelen in de lidstaten en 
het VK 

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

Frankrijk 2 555 1 934 551 70 13 1
Italië 2 294 1 526 678 90 12 3
Spanje 1 960 1 222 600 138 12 2
Duitsland 1 502 1 356 117 29 6 -
Polen 1 342 1 206 38 98 13 1
Roemenië 1 243 1 151 66 26 12 1
Verenigd Koninkrijk 837 767 41 29 10 -
Portugal 744 580 108 56 10 1
Griekenland 628 528 59 41 - -
Hongarije 613 565 40 8 4 -
Oostenrijk 596 573 22 1 8 2
Tsjechië 425 404 17 4 - -
Ierland 417 334 59 24 4 1
Kroatië 412 359 13 40 4 1
Zweden 348 326 12 10 8 2
Bulgarije 332 303 18 11 - -
Finland 325 305 6 14 4 -
Slowakije 205 194 11 - - -
Litouwen 200 190 3 7 - -
Nederland 170 129 23 18 2 -
Letland 167 150 3 14 - -
België 159 89 61 9 - -
Slovenië 135 126 7 2 4 -
Denemarken 133 96 12 25 - -
Estland 116 101 1 14 - -
Cyprus 33 22 6 5 - -
Malta 21 18 - 3 - -
Luxemburg 15 14 1 - - -

Lidstaten 
met gecontroleerde verrichtingen

Betalingen en resultaten van de toetsing van verrichtingen in 2020 voor elke lidstaat en het VK voor 
plattelandsontwikkeling, marktmaatregelen en visserij onder gedeeld beheer

Gecontroleerde verrichtingen

Lidstaten 

Totaal betalingen 

Plattelandsontwikkeling

Marktmaatregelen
Visserij

Gekwantificeerde fouten

(in miljoen EUR)
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Bijlage 6.3 — Follow-up van eerdere aanbevelingen 

Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs 

In de 
meeste 

opzichten 

In enkele 
opzichten 

2017 

Wij bevelen aan dat de Commissie: 
Aanbeveling 4:  
de vooruitgang monitort die de betaalorganen hebben 
geboekt bij de ondersteuning van landbouwers die de 
GSAA nog niet gebruiken, en beste praktijken 
bevordert om de voordelen van het nieuwe systeem 
te maximaliseren en een volledige uitvoering ervan 
binnen de wettelijke termijnen te bereiken. 

X      

Bron: ERK. 
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“Veiligheid en burgerschap” 
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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 2020. 

Kader 7.1 

MFK-rubriek 3 “Veiligheid en burgerschap” — Uitsplitsing 2020 

Overige⁽*⁾ 
0,5 (8,2 %)

Creatief Europa 
0,2 (3,8 %)

Levensmiddelen en 
diervoeders 
0,2 (3,7 %)

Gedecentraliseerde 
agentschappen 
1,2 (18,5 %)

Migratie en veiligheid 
1,6 (25,3 %)

Instrument voor noodhulp 
binnen de Unie 
2,6 (40,5 %)







Veiligheid en 
burgerschap 

6,3
(3,7 %)

173,3
miljard

EUR

(in miljard EUR)
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Betalingen 2020 als percentage van de EU-begroting en uitsplitsing



(*) Omvat 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 2020 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 2020 van de Europese Unie. 

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, vormt het instrument voor noodhulp
(Emergency Support Instrument — ESI) het belangrijkste uitgaventerrein. Dit werd 
opgezet in april 20201 om de EU-lidstaten te helpen de COVID-19-pandemie aan te 
pakken door financiering te verstrekken voor onder meer de grensoverschrijdende 
overplaatsing en overbrenging van patiënten, medisch personeel en essentiële 

1 Zie Verordening (EU) 2020/521 van de Raad van 14 april 2020 tot activering van noodhulp 
uit hoofde van Verordening (EU) 2016/369, en tot wijziging van de bepalingen ervan 
rekening houdend met de uitbraak van Covid-19. 

tussentij…tussentijdse / saldobetalingen:  0,7

jaarlijkse besluiten ter aanvaarding 
van de AMIF-/ISF-rekeningen: 1,0 

voorfinancieringsbetalingen ⁽**⁾: 5,6

verrekening van voorfinanciering ⁽***⁾: 1,4

totaal: 3,1

totaal: 6,3

0 1 2 3 4 5 6 7

Controle-
populatie

Betalingen

(in miljard EUR)
Controlepopulatie 2020 in vergelijking met betalingen
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medische benodigdheden; het onderzoek naar en de productie van vaccins en 
behandelingen; en de ontwikkeling, aankoop en distributie van testmateriaal. 

7.4. Migratie en veiligheid vertegenwoordigen ook een aanzienlijk deel van de 
begrotingsrubriek. De uitgaven op dit gebied zijn afkomstig van twee fondsen: het 
Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) en het Fonds voor interne veiligheid 
(ISF). 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 AMIF2 is bij te dragen tot het doeltreffend 
beheer van migratiestromen en de totstandbrenging van een gemeenschappelijke EU-
benadering inzake asiel en immigratie. 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 
werkt aan de hand van twee instrumenten3: ISF Grenzen en visa, en ISF Politie. 

7.5. Onder gedeeld beheer voeren de lidstaten meerjarige nationale programma’s 
in het kader van het AMIF en het ISF uit die zijn goedgekeurd door de Commissie. Zes 
jaar na het begin van de zevenjarige programmeringsperiode hebben de lidstaten hun 
nationale programma’s opnieuw geïntensiveerd. Desondanks zijn aanzienlijke 
bedragen nog steeds niet uitbetaald, en de druk op nationale autoriteiten kan nog 
verder toenemen 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 gedeclareerd voor terugbetaling. 

                                                      
2 Zie Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 

2014 tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie. 

3 Zie Verordening (EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 
2014 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 van 16 april 2014 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 crisisbeheer. 
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Kader 7.2 

Het tempo van de uitgaven voor nationale programma’s in het kader van het AMIF 
en het ISF is gestegen, maar een groot deel van de begroting is nog niet besteed 

(*) 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 2020 
omvatten daardoor uitgaven van de lidstaten uit 2019. 

Bron: ERK, op basis van gegevens van de Europese Commissie (nationale programma's en 
goedkeuringsbesluiten tot eind 2020). 

7.6. In het geval van acties van de Unie in het kader van het AMIF en het ISF
(transnationale acties of acties die van bijzonder belang zijn voor de EU als geheel), die 
rechtstreeks door DG HOME worden beheerd, liepen projectactiviteiten vertraging op 
door de beperkingen die werden ingesteld als gevolg van de COVID-19-pandemie. Als 
gevolg daarvan en van het feit dat er in 2019 een groot aantal voorschotten werd 
uitbetaald, waren er in 2020 aanzienlijk minder betalingen dan in voorgaande jaren. 
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7.7. Andere belangrijke uitgaventerreinen zijn: 

o de financiering van het Europees Openbaar Ministerie en 12 gedecentraliseerde 
agentschappen4 die zich bezighouden met de uitvoering van de belangrijkste 
prioriteiten van de EU op het gebied van migratie en veiligheid, justitiële 
samenwerking en gezondheid; 

o het programma Levensmiddelen en diervoeders, dat tot doel heeft de gezondheid 
van mensen, dieren en planten in alle schakels van de voedselketen te 
waarborgen; 

o het EU-kaderprogramma Creatief Europa waarmee de culturele en de 
audiovisuele sector worden ondersteund; 

o een aantal programma’s die als gemeenschappelijke doelstelling hebben om 
veiligheid en burgerschap in de EU te versterken door de aandacht te richten op 
justitie, consumenten, civiele bescherming, of rechten, gelijkheid en burgerschap. 

Reikwijdte en aanpak van de controle 

7.8. We hebben het volgende onderzocht voor deze MFK-rubriek in 2020, waarbij 
we de in bijlage 1.1 uiteengezette controleaanpak en -methoden hebben toegepast: 

a) een steekproef van 27 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 konden voor deze MFK-
rubriek dan ook geen foutenpercentage schatten. De steekproef bestond uit 
veertien verrichtingen onder gedeeld beheer met de lidstaten5 (twee 
verrichtingen per lidstaat), acht onder direct beheer en twee onder indirect 
beheer van de Commissie, en drie waarbij voorschotten aan agentschappen 
werden verrekend; 

                                                      
4 Gezondheid: ECDC, EFSA en EMA. Binnenlandse zaken: EASO, Frontex, EMCDDA, Europol, 

Cepol en eu-LISA. Justitie: EIGE, Eurojust en FRA. 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 In Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Polen en het Verenigd Koninkrijk. 
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b) geselecteerde systemen, met betrekking tot: 

i) de jaarlijkse controleverslagen van vier auditautoriteiten6 bij de 
jaarrekening 2019 voor het AMIF en het ISF, en de vraag of deze verslagen 
stroken met de wetgeving7; 

ii) de werkzaamheden van dezelfde auditautoriteiten en de vraag of hun 
controles van uitgaven en hun procedures voor het verschaffen van 
betrouwbare controleoordelen adequaat waren; 

c) de informatie over de regelmatigheid in de jaarlijkse activiteitenverslagen van 
DG HOME en DG Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie 
(DG CONNECT), en de opname daarvan in het jaarlijks beheers- en 
prestatieverslag (AMPR) van de Commissie. 

                                                      
6 In Spanje, Luxemburg, Oostenrijk en Finland. 

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 
7.9. Van de 27 gecontroleerde verrichtingen vertoonden er 8 (30 %) fouten. Wij 
stelden vier verrichtingen met 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 kader 7.3. 

Kader 7.3 

Te hoog opgegeven kosten voor het vervoer van medische 
apparatuur 

Eén door ons gecontroleerde actie in het kader van het ESI werd uitgevoerd door 
een afdeling van een ministerie in het VK8. Het ging om het vervoer van 
persoonlijke beschermingsmiddelen voor medisch gebruik vanuit Azië (bijv. China 
en Singapore) naar het VK tussen april en juli 2020 om de noodsituatie aan te 
pakken die werd veroorzaakt door de uitbraak van de COVID-19-pandemie. De 
Britse autoriteiten hebben hiertoe de diensten van drie 
luchtvrachtmaatschappijen ingekocht en maakten daarbij gebruik van 
noodaanbestedingsprocedures (onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande 
bekendmaking). 

We controleerden een van deze overeenkomsten, waarbij het laadvermogen werd 
verhoogd tot boven het vermogen dat reeds beschikbaar was in het kader van een 
bestaande overeenkomst, maar de Britse autoriteiten hebben verzuimd essentiële 
aanbestedingsdocumenten te verstrekken. Wij konden dus niet nagaan of de 
Britse autoriteiten in dit geval daadwerkelijk een aanbestedingsprocedure hadden 
uitgevoerd. Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel nemen wij aan dat de 
opdracht rechtstreeks aan de luchtvrachtmaatschappij is gegund. De 
vervoerskosten die onder deze overeenkomst vielen, kwamen dus niet in 
aanmerking voor EU-financiering. 

Bovendien hebben de Britse autoriteiten een onjuiste wisselkoers toegepast bij de 
omrekening van de vervoerskosten van een luchtvrachtmaatschappij van dollar 
naar euro. Hierdoor werden de projectkosten voor die luchtvrachtmaatschappij 
20 % te hoog opgegeven. 

De Britse autoriteiten hebben ook kosten gedeclareerd voor een vlucht die was 
geannuleerd en dus niet in aanmerking kwam voor financiering. 

                                                      
8 Overeenkomstig het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK was het EU-recht, op 

enkele uitzonderingen na, “van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk” tijdens de 
overgangsperiode. Het VK had derhalve tot eind 2020 recht op EU-financiering. 
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Over het geheel genomen waren de totale projectkosten die bij DG ECHO werden 
ingediend, 30 % te hoog opgegeven. Hoewel de Britse autoriteiten een 
controlecertificaat bij de kostendeclaratie hebben gevoegd, had de onafhankelijke 
externe auditor de door ons ontdekte fouten niet opgespoord. Bovendien werden 
niet alle fouten in de gecertificeerde kostendeclaratie opgespoord bij de controles 
die DG ECHO heeft verricht alvorens tot betaling over te gaan. 

7.10. We troffen ook vier gevallen aan waarin de wettelijke en financiële 
voorschriften niet waren nageleefd, zonder dat dit echter een financiële impact had op 
de EU-begroting. Deze betroffen de selectie van projecten en de toepassing van 
aanbestedingsregels, de indiening van onvolledige documentatie ter ondersteuning 
van kostendeclaraties en de gebrekkige werking van een IT-systeem (systeemfout). 
Niet-inachtneming van de regels kan het goed financieel beheer van de EU-uitgaven 
ondermijnen en mogelijk ten koste van de subsidiabiliteit van de gedeclareerde kosten 
gaan. In kader 7.4 wordt een voorbeeld gegeven van een dergelijk geval. 

Kader 7.4 

De aan niet-begeleide minderjarigen verleende diensten worden niet 
altijd naar behoren gedocumenteerd 

Een uit het AMIF gefinancierd project dat wij in Griekenland hebben 
gecontroleerd, werd uitgevoerd door een niet-gouvernementele organisatie (ngo). 
Het ging om het verstrekken van accommodatie en andere diensten (maaltijden, 
producten voor persoonlijke hygiëne, vrijetijdsbesteding, adviesverlening, enz.) 
aan niet-begeleide minderjarigen in opvangcentra in vier Griekse steden. De ngo 
ontving financiering op basis van een standaarddagvergoeding per 
ondergebrachte niet-begeleide minderjarige. 

De interne regels van de opvangcentra voorzagen niet in duidelijke indicatoren 
voor de wijze waarop de ngo moest bewijzen dat bepaalde diensten die worden 
gedekt door de standaardkostenvergoeding per eenheid (bijv. toezicht, organisatie 
van activiteiten, schoonmaak, maaltijden) waren geleverd en van toereikende 
kwaliteit waren. De ngo kon dus niet aantonen dat zij deze diensten daadwerkelijk 
op een passend niveau had verleend. Een ander probleem is dat jongeren zonder 
geldige reden (bijv. onderwijs, gezondheidsproblemen) in de opvangcentra bleven 
wonen nadat zij meerderjarig werden. 
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Onderzoek van elementen van de 
internebeheersingssystemen 

Evaluatie van het werk van de auditautoriteiten met betrekking 
tot hun jaarlijkse controleverslagen en controles van de 
uitgaven 

7.11. Wij evalueerden het werk dat was verricht door vier autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor het controleren van de jaarrekeningen van het AMIF/ISF van 
hun respectieve lidstaten9 en voor het indienen van een jaarlijks controleverslag (JCV) 
bij de Commissie. Ons doel was na te gaan of 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 berekenen10, en 

e) passende procedures instellen voor het verstrekken van betrouwbare 
auditadviezen en -verslagen11. 

7.12. Alle door ons onderzochte auditautoriteiten hadden gedetailleerde 
procedures ontwikkeld en toegepast die van toereikende kwaliteit zijn om verslag uit 
te brengen over hun werk in het JCV. Wij hebben enkele tekortkomingen vastgesteld 
waarvan de impact op de rekeningen niet voldoende materieel was om af te doen aan 

                                                      
9 Luxemburg en Oostenrijk voor het AMIF; Spanje en Finland voor het ISF. 

10 Zoals vereist bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2018/1291 van de Commissie. 

11 Overeenkomstig belangrijke vereiste nr. 14 voor beheer- en controlesystemen – zie de 
bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/646 van de Commissie van 5 april 2017 tot 
wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/378 van de Commissie tot vaststelling van 
de regels voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad wat betreft de uitvoering van de procedure voor de jaarlijkse 
goedkeuring van de rekeningen en de uitvoering van de conformiteitsgoedkeuring. 
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de conclusies van de auditautoriteiten. De Commissie had enkele van deze 
tekortkomingen al vastgesteld in haar beoordeling van de JCV's voor het 
begrotingsjaar 2019. We presenteren onze bevindingen in kader 7.5. 
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Kader 7.5 

Tekortkomingen in jaarlijkse controleverslagen 

Tekortkomingen Lidstaat van de 
auditautoriteit Potentiële impact 

Kwesties in verband met steekproeven: 
de steekproefeenheid werd niet 
duidelijk gedefinieerd en de 
controlesteekproef was niet groot 
genoeg. 

Luxemburg 

Beperkte 
zekerheid 
ontleend aan het 
werk van de 
auditautoriteit 

Onbetrouwbare 
gerapporteerde 
gegevens 

De verantwoordelijke autoriteit heeft 
de ontwerprekeningen bij de 
auditautoriteit ingediend alvorens de 
eigen controles ter plaatse af te ronden 
en de betalingen voor technische 
bijstand op te nemen. Dit bracht het 
risico met zich mee dat de 
auditautoriteit haar controles aan de 
hand van de verkeerde rekeningen zou 
verrichten. 

In het JCV worden de verschillen tussen 
de ontwerprekeningen en de 
definitieve rekeningen slechts 
gedeeltelijk toegelicht. 

Spanje 

De foutenpercentages werden onjuist 
berekend en gepresenteerd in de tekst 
van het JCV. 

Oostenrijk 

De waarde en de dekking van de 
controlesteekproef werden onjuist 
gerapporteerd. 

Oostenrijk 

De resultaten van uitgaven- en 
systeemcontroles en de algehele mate 
van betrouwbaarheid werden niet naar 
behoren gerapporteerd in het JCV. 

Er werd niet vermeld dat bepaalde 
controlewerkzaamheden waren 
uitbesteed. 

Luxemburg 
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7.13. We hebben 23 controledossiers van dezelfde vier auditautoriteiten 
geselecteerd. Wij hebben hun controlewerkzaamheden niet volledig overgedaan, maar 
hebben hun dossiers gebruikt om na te gaan of de controleprocedures adequaat 
waren en alle subsidiabiliteitscriteria bestreken die in de AMIF/ISF-verordeningen 
waren vastgesteld12. Over het geheel genomen constateerden we dat de 
auditautoriteiten over gedetailleerde controleprogramma’s beschikten en checklists 
gebruikten om hun conclusies te onderbouwen. We hebben echter ook de in kader 7.6 
opgenomen tekortkomingen ontdekt. 

Kader 7.6 

Tekortkomingen in het werk van auditautoriteiten 

Tekortkomingen 
Lidstaat van 

de 
auditautoriteit 

Potentiële impact 

Het projectselectieproces werd niet 
naar behoren gecontroleerd. Luxemburg 

Niet-subsidiabele 
uitgaven worden niet 
ontdekt. 

Controleconclusies zijn 
niet betrouwbaar. 

Aan het werk van de 
auditautoriteit kan 
beperkte zekerheid 
worden ontleend. 

De subsidiabiliteit van de uitgaven 
wordt niet adequaat getoetst. Luxemburg 

Het controletraject was 
ontoereikend of de documentatie 
van controlewerk schoot tekort. 

Spanje, 
Luxemburg, 
Oostenrijk, 
Finland 

Wanneer niet-subsidiabele kosten 
werden ontdekt, werden deze niet 
altijd gerapporteerd. 

Luxemburg 

Sommige aanbestedingskwesties 
zijn verkeerd geclassificeerd. Finland 

De evaluatie van uitbestede 
controlewerkzaamheden was 
ontoereikend. 

Luxemburg 

 

                                                      
12 Zie belangrijke vereiste nr. 12 in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/646 van de 

Commissie. 
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Jaarlijkse activiteitenverslagen en 
andere governanceregelingen 
7.14. We evalueerden de jaarlijkse activiteitenverslagen van DG HOME en 
DG CONNECT13 en troffen geen informatie aan die onze bevindingen zou kunnen 
tegenspreken. Onze beperkte steekproef voor 2020 (27 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 CONNECT 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. 

                                                      
13 In het geval van DG CONNECT hebben wij alleen de verstrekte informatie over de uitgaven 

in het kader van het programma Creatief Europa geëvalueerd. 

217



 

 

Conclusie en aanbevelingen 

Conclusie 

7.16. De steekproef van verrichtingen was zodanig opgezet dat deze ons hielp ons 
een beeld te vormen van de uitgaven over 2020 uit de begroting als geheel, en hoefde 
niet representatief te zijn voor de uitgaven in het kader van MFK-rubriek 3 “Veiligheid 
en burgerschap”. We hebben niet voldoende verrichtingen gecontroleerd om het 
foutenpercentage voor deze MFK-rubriek te schatten (zie paragraaf 7.8). Ons 
onderzoek van verrichtingen en systemen wees niettemin op twee terreinen die voor 
verbetering vatbaar zijn (zie de paragrafen 7.9 en 7.10). 

Aanbevelingen 

7.17. Bijlage 7.1 bevat de bevindingen van onze follow-upevaluatie van de twee 
aanbevelingen die wij in ons Jaarverslag 2017 hebben gedaan. De Commissie heeft 
beide aanbevelingen intussen volledig uitgevoerd. We evalueerden ook de aanbeveling 
in ons Jaarverslag 2018 die in de loop van 2020 moest worden uitgevoerd en volledig is 
uitgevoerd. Op basis van deze beoordeling en onze bevindingen en conclusies voor 
2020 doen wij de volgende aanbevelingen aan de Commissie: 

Aanbeveling 7.1 — Subsidiabiliteit van de kosten van ESI-
projecten 

Controleer zorgvuldig de subsidiabiliteit van de door de begunstigden van ESI-acties 
ingediende kosten, met name de regelmatigheid van de aanbestedingsprocedures. 

Tijdpad: eind 2021 
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Aanbeveling 7.2 — Documentatie in gevallen waarin de 
financiering gebaseerd is op standaardkosten per eenheid 

Verschaf de autoriteiten van de lidstaten die belast zijn met de uitvoering van fondsen 
van DG HOME in zowel het MFK 2014-2020 als het MFK 2021-2027 richtsnoeren over 
het documenteren van de volledigheid en kwaliteit van diensten wanneer de 
financiering gebaseerd is op standaardkosten per eenheid. 

Tijdpad: eind 2022 
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Bijlage 7.1 — Follow-up van eerdere aanbevelingen voor “Veiligheid en burgerschap” 

Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs 

In de 
meeste 

opzichten 

In enkele 
opzichten 

2017 

De Commissie moet: 
Aanbeveling 1: de lidstaten richtsnoeren bieden 
inzake het gebruik van EU-middelen overeenkomstig 
het beginsel van goed financieel beheer. In de AMIF-
/ISF-richtsnoeren zou met name moeten worden 
gespecificeerd dat, indien overheidsorganen EU-acties 
uitvoeren, de EU-cofinanciering niet de totale 
subsidiabele uitgaven exclusief btw mag 
overschrijden. 

X14      

Aanbeveling 2: de lidstaten verplichten om in de 
jaarrekeningen van hun nationale programma’s in het 
kader van het AMIF en het ISF de gerapporteerde 
bedragen op te splitsen in terugvorderingen, 
voorfinanciering en daadwerkelijk verrichte uitgaven, 
en hen verplichten om vanaf 2018 de werkelijke 
uitgaven per fonds te vermelden in hun JAV. 

X15      

                                                      
14 In augustus 2019 en juli 2020 heeft de Commissie mededelingen gestuurd waarin de lidstaten werden herinnerd aan de btw-subsidiabiliteitsregels. 

15 De Commissie heeft het model voor de jaarrekeningen van het AMIF/ISF gewijzigd om rekening te houden met onze vereisten. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs 

In de 
meeste 

opzichten 

In enkele 
opzichten 

2018 

Wij bevelen aan dat de Commissie ervoor zorgt dat zij, 
bij het uitvoeren van administratieve controles van 
betalingsaanvragen, systematisch gebruikmaakt van 
alle documentatie waarom zij begunstigden van 
subsidies heeft gevraagd, om de wettigheid en 
regelmatigheid van de aanbestedingsprocedures die 
deze begunstigden hebben georganiseerd naar 
behoren te onderzoeken. 
De Commissie moet de autoriteiten van de lidstaten 
die verantwoordelijk zijn voor de nationale 
programma's van het AMIF en het ISF opdragen om, 
bij de uitvoering van administratieve controles van 
betalingsaanvragen, adequate controles uit te voeren 
van de wettigheid en regelmatigheid van de 
aanbestedingsprocedures die door de begunstigden 
van de fondsen zijn georganiseerd. 
Tijdpad: gedurende 2020 

X16      

Bron: ERK. 

                                                      
16 De Commissie heeft haar controlestrategie geactualiseerd en heeft de autoriteiten van de lidstaten bewust gemaakt van aanbestedingskwesties. 
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Hoofdstuk 8 

Europa als wereldspeler 
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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 2020. 

Kader 8.1 

MFK-rubriek 4 “Europa als wereldspeler” — uitsplitsing 2020 

Andere acties en programma’s 
1,9 (16,4 %)

Humanitaire hulp 
1,9 (16,8 %)

Instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA) 
1,9 (16,9 %)

Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI) 
2,7 (23,2 %)

Financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking 
(DCI) 
3,0 (26,7 %)

Europa als 
wereldspeler 

11,4
(6,6 %)

Betalingen 2020 als percentage van de EU-begroting en uitsplitsing

(in miljard EUR)

173,3
miljard

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

Bron: Geconsolideerde rekeningen 2020 van de Europese Unie. 

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 uitdagen, 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; 

tussentijdse / saldobetalingen:  3,6

voorfinancieringsbetalingen⁽*⁾: 7,8

verrekening van voorfinanciering⁽*⁾: 5,2

uitbetalingen trustfondsen: 0,4

Totaal: 9,2

Totaal: 11,4

0 2 4 6 8 10 12

Controlepopulatie

Betalingen

Controlepopulatie 2020 in vergelijking met betalingen
(in miljard EUR)
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— 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. 

8.3. De belangrijkste directoraten-generaal en diensten die betrokken zijn bij de 
tenuitvoerlegging van de begroting voor extern optreden zijn directoraat-generaal 
Internationale Partnerschappen (DG INTPA)1, directoraat-generaal 
Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen (DG NEAR), directoraat-
generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (DG ECHO), directoraat-
generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (DG REGIO) en de dienst Instrumenten 
buitenlands beleid (FPI). 

8.4. In 2020 bedroegen de betalingen voor “Europa als wereldspeler” 
11,4 miljard EUR2 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 2020, waarbij 
we de in bijlage 1.1 uiteengezette controleaanpak en -methoden hebben toegepast: 

a) een steekproef van 75 verrichtingen die was bedoeld om bij te dragen tot onze 
algemene betrouwbaarheidsverklaring en niet zozeer om representatief te zijn 
voor de uitgaven in het kader van deze MFK-rubriek. Wij konden voor deze MFK-
rubriek dan ook geen foutenpercentage schatten. We onderzochten 
32 verrichtingen van DG NEAR, 14 van DG INTPA, 13 van DG ECHO, 10 van de FPI 
en 6 andere verrichtingen; 

                                                      
1 Voormalig directoraat-generaal Internationale samenwerking en ontwikkeling (DG DEVCO). 

2 Definitieve uitvoering van de betalingen, met inbegrip van bestemmingsontvangsten. 
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b) de informatie over de regelmatigheid in de jaarlijkse activiteitenverslagen van 
DG NEAR en DG INTPA, die vervolgens is opgenomen in het jaarlijks beheers- en 
prestatieverslag (AMPR) van de Commissie. 
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Regelmatigheid van de verrichtingen 
8.6. Van de 75 door ons gecontroleerde verrichtingen vertoonden er 28 (37,3 %) 
fouten. Wij stelden 17 kwantificeerbare fouten vast met een financiële impact 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. 

8.7. De algemene categorieën bevindingen voor “Europa als wereldspeler” zijn niet-
subsidiabele kosten, niet-gemaakte kosten, fouten inzake aanbestedingen en het 
ontbreken van bewijsstukken. In kader 8.2 worden voorbeelden gegeven van door ons 
gekwantificeerde fouten. Kader 8.3 bevat een voorbeeld van delegatie- en 
subsidieovereenkomsten die niet naar behoren waren uitgevoerd. Hierbij was het niet 
mogelijk om het exacte niet-subsidiabele bedrag te berekenen. 

228



 

 

Kader 8.2 

Benodigdheden die niet voor de gefinancierde actie werden gebruikt 

DG NEAR 

We controleerden uitgaven die door een begunstigde waren gedeclareerd in het 
kader van een in oktober 2016 met de Commissie gesloten subsidieovereenkomst. 
De actie was gericht op de verbetering van de gezondheid van vluchtelingen die 
onder de bescherming van het begunstigde land vallen, onder andere door 
vaccinering. De subsidie werd volledig uit de EU-begroting gefinancierd en de 
kosten voor uitrusting en benodigdheden bedroegen 142 miljoen EUR, ofwel 47 % 
van de totale geraamde kosten van 300 miljoen EUR. Om de 
subsidieovereenkomst uit te voeren, sloot de begunstigde in december 2017 een 
overeenkomst met een medische leverancier voor de aankoop van vaccins. 

Voor de uitgaven die de Commissie vóór de afsluiting van de overeenkomst met 
de medische leverancier heeft vergoed, hebben wij geen bewijsstukken ontvangen 
met betrekking tot de aankoop en de werkelijke kosten van en het aantal 
toegediende vaccindoses. Over het geheel genomen beschouwden we 
4,4 miljoen EUR van de uitgaven als niet-subsidiabel. 

Niet-subsidiabele kosten in de kostendeclaratie 

DG NEAR 

We controleerden uitgaven die door een begunstigde waren gedeclareerd in het 
kader van een met de Commissie gesloten subsidieovereenkomst. De met de 
subsidie gefinancierde actie was gericht op de versterking van lokale 
gemeenschappen in het begunstigde land om de sociale inclusie van Roma te 
bevorderen. De Commissie heeft de subsidie van 4 miljoen EUR volledig uit de EU-
begroting gefinancierd. 

We onderzochten de bewijsstukken en stelden vast dat de Commissie de 
terugbetaling van 269 531 EUR aan voorschotten had goedgekeurd, hoewel de 
begunstigde geen activiteiten in het kader van de actie had ondernomen. De 
Commissie had ook tweemaal een kostendeclaratie ten bedrage van 270 537 EUR 
aanvaard. Over het geheel genomen beschouwden we 64 % van het 
gecontroleerde bedrag als niet-subsidiabel. 
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Kader 8.3 

Gedeelde kostentoewijzing niet gebaseerd op werkelijk gedane 
uitgaven 

DG ECHO 

Een deel van onze gecontroleerde uitgaven had betrekking op vier specifieke 
subsidieovereenkomsten en één delegatieovereenkomst; de totale geraamde 
kosten hiervan bedroegen 11,2 miljoen EUR. 

Een deel van de gecontroleerde uitgaven had betrekking op kosten die werden 
gedeeld tussen het door de EU gefinancierde project en partnerorganisaties. In de 
overeenkomsten was bepaald dat deze kosten moesten worden verdeeld op basis 
van de werkelijk gedane uitgaven. We onderzochten het kostentoewijzingsbeleid 
en de bewijsstukken van de partnerorganisaties, waaruit bleek dat zij hun 
kostentoewijzing hadden gebaseerd op de begroting of de geraamde bedragen. 

Zo werden in één geval de elektriciteitskosten voor een veldkantoor niet berekend 
op basis van de werkelijk gedane uitgaven, maar als aandeel van het beschikbare 
budget per contract. In een ander geval was de kostentoewijzing voor de 
renovatie van een kantoormagazijn, de exploitatie van voertuigen en de huur 
eveneens gebaseerd op het beschikbare budget dat elke maand overbleef om de 
verschillende soorten gemeenschappelijke kosten te dekken. Het was echter niet 
mogelijk om de exacte financiële impact te berekenen. 

Deze aanpak van de kostentoewijzing is in strijd met de voorwaarden van de 
overeenkomst. 

8.8. Bij het onderzoek van deze verrichtingen troffen we voorbeelden aan van 
doeltreffende internebeheersingssystemen; in kader 8.4 beschrijven we een van die 
voorbeelden. 
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Kader 8.4 

Doeltreffende controles door de Commissie van betalingsaanvragen 
bij direct beheer 

DG INTPA 

Via een dienstverleningsovereenkomst met een internationaal adviesbureau dat is 
gespecialiseerd in overheidsbeleid en ontwikkelingssamenwerking financierde de 
EU een actie ter waarde van 13,8 miljoen EUR ter ondersteuning van een 
vereniging die regionale integratie in Azië bevordert. 

Wij onderzochten de betaling van de Commissie in verband met de factuur van de 
consultant in het kader van deze dienstverleningsovereenkomst. Bij de verwerking 
van de betalingsaanvraag ontdekte de lokale EU-delegatie niet-subsidiabele 
kosten ten bedrage van 35 500 EUR die als vergoeding voor deskundigen waren 
opgegeven. Daarom verzocht de delegatie de consultant om een creditnota voor 
dit bedrag op te stellen en verlaagde zij het bedrag van de betaling. 

Tijdens de uitvoeringsperiode van de overeenkomst heeft de Commissie niet-
subsidiabele kosten vastgesteld en teruggevorderd voor een totaalbedrag van 
meer dan 113 700 EUR. Wij troffen verder geen fouten aan. 

8.9. Er zijn twee uitgaventerreinen waar de verrichtingen vanwege de
betalingsvoorwaarden minder foutgevoelig zijn. Dit betreft i) begrotingssteun 
(zie paragraaf 8.10) en ii) door internationale organisaties uitgevoerde projecten 
waarbij de “hypothetische aanpak” wordt gevolgd (zie paragraaf 8.12). In 2020 hebben 
wij 3 begrotingssteunverrichtingen en 14 door internationale organisaties beheerde 
projecten gecontroleerd, waaronder 6 verrichtingen volgens de hypothetische aanpak. 
Op deze terreinen hebben we geen fouten ontdekt. 

8.10. Begrotingssteun vormt een bijdrage aan de algemene begroting van een
staat of diens begroting voor een specifiek beleid of doel. In 2020 bedroegen de 
betalingen voor begrotingssteun uit de algemene EU-begroting 1,7 miljard 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 deze landen voldeden aan de algemene subsidiabiliteitsvoorwaarden 
(zoals bevredigende verbeteringen op het gebied van het beheer van 
overheidsfinanciën). 

8.11. De wettelijke bepalingen bieden echter veel ruimte voor interpretatie, zodat
de Commissie over een grote mate van flexibiliteit beschikt wanneer zij bepaalt of 
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partnerlanden aan deze algemene voorwaarden voldoen. 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 samengevoegd3. 

8.12. Bij de “hypothetische aanpak” gaat de Commissie ervan uit dat, wanneer 
bijdragen van de Commissie aan multidonorprojecten worden samengevoegd met die 
van andere donoren en niet zijn geoormerkt voor specifiek aanwijsbare 
uitgavenposten, 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. 

8.13. In 2020 bedroegen de betalingen aan internationale organisaties uit de 
algemene EU-begroting 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. 

                                                      
3 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://www.eca.europa.eu). 
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8.14. Sommige internationale organisaties4 boden slechts beperkte toegang tot 
documenten, bijvoorbeeld in read-onlyformaat, wat betekent dat we geen kopieën 
van de onderzochte documenten konden maken. Bovendien trokken sommige 
internationale organisaties ons mandaat in twijfel. Deze problemen belemmerden de 
planning en uitvoering van onze controle en leidden tot buitensporige vertragingen bij 
de ontvangst van de gevraagde documentatie en de uitvoering van de werkzaamheden 
door het controleteam. In één geval duurde het meer dan acht maanden voordat de 
internationale organisatie de gevraagde bewijsstukken verstrekte. Op grond van het 
Verdrag betreffende de werking van de EU5 moeten alle bescheiden en inlichtingen die 
nodig zijn voor de vervulling van haar taak worden toegezonden aan de ERK. Wij 
hebben hierover eerder opmerkingen gemaakt in ons Jaarverslag 20186 en in Advies 
nr. 10/20187. 

  

                                                      
4 De Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in 

de landen van het Nabije Oosten (UNRWA), het Kinderfonds van de Verenigde Naties 
(UNICEF) en de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (IBRD). 

5 Het recht van toegang van de ERK tot documentatie is vastgelegd in artikel 287 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU): “[…] de natuurlijke of 
rechtspersonen die betalingen uit de begroting ontvangen […] zenden de Rekenkamer op 
verzoek alle bescheiden en inlichtingen toe die nodig zijn voor de vervulling van haar taak.” 
(PB C 326 van 26.10.2012, blz. 170). 

6 Zie paragraaf 9.13 in hoofdstuk 9 “Europa als wereldspeler” van ons Jaarverslag 2018. 

7 Advies nr. 10/2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking, paragraaf 18. 
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Jaarlijkse activiteitenverslagen en 
andere governanceregelingen 

Jaarlijks activiteitenverslag van de FPI 

8.15. Voor het begrotingsjaar 2020 onderzochten we het jaarlijks 
activiteitenverslag (JAV) van de dienst Instrumenten buitenlands beleid (FPI). 

8.16. Onze analyse was gericht op de vraag of de FPI de informatie over de 
regelmatigheid in zijn JAV had gepresenteerd in overeenstemming met de instructies 
van de Commissie en de methodologie voor het ramen van toekomstige correcties en 
terugvorderingen consequent had toegepast. 

8.17. De FPI raamde het totale risicobedrag op het moment van betaling voor de 
totale in 2020 aanvaarde uitgaven (730 miljoen EUR) op 8,0 miljoen EUR (1,10 %). De 
dienst raamde de waarde van correcties naar aanleiding van zijn controles in de 
daaropvolgende jaren op 3,5 miljoen EUR (43,8 % van het totale risicobedrag). Dit was 
voor het hoofd van de FPI aanleiding om te verklaren dat de financiële blootstelling 
van de dienst onder de materialiteitsdrempel van 2 % lag. 

8.18. De Commissie kan bepaalde entiteiten belasten met taken op het gebied van 
de begrotingsuitvoering, mits zij in staat zijn de financiële belangen van de EU op een 
hoog niveau te beschermen. In dergelijke gevallen moet overeenkomstig het 
Financieel Reglement een beoordeling van deze entiteiten worden verricht om ervoor 
te zorgen dat zij voldoen aan de beginselen van goed financieel beheer, transparantie, 
non-discriminatie en zichtbaarheid van het optreden van de EU. Dit staat bekend als de 
“pijlerbeoordeling”8. De FPI moet ervoor zorgen dat al haar missies in het kader van 
het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) op deze manier worden 
geaccrediteerd. Eind 2020 hadden twee9 van de elf lopende GVDB-missies nog geen 
volledige positieve pijlerbeoordeling gekregen. Met name wordt er al geruime tijd 

                                                      
8 Artikel 154 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 (“Financieel Reglement”), zoals gewijzigd. De vereisten 
voor pijlerbeoordelingen hebben in de loop der tijd een ontwikkeling doorgemaakt en zijn 
sinds de eerste opname ervan in 2002 in het Financieel Reglement bijgewerkt. 

9 EUBAM Libië en de adviesmissie van de EU (EUAM) in de Centraal-Afrikaanse Republiek. 
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gewerkt aan de beoordeling van de missie van de EU voor bijstandverlening inzake 
grensbeheer (EUBAM) in Libië10, wat wijst op een mogelijke tekortkoming op het 
gebied van interne controle. De FPI heeft specifieke maatregelen genomen om de 
daaraan verbonden risico’s te beperken. Pijlerbeoordelingen zijn echter noodzakelijk 
om de financiële belangen van de EU te beschermen11. 

RFP-studie 2020 van DG NEAR 

8.19. In 2020 liet DG NEAR zijn zesde studie van het restfoutenpercentage (RFP) 
door een externe contractant verrichten. Het doel van de studie is een schatting te 
maken van het percentage niet-ontdekte fouten bij alle beheerscontroles van 
DG NEAR ter voorkoming, opsporing en correctie van dergelijke fouten op het gehele 
terrein waarvoor het DG verantwoordelijk is, teneinde conclusies te trekken over de 
doeltreffendheid van die controles. De studie is een belangrijk element waarop de 
directeur-generaal de betrouwbaarheidsverklaring baseert en draagt bij aan de 
informatie over de regelmatigheid inzake het “externe optreden” zoals vermeld in het 
AMPR. 

8.20. DG NEAR presenteerde de resultaten van de RFP-studie 2020 in zijn JAV12. In 
de studie werd een steekproef onderzocht van 375 verrichtingen in het kader van 
contracten die waren gesloten tussen september 2019 en augustus 2020. Het 
algemene RFP voor het DG lag naar schatting op 1,36 %, dat wil zeggen onder de door 
de Commissie vastgestelde materialiteitsdrempel van 2 %. De twee jaren daarvoor 
bedroeg het RFP 0,72 % in 2018 en 0,53 % in 2019. 

8.21. 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 RFP. 

8.22. Bij de controle van dit jaar ontdekten we opnieuw verscheidene belangrijke 
factoren die het RFP vertekenden. De eerste factor was het feit dat DG NEAR de 
populatie van verrichtingen die voor de steekproeftrekking werden gebruikt, niet in 

                                                      
10 De Raad heeft de EUBAM Libië-missie in mei 2013 goedgekeurd. Vanwege de politieke 

situatie in Libië wordt de missie momenteel in Tunis ingezet. 

11 Artikel 154 van het Financieel Reglement. 

12 Het “restfoutenpercentage” (RFP) wordt in het JAV aangeduid als het “totale (door het DG 
afgeleide) foutenpercentage”. 
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lagen had verdeeld om gebieden die vatbaarder zijn voor fouten in meer detail te 
kunnen onderzoeken of om minder aandacht te hoeven besteden aan gebieden met 
een bevestigd kleiner risico13. Begrotingssteunverrichtingen hebben een laag risico en 
waren in 2020 goed voor slechts 26 % (in waarde) van de totale RFP-populatie. Wel 
waren zij goed voor 39 % (naar waarde) van de RFP-steekproef. De afgelopen jaren 
maakten zij een steeds groter deel uit van de RFP-steekproef: 29 % in 2018, 31 % in 
2019 en 39 % in 2020. 

8.23. Daarnaast voerde DG NEAR in 2018 een bijkomend foutenpercentage in voor 
rechtstreeks beheerde subsidies (het “subsidiepercentage”). Dit vormde een extra 
grond voor de directeur-generaal om het eerder gemaakte voorbehoud wegens het 
hoge risico in verband met dergelijke subsidies te handhaven. In het algemeen 
hanteert de contractant voor de RFP-steekproef een materialiteitsniveau van 2 % en 
een betrouwbaarheidsgraad van 95 %14. Voor het subsidiepercentage is de 
betrouwbaarheidsgraad echter 80 %, 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. 

8.24. De tweede factor was het feit dat het aandeel van de verrichtingen waarvoor 
de RFP-studie geheel of gedeeltelijk afhankelijk was van eerdere 
controlewerkzaamheden sinds 2016 is toegenomen tot meer dan 60 % in 2020. Voor 
deze verrichtingen vertrouwde de contractant op eerdere werkzaamheden die als 
onderdeel van het controlekader van DG NEAR waren uitgevoerd, zoals financiële 
projectcontroles en uitgavenverificaties door onafhankelijke derden, waarbij ook 
rekening wordt gehouden met eerdere controlewerkzaamheden door de Commissie. 
Tegelijkertijd is het totale aantal in het kader van de RFP-studie onderzochte 
verrichtingen met meer dan 25 % gedaald. Het al te grote vertrouwen in eerdere 
controlewerkzaamheden druist in tegen het doel van de RFP-studie, namelijk het 
opsporen van de fouten die aan dergelijke controles zijn ontsnapt. 

8.25. Bovendien vertrouwde de RFP-contractant op uitgavenverificaties die 
werden uitgevoerd binnen de beperkingen die zijn vastgesteld in de Financiële en 
Administratieve Kaderovereenkomst (FAFA) die met bepaalde internationale 
organisaties is gesloten. Deze overeenkomst beperkt het aantal elementen dat tijdens 

                                                      
13 Zie hoofdstuk 9 “Europa als wereldspeler” van ons Jaarverslag 2017. 

14 Waarschijnlijkheid dat het foutenpercentage in de populatie binnen een bepaald interval 
ligt (het “betrouwbaarheidsinterval”). 
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een uitgavenverificatie kan worden gecontroleerd, evenals de toegang tot controle-
informatie. 

8.26. De derde factor was de RFP-ramingsmethode van DG NEAR. 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 derhalve ook een raming van het foutenpercentage, verhinderen. Ten tweede heeft 
de Commissie net als in 2019 het restfoutenpercentage vermeerderd met een 
risicopremie van 5 %. Het is echter onduidelijk hoe de Commissie tot deze risicopremie 
van 5 % is gekomen. Daarom is deze methode niet noodzakelijkerwijs een 
weerspiegeling van het feitelijke foutenpercentage voor de verrichting in kwestie15. 

8.27. De vierde factor is het grote aantal verrichtingen dat in de 
steekproefpopulatie werd vervangen16. Deze vervangingen en de redenen daarvoor 
bevestigen dat de in de handleiding vereiste gegevensverificatie niet met de nodige 
zorgvuldigheid in samenwerking met de Commissie was uitgevoerd en dat de 
gegevenspopulaties die voor de verschillende fasen van de steekproeftrekking werden 
gebruikt slechts gedeeltelijk betrouwbaar of correct waren. Vervangingen en 
aanpassingen van de steekproefpopulatie leiden tot verschillende 
steekproefresultaten. 

8.28. Bovendien wordt het risico van fraude in het regelgevingskader voor de RFP-
studie en het contract tussen DG NEAR en de RFP-contractant niet behandeld of 
vermeld. Er is geen procedure waarbij de contractant verplicht is de Commissie 
gevallen te melden van vermoedelijke fraude ten nadele van de EU-begroting die 
tijdens zijn RFP-werkzaamheden aan het licht zijn gekomen. 

Jaarlijks activiteitenverslag en RFP-studie van DG INTPA 

8.29. Onze analyse van het jaarlijks activiteitenverslag 2020 en de RFP-studie van 
DG INTPA wordt in detail uiteengezet in ons Jaarverslag over het achtste, negende, 
tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds. 

  

                                                      
15 In 2020 werd een fout in één geval gedeeltelijk geschat. 

16 Er waren 36 verrichtingen voor de RFP-studie van 2020. 
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Conclusie en aanbevelingen 

Conclusie 

8.30. De steekproef van verrichtingen was zodanig opgezet dat deze ons hielp ons 
een beeld te vormen van de uitgaven over 2020 uit de begroting als geheel, en hoefde 
niet representatief te zijn voor de uitgaven in het kader van MFK-rubriek 4 “Europa als 
wereldspeler”. We hebben niet voldoende verrichtingen gecontroleerd om het 
foutenpercentage voor deze MFK-rubriek te schatten (zie paragraaf 8.5). Ons 
onderzoek van verrichtingen en systemen wees niettemin op drie terreinen die voor 
verbetering vatbaar zijn (zie de paragrafen 8.7, 8.14 en 8.28). 

Aanbevelingen 

8.31. Bijlage 8.2 bevat de bevindingen naar aanleiding van onze follow-upanalyse 
van de vier aanbevelingen die wij in ons Jaarverslag 2017 hebben gedaan. De 
Commissie had drie aanbevelingen volledig en één aanbeveling niet uitgevoerd. We 
onderzochten ook de aanbevelingen uit onze jaarverslagen 2018 en 2019 die 
onmiddellijk of vóór eind 2020 moesten worden uitgevoerd. 

8.32. Op basis van deze beoordeling en onze bevindingen en conclusies voor 2020 
doen wij de volgende aanbevelingen aan de Commissie: 

Aanbeveling 8.1 — Volledige en tijdige toegang tot documenten 

Onderneem stappen om ervoor te zorgen dat internationale organisaties de ERK 
volledige, onbeperkte en tijdige toegang — en niet alleen in read-onlyformaat — 
bieden tot documenten die nodig zijn om onze taak overeenkomstig het VWEU uit te 
voeren. 

Tijdpad: eind 2021 
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Aanbeveling 8.2 — Toewijzing van gedeelde kosten door 
partnerorganisaties 

Stel een procedure vast om ervoor te zorgen dat partnerorganisaties hun toewijzing 
van gedeelde kosten baseren op de werkelijk gedane uitgaven. 

Tijdpad: eind 2021 

Aanbeveling 8.3 — Melding van vermoedelijke fraude door de 
RFP-contractant 

Stel verplichtingen vast voor de contractant van RFP-studies om de Commissie alle 
gevallen te melden van vermoedelijke fraude ten nadele van de EU-begroting die 
tijdens zijn werkzaamheden aan de RFP-studie aan het licht zijn gekomen. 

Tijdpad: eind 2022 
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Bijlagen 

Bijlage 8.1 — Betalingen DG NEAR en DG INTPA per delegatie 

 
* Deze benaming mag niet worden uitgelegd als erkenning van de staat Palestina en laat de 

afzonderlijke 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-Share Alike 2.0-licentie (CC BY-SA) en de Europese Rekenkamer, 
op basis van de geconsolideerde jaarrekening 2020 van de Europese Unie. 

 

Top 5 van DG NEAR
(miljoen EUR)

1. Marokko
2. Turkije
3. Tunesië
4. Palestina (bezet gebied)* 
5. Georgië

411
314
248   
174
119
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Bronnen: Kaartachtergrond ©OpenStreetMap-bijdragers aan wie een licentie is verleend in het kader 
van de Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0-licentie (CC BY-SA) en de Europese Rekenkamer, 
op basis van de geconsolideerde jaarrekening 2020 van de Europese Unie. 

 

Top 5 van DG INTPA
(miljoen EUR)

1. Bangladesh
2. Afghanistan
3. Myanmar/Birma
4. Irak 
5. Cambodja

153
138

74   
59
50
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Bijlage 8.2 — Follow-up van eerdere aanbevelingen 

Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs 

In de 
meeste 

opzichten 

In enkele 
opzichten 

2017 

Wij bevelen DG NEAR het volgende aan: 
Aanbeveling 1: 
Verstrek de RFP-contractant met ingang van de RFP-studie 
van 2019 preciezere richtsnoeren voor het controleren van 
aanbestedingen op het tweede niveau. 

X17      

Aanbeveling 2: 
Verdeel met ingang van de RFP-studie 2019 de RFP-
populatie in lagen op basis van het inherente risico van de 
projecten, waarbij meer gewicht wordt toegekend aan 
subsidies onder rechtstreeks beheer en minder aan 
verrichtingen voor begrotingssteun. 

   X   

                                                      
17 De Commissie heeft in de RFP-handleidingen voor 2019 en 2020 aanvullende instructies voor de RFP-contractant opgenomen over de wijze waarop 

aanbestedingen op het tweede niveau moeten worden gecontroleerd. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs 

In de 
meeste 

opzichten 

In enkele 
opzichten 

Aanbeveling 3: 
Vermeld in het JAV — met ingang van het JAV 2018 — de 
beperkingen van de RFP-studie. 

X18      

Wij bevelen DG DEVCO het volgende aan: 
Aanbeveling 4: 
Herzie uiterlijk 2020 de bestaande richtsnoeren voor 
begunstigden met betrekking tot onder indirect beheer 
uitgevoerde projecten teneinde ervoor te zorgen dat 
geplande activiteiten tijdig worden uitgevoerd, en draag bij 
tot het praktische gebruik van projectoutputs om zodoende 
de beste kosteneffectiviteit te realiseren. 

X19      

                                                      
18 De Commissie heeft de beperkingen van de RFP-studie vermeld in de JAV’s van 2018 en 2020, maar niet in dat van 2019. Zij heeft ons laten weten dat dit 

het gevolg was van een redactionele omissie. 

19 De Commissie heeft tussen 2018 en 2021 wijzigingen aangebracht in het Financieel Reglement van 2018, richtsnoeren bijgewerkt en aanvullende 
instructies gegeven. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs 

In de 
meeste 

opzichten 

In enkele 
opzichten 

2018 

Wij bevelen de Commissie het volgende aan: 
Aanbeveling 1: 
Onderneem uiterlijk in 2020 stappen om bij internationale 
organisaties de verplichting te versterken om de ERK op 
verzoek alle bescheiden en inlichtingen over te leggen die 
nodig zijn voor de vervulling van haar taak, zoals bepaald in 
het VWEU. 

X 

Wij bevelen DG NEAR het volgende aan: 
Aanbeveling 2: 
Onderneem uiterlijk in 2020 stappen om de RFP-
methodologie van DG NEAR zodanig aan te passen dat het 
aantal besluiten om volledig te vertrouwen op eerdere 
controlewerkzaamheden wordt beperkt, en zie 
nauwlettend toe op de toepassing ervan. 

X20 

20 De Commissie heeft de RFP-handleiding voor 2020 bijgewerkt. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs 

In de 
meeste 

opzichten 

In enkele 
opzichten 

Wij bevelen DG ECHO het volgende aan: 
Aanbeveling 3: 
Herzie de berekening van DG ECHO van het corrigerend 
vermogen 2019 door terugvorderingen van niet-uitgegeven 
voorfinanciering buiten de berekening te houden. 

X21 

2019 

Wij bevelen DG NEAR het volgende aan: 
Aanbeveling 1: 
Vermeld de beperkingen van de RFP-studie 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. 

X22 

Bron: ERK. 

21 De Commissie heeft tussen 2018 en 2020 richtsnoeren bijgewerkt en aanvullende instructies inzake kwaliteitscontrole gegeven. 

22 Zie voetnoot 19. De Commissie heeft de beperkingen van de RFP-studie vermeld in het JAV 2020. 
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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 
2020 uitgesplitst. 

Kader 9.1 

MFK-rubriek 5 "Administratie" — uitsplitsing 2020 

Overige 0,1 (1,2 %)

EESC 0,1 (1,2 %)

ERK 0,1 (1,4 %)

Hof van Justitie 
0,4 (4,1 %)

Raad 
0,5 (5,2 %)

EDEO 
0,9 (8,9 %)

Europees Parlement 
1,9 (18,0 %)

Commissie 
6,3 (60,0 %)








Administratie 
10,3  

(6,0 %)

173,3
miljard EUR

248

(in miljard EUR)

Betalingen 2020 als percentage van de EU-begroting en uitsplitsing



(*) Overeenkomstig de geharmoniseerde definitie van onderliggende verrichtingen (zie voor nadere 
gegevens bijlage 1.1, paragraaf 10). 

Bron: Geconsolideerde rekeningen 2020 van de Europese Unie. 

9.2. Wij rapporteren afzonderlijk over de EU-agentschappen, andere entiteiten en
de Europese Scholen1. 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
in 2020 goed waren voor zo'n 68 % 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 agentschappen, andere entiteiten en de Europese 
scholen worden op onze website gepubliceerd. 

Tussentijdse / …Tussentijdse / saldobetalingen:  10,2

Voorfinancieringsbetalingen⁽*⁾: 0,1

Verrekening van voorfinanciering⁽*⁾: 0,2

Totaal: 10,4

Totaal: 10,3

0 2 4 6 8 10

Contrôle-
populatie

Betalingen

(in miljard EUR)
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Reikwijdte en aanpak van de controle 

9.4. Wij 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 48 verrichtingen die zodanig was opgezet dat deze 
representatief is voor alle soorten uitgaven binnen deze MFK-rubriek. We namen 
hiervoor verrichtingen van alle EU-instellingen en -organen. Wij hadden tot doel 
bij te dragen tot de algemene betrouwbaarheidsverklaring, zoals beschreven in 
bijlage 1.1; 

b) de toezicht- en controlesystemen van de Raad en de Europese Ombudsman, met 
inbegrip van internecontrolenormen, risicobeheer, controles voor- en achteraf, 
registers van uitzonderingen, toezicht op het beheer, internecontroleverslagen en 
fraudebestrijdingsmaatregelen; 

c) de informatie over de regelmatigheid 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 uitgaven2, en die vervolgens is opgenomen in het jaarlijks 
beheers- en prestatieverslag; 

d) door het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie en de 
Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) georganiseerde openbare 
aanbestedingsprocedures voor de aanschaf van persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM’s) voor hun personeel. 

9.5. Onze eigen uitgaven worden gecontroleerd door een extern kantoor3. De 
resultaten van de door dat kantoor verrichte controle van onze financiële staten over 
het op 31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar worden behandeld in 
paragraaf 9.7. 

                                                      
2 DG Personele Middelen en Veiligheid, het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de 

individuele rechten, de Bureaus voor infrastructuur en logistiek in Brussel en Luxemburg, en 
DG Informatica. 

3 PricewaterhouseCoopers SRL. 
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Regelmatigheid van de verrichtingen 
9.6. Bijlage 9.1 biedt een overzicht van de resultaten van de toetsing van 
verrichtingen. Van de 48 onderzochte verrichtingen vertoonden er 10 (21 %) fouten. 
Op basis van de zeven door ons gekwantificeerde fouten schatten wij dat het 
foutenpercentage onder de materialiteitsdrempel ligt. 

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, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité, het Europees Comité van de Regio’s, de Europese Ombudsman, de 
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming of de EDEO. Onze extern 
accountant heeft op basis van zijn werkzaamheden geen specifieke kwesties 
gerapporteerd. 

Europees Parlement 

9.8. We ontdekten fouten in twee door het Europees Parlement verrichte 
betalingen. De eerste betrof een te hoge betaling voor IT-diensten als gevolg van de 
onjuiste toepassing van contractvoorwaarden. De andere betrof een onjuiste betaling 
van een dagvergoeding aan een EP-lid als gevolg van een fout in een presentielijst. We 
constateerden dat het bestaande controlesysteem dergelijke fouten niet heeft 
voorkomen of opgespoord, maar het Parlement werkt momenteel aan een nieuw, 
verbeterd systeem. 

Europese Commissie 

9.9. We troffen vijf fouten aan in betalingen die door de Commissie zijn gedaan. 
Eén daarvan betrof een iets te hoge betaling van de kosten voor softwarelicenties. De 
overige vier hadden betrekking op toelagen van personeelsleden die hadden nagelaten 
recente wijzigingen in hun persoonlijke situatie te melden of die recht hadden op 
soortgelijke toelagen uit andere bronnen. Het personeel moet dergelijke toelagen 
eerst aanvragen en vervolgens de Commissie daarvan in kennis stellen, zodat de 
Commissie deze bij de berekening van de bezoldiging in aanmerking kan nemen. De 
consistentiecontroles die de Commissie op haar berekening uitvoerde, brachten deze 
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vier gevallen niet aan het licht. In voorgaande jaren troffen we soortgelijke fouten aan 
met betrekking tot gezinstoelagen4. 

Opmerkingen over toezicht- en controlesystemen 

9.10. We troffen geen significante kwesties aan bij de door ons bij de Raad en de 
Ombudsman onderzochte toezicht- en controlesystemen. 

                                                      
4 Zie de paragrafen 9.9 van het Jaarverslag 2019 en 10.8 van het Jaarverslag 2018. Alle fouten 

werden later door de Commissie gecorrigeerd. 
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Jaarlijkse activiteitenverslagen en 
andere governanceregelingen 
9.11. In de door ons onderzochte jaarlijkse activiteitenverslagen werden geen 
materiële foutenpercentages vastgesteld; dit strookt met onze eigen 
controlebevindingen (zie paragraaf 9.6). 
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Opmerkingen over openbare 
aanbestedingsprocedures voor de 
aanschaf van persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
9.12. De maatregelen van de EU-instellingen om hun personeel tijdens de COVID-
19-pandemie te beschermen5, omvatten de aankoop van PBM’s, zoals maskers, 
handschoenen en temperatuurdetectoren. We onderzochten vijftien 
aanbestedingsprocedures voor PBM’s die in 2020 werden georganiseerd door het 
Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie en de EDEO. Acht 
daarvan betroffen maskers en zeven hadden betrekking op andere 
beschermingsmiddelen. Voor elk geval onderzochten we zowel de rechtvaardiging 
voor het gebruik van een bepaald type aanbestedingsprocedure als de 
gunningsprocedure zelf. Het onderzoek van deze procedures viel buiten onze 
representatieve steekproef en droeg dus niet bij tot het door ons geschatte 
foutenpercentage. 

9.13. De dringende aanschaf van PBM’s in de vroege stadia van de COVID-19-
pandemie was een uitdaging vanwege de sterk toenemende vraag. In de meeste door 
ons onderzochte gevallen maakten de instellingen gebruik van 
aanbestedingsprocedures via onderhandelingen, zoals bepaald in het Financieel 
Reglement, om leveringen te verwerven6. 

9.14. We troffen enkele problemen aan in de procedures die het Europees 
Parlement, de Raad, de Commissie en de EDEO hanteerden voor de aanschaf van 
mondmaskers die ze dringend nodig hadden. Deze instellingen hadden in het bestek 
strikte minimumeisen vastgesteld (met inbegrip van Europese 
referentiekwaliteitsnormen voor medische mondmaskers en leveringsdata). In vier 
gevallen had de gekozen inschrijver bij het sluiten van het contract echter geen 
volledig bewijs geleverd dat aan alle minimale kwaliteitseisen was voldaan, zoals 

                                                      
5 Artikel 1 sexies van het Statuut: “Ambtenaren […] hebben recht op arbeidsomstandigheden 

die voldoen aan passende veiligheids- en gezondheidsnormen […].” 

6 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046, artikel 164 en artikel 11.1, punt c), van bijlage I — 
Aanbestedingen. 
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bewijsmateriaal inzake de duurzaamheid van de maskers of documentatie over de 
naleving van de technische specificaties.  

9.15. De Commissie en de Raad hebben vervolgens laboratoriumtests voor
geselecteerde maskerzendingen georganiseerd. Deze tests hebben ertoe geleid dat de 
Commissie de eerste partij maskers die zij ontving, heeft afgewezen, terwijl een 
volgende levering wel van bevredigende kwaliteit was. Uit tests voor de Raad bleek dat 
de maskers aan de noodzakelijke kwaliteitseisen voldeden. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Conclusie 

9.16. 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 

9.17. Bijlage 9.2 bevat de bevindingen van onze follow-upanalyse van de 
aanbevelingen die wij in ons Jaarverslag 2017 aan het Europees Parlement en de 
Commissie deden. Sindsdien hebben de betrokken instellingen de aanbevelingen in 
enkele opzichten uitgevoerd, maar voor aanbeveling 3 is onze opmerking in 
paragraaf 9.9 voor ons aanleiding om dit jaar een soortgelijke aanbeveling te doen 
(zie aanbeveling 9.2). 

9.18. Op basis van deze analyse en onze bevindingen en conclusies voor 2020 doen 
wij de volgende aanbevelingen: 

Aanbeveling 9.1 — Europees Parlement 

Het Parlement moet de nodige wijzigingen doorvoeren om ervoor te zorgen dat het 
alleen dagvergoedingen betaalt aan EP-leden die daarvoor in aanmerking komen 
(zie paragraaf 9.8). 

Tijdpad: eind 2022 

Aanbeveling 9.2 — Commissie 

Om haar systeem voor het beheer van wettelijke gezinstoelagen te verbeteren, moet 
de Commissie de consistentiecontroles van de declaraties door personeelsleden van 
uit andere bronnen ontvangen toelagen versterken en de bewustwording hiervan bij 
het personeel vergroten (zie paragraaf 9.9). 

Tijdpad: eind 2022 
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Bijlagen 

Bijlage 9.1 — Resultaten van de toetsing van verrichtingen voor 
“Administratie” 

  
2020 2019   

  
  

  

OMVANG EN STRUCTUUR VAN DE STEEKPROEF   

  
  

Totaalaantal verrichtingen 48 45 

    
GESCHATTE IMPACT VAN KWANTIFICEERBARE 
FOUTEN 

  

   

Geschat foutenpercentage 
Bevat geen 
materiële 

fouten 

Bevat geen 
materiële 

fouten 

 
 

 
Bron: ERK.
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Bijlage 9.2 — Follow-up van eerdere aanbevelingen 

Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs 

In de 
meeste 

opzichten 

In enkele 
opzichten 

2017 

We doen de volgende aanbevelingen: 
Aanbeveling 1:  
In de context van de herziening van het Financieel 
Reglement verbetert het Europees Parlement de 
richtsnoeren voor ordonnateurs betreffende het 
ontwerp en de controles van de selectie- en 
gunningscriteria voor aanbestedingsprocedures.  

x7 

We doen de volgende aanbevelingen: 
Aanbeveling 2:  
Tijdens de volgende herziening van de regeling voor de 
ontvangst van bezoekersgroepen versterkt het Europees 
Parlement de procedure voor het indienen van 
uitgavendeclaraties door groepen te verplichten samen 
met hun kostendeclaraties bewijsstukken in te dienen. 

x 

7 Het Parlement heeft het vademecum voor overheidsopdrachten voor ordonnateurs en personeel geactualiseerd, met inbegrip van de richtsnoeren met 
betrekking tot de selectie- en gunningscriteria. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs 

In de 
meeste 

opzichten 

In enkele 
opzichten 

We doen de volgende aanbevelingen: 
Aanbeveling 3:  
De Europese Commissie verbetert zo snel mogelijk haar 
systemen voor het beheer van wettelijke gezinstoelagen 
door consistentiecontroles van de declaraties door 
personeelsleden van uit andere bronnen ontvangen 
toelagen te versterken. 

x8 

Bron: ERK. 

8 De monitoring van toelagen die van elders worden ontvangen is complex, bijvoorbeeld als gevolg van steeds gevarieerder gezinssituaties en frequente 
veranderingen in de nationale toelagen in bepaalde lidstaten. De Commissie heeft actie ondernomen om haar relevante IT-systemen te verbeteren en 
coherentiecontroles te versterken en vordert de door haar ontdekte bedragen die te veel zijn betaald, terug. Wij bleven bij onze 
controlewerkzaamheden fouten ontdekken. 
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Antwoorden van de instellingen op het 
Jaarverslag over de uitvoering van de 

EU-begroting betreffende het 
begrotingsjaar 2020 
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG VAN DE 

EUROPESE REKENKAMER VAN 2020 

BIJDRAGE AAN HET JAARVERSLAG 2020 — HOOFDSTUK 1 — 

BETROUWBAARHEIDSVERKLARING EN TOELICHTING DAARBIJ 

INLEIDING 

1.1 Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 1.1 tot en met 1.6: 

In 2020 was de wereld in de greep van een van de ernstigste pandemieën uit de recente geschiedenis. 

De Commissie moest specifieke problemen en obstakels uit de weg ruimen om de begroting met de 

gebruikelijke zorgvuldigheid, efficiëntie en doeltreffendheid uit te kunnen voeren. 

De EU-begroting versterkt de Europese economie — met name van belang gezien de door de 

pandemie veroorzaakte economische inzinking — en maakt deze veerkrachtiger. 

De Commissie hecht 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 nauwlettend in het oog. Als blijkt dat 

lidstaten, tussenpersonen of eindbegunstigden EU-geld onjuist hebben uitgegeven, zet de Commissie 

onmiddellijk stappen om de fouten te corrigeren en de middelen zo nodig terug te vorderen. 

De Commissie streeft ernaar het juiste evenwicht te vinden tussen een laag foutenpercentage, snelle 

betalingen en redelijke controlekosten.  

Hoewel het financieel beheer van de EU-begroting in de loop der tijd is verbeterd, blijven sommige 

soorten uitgaven gevoeliger voor fouten. Deze uitgaven vallen meestal onder complexere regels en 

vergoedingsregelingen. De Commissie blijft preventieve en corrigerende maatregelen nemen om de 

geconstateerde zwakke punten aan te pakken en ervoor te zorgen dat fouten voor alle programma’s 

gaandeweg beter worden voorkomen en opgespoord. 

CONTROLEBEVINDINGEN BETREFFENDE HET BEGROTINGSJAAR 2020 

Er is nog steeds sprake van fouten in specifieke soorten uitgaven 

1.17 a) Met betrekking tot de ontvangstenzijde van de EU-begroting is de Commissie ingenomen 

met het feit dat deze geen fouten van materieel belang vertoont. 

Wat de traditionele eigen middelen (TEM) en de eigen middelen op basis van belasting over de 

toegevoegde waarde (btw) betreft, onderneemt de Commissie actie om de follow-up van lang 

openstaande TEM-punten te intensiveren en waar mogelijk een einde te maken aan de btw-

voorbehouden en om een follow-up te geven aan de tekortkomingen in de TEM-boekhouding die bij 

de controles van de ERK aan het licht zijn gekomen. 

Met betrekking tot de eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen (bni-basis) neemt de 

Commissie uitgebreide maatregelen met betrekking tot de behandeling van globalisering, met 

inbegrip van onderzoek en ontwikkeling (O&O), voor het bni ten behoeve van de eigen middelen. 
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b) De Commissie zelf raamt het risico bij betaling, d.w.z. het resterende foutenpercentage op het

moment van betaling na haar preventieve controles op in totaal 1,9 % voor de uitgaven van 2020,

waarmee het lager uitvalt dan in 2019.

Gezien het meerjarige karakter van haar uitgaven en van haar controlestrategieën levert de Commissie 

aanzienlijke inspanningen om na de betalingen controles uit te voeren en correcties te blijven 

verrichten tot de afsluiting van de financieringsprogramma’s. Het resultaat van deze inspanningen is 

het geraamde risico bij afsluiting van het programma1, ofwel het risico bij betaling minus de door de 

Commissie verwachte toekomstige correcties, die voor 2020 op 1 % worden geraamd. 

Voor 2020 raamt de Commissie het risico bij afsluiting op in totaal 0,9 %. Dit ligt ruim onder de 

materialiteitsdrempel van 2 % en is in overeenstemming met de niveaus die in voorgaande jaren vanaf 

2016 zijn bereikt, en met de doelstelling van de Commissie. 

Op basis van haar gedetailleerde bottom-upaanpak kan de Commissie de cijfers voor de beheerde 

middelen uitsplitsen; de Commissie gaat ervan uit dat: 

 56 % van de totale uitgaven uitgaven met een lager risico vormen, d.w.z. met een risico bij

betaling van minder dan 1,9 %,

 16 % van de totale uitgaven uitgaven met een gemiddeld risico vormen, d.w.z. met een

risico bij betaling van 1,9 à 2,5 %, en

 28 % van de totale uitgaven uitgaven met een hoger risico vormen, d.w.z. met een risico bij

betaling van meer dan 2,5 % of met ernstige geconstateerde tekortkomingen.

Dit ondersteunt de conclusie van de Commissie dat bij ten minste meer dan de helft van de betrokken 

uitgaven het risico bij betaling onder de materialiteitsdrempel ligt. Voor nadere informatie wordt 

verwezen naar het jaarlijks beheers- en prestatieverslag van 2020, volume II, blz. 78.  

Op basis van deze gedetailleerde, uitgebreide en transparante informatie in de jaarlijkse 

activiteitenverslagen (JAV’s) en in het jaarlijks beheers- en prestatieverslag (AMPR) kan de 

Commissie als beheerder van EU-middelen systeemgebreken opsporen, de achterliggende oorzaken 

ervan achterhalen (bv. complexiteit van de regels) en gerichte corrigerende actie ondernemen. Een 

ander voordeel ervan is dat preventieve acties kunnen worden versterkt en lessen kunnen worden 

getrokken waarmee bij het opzetten van toekomstige financiële programma’s rekening kan worden 

gehouden. 

De complexiteit van de regels en de wijze waarop EU-middelen worden uitbetaald, zijn van 

invloed op het risico op fouten 

1.18 Eerste streepje — De Commissie deelt de conclusie dat het risico op fouten lager is bij uitgaven 

waarvoor vereenvoudigde regels gelden (vooral bij op rechten gebaseerde uitgaven). 

Tweede streepje — De Commissie deelt ook de mening dat de complexiteit van de regels in 

aanzienlijke mate debet kan zijn aan een hoger risico op fouten. 

Naast het toepassen van financiële correcties en het terugvorderen van bedragen onderneemt de 

Commissie actie om zwakke punten aan te pakken die tot gemiddelde en hogere risico’s leiden, zoals 

1 Omdat de maatregelen in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds niet worden 

afgesloten, is het risico bij afsluiting voor de landbouwuitgaven vervangen door het definitieve 

risicobedrag. 
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gerichte corrigerende actie om bijvoorbeeld begunstigden en uitvoerende partners met een grotere 

kans op fouten te wijzen op de toepasselijke EU-regels. Het betekent ook dat controles en 

auditresultaten beter moeten worden benut door controlestrategieën op basis daarvan aan te passen en 

daarin focus aan te brengen, dat de capaciteit van nationale instanties met tekortkomingen in hun 

beheers- en controlesystemen moet worden versterkt en dat bij toekomstige programma’s rekening 

moet worden gehouden met de lessen die zijn geleerd.  

De Commissie zal blijven werken aan een zo vergaand mogelijke vereenvoudiging van de regels en 

intensiever gebruikmaken van eenvoudigere uitvoeringsmechanismen, zoals vereenvoudigde 

kostenopties, wanneer dit de meest doeltreffende manier is om de kosten en de controlelast en het 

foutenrisico terug te dringen. Tegelijk wil de Commissie ook ambitieuze doelen stellen als het erom 

gaat de prestaties van de programma’s te verbeteren. Er gelden complexe voorwaarden en 

subsidiabiliteitsregels als het voor de verwezenlijking van ambitieuze beleidsdoelen nodig is steun 

gericht in te zetten, of om de basisbeginselen van de eengemaakte markt (staatssteunregels of regels 

inzake de plaatsing van overheidsopdrachten) te waarborgen.  

De wettigheid en regelmatigheid moet dus worden afgewogen tegen de verwezenlijking van de 

beleidsdoelstellingen en tegen de uitvoeringskosten. 

1.19 De Commissie deelt het standpunt van de ERK dat de wijze van uitbetaling van de middelen van 

invloed is op het risico op fouten. Daarnaast gaat de Commissie op basis van de gedetailleerde 

informatie waarover zij beschikt, ervan uit dat de risico’s bij betalingen in het kader van vergoedingen 

niet altijd even groot zijn.  

Zoals blijkt uit de analyse van de Commissie in het AMPR, kan de risicoblootstelling binnen 

hetzelfde beleidsterrein en zelfs binnen hetzelfde uitgavenprogramma laag, gemiddeld of hoog zijn, 

ook wanneer het totale foutenpercentage voor een lidstaat of beleidsgebied onder de 

materialiteitsdrempel ligt, bijvoorbeeld bij twee operationele EFRO-programma’s binnen dezelfde 

lidstaat. Daarnaast liggen voor uitgaven met een hoog risico (voornamelijk betalingen in het kader 

van vergoedingen) de risico’s bij betaling bij een groot aantal afzonderlijke programma’s en 

betaalorganen ook onder de materialiteitsdrempel dankzij de bestaande controlestrategieën en de 

gerichte corrigerende actie die is ondernomen. 

Een aanzienlijk deel van onze controlepopulatie vertoont fouten van materieel belang 

1.21 Uit een gedetailleerde beheersanalyse per programma blijkt dat de situatie niet homogeen is 

binnen bepaalde beleidsterreinen, uitgavenprogramma’s en zelfs lidstaten. 

Op basis van deze gedetailleerde beoordeling (zie ook het antwoord op paragraaf 1.17, punt b), in de 

JAV’s en in het AMPR 2020, volume II, blz. 78) heeft de Commissie haar uitgaven uitgesplitst naar 

geraamd risico bij betaling. Op basis daarvan gaat de Commissie ervan uit dat het risico bij betaling 

bij minder dan 44 % van haar uitgaven hoger is dan 1,9 %.  

Daarbij gaat het om een aantal operationele programma’s voor “Cohesie” die ernstige tekortkomingen 

en/of foutenpercentages van meer dan 1,9 % vertonen, om de subsidies voor het 

onderzoeksprogramma Horizon 2020, om individuele GLB-betaalorganen voor rechtstreekse 

betalingen en plattelandsontwikkeling en, bij sommige lidstaten, voor marktmaatregelen met een 

foutenpercentage van meer dan 1,9 % en om complexe subsidies in het kader van de MFK-rubriek 

“Concurrentievermogen”. 

1.23 Wat “Cohesie” betreft, neemt de Commissie nota van het door de ERK berekende 

foutenpercentage, dat verder is verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. De Commissie zal naar 
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aanleiding van de door de ERK gevonden fouten actie ondernemen en financiële correcties toepassen 

indien dit passend en wettelijk mogelijk is.  

De Commissie verwijst verder naar haar raming van het foutenpercentage, met inbegrip van de in het 

JAV 2020 van DG REGIO en van DG EMPL bekendgemaakte maximale risico’s 

(worstcasescenario’s), dat het resultaat is van een gedetailleerde analyse van elk van de programma’s. 

De Commissie merkt op dat haar raming binnen de door de ERK berekende foutenmarge valt, en 

beschouwt haar gedetailleerde beoordeling als een redelijke raming van de foutenpercentages voor elk 

programma en voor alle programma’s tezamen. 

Wat betreft de acties om fouten terug te dringen, heeft de Commissie de lidstaten voor de 

programmeringsperiode 2014-2020 bijgewerkte richtsnoeren verstrekt die in combinatie met het 

vereiste gebruik van vereenvoudigde kostenopties moeten leiden tot een verdere verbetering van de 

kwaliteit van de beheersverificaties. 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 werkwijze op het gebied van overheidsopdrachten te verbeteren en 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.  

Zoals hierboven is aangegeven, beschikt de Commissie over gedetailleerde informatie over de 

risicoblootstelling, waaruit blijkt dat de situatie niet overal hetzelfde is: operationele programma’s in 

het kader van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het 

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en het Cohesiefonds behoren tot de drie risicocategorieën. 

1.24 Wat “Natuurlijke hulpbronnen” betreft, is de Commissie tevreden met de in hoofdstuk 6 

gemelde ERK-bevinding dat de rechtstreekse betalingen uit het ELGF, die goed zijn voor 69 % van de 

uitgaven onder natuurlijke hulpbronnen, geen materiële fouten vertonen. 

Bij marktmaatregelen (risico bij betaling van 2,4 %) en plattelandsontwikkeling (risico bij betaling 

van 2,9 %) acht de Commissie het, ondanks de neerwaartse trend van de foutenpercentages van de 

afgelopen jaren, bij het nastreven van lagere foutenpercentages noodzakelijk om de wettigheid en 

regelmatigheid af te wegen tegen de verwezenlijking van beleidsdoelstellingen en tegen de 

uitvoeringskosten. Wanneer rekening wordt gehouden met het corrigerend vermogen, bestaat er in elk 

geval zekerheid dat het resterende definitieve risico voor de EU-begroting aanzienlijk onder de 

materialiteitsdrempel ligt. 

1.25 Wat “Concurrentievermogen” betreft, is de Commissie van oordeel dat de uitgaven met een 

hoger risico binnen dit hoofdstuk betrekking hebben op bepaalde delen van Horizon 2020, en deelt zij 

de mening dat de personeelskosten en andere directe kosten de belangrijkste bronnen van fouten zijn. 

Bij sommige onderdelen van de onderzoeksprogramma’s, zoals de Marie Skłodowska-Curie-actie en 

de subsidies van de Europese Onderzoeksraad, is het risico evenwel gering. 

1.26 Wat “Europa als wereldspeler” betreft, gaat de Commissie er op basis van haar eigen 

gedetailleerde beheersbeoordeling per programma (zie het AMPR 2020, blz. 61-62) van uit dat de 

uitgaven met een lager risico binnen dit hoofdstuk niet beperkt blijven tot het segment 

begrotingssteun. Zoals transparant gerapporteerd in de JAV’s van de DG’s voor externe betrekkingen, 

kennen de meeste segmenten van direct en indirect beheer een laag risico bij betaling, met 

uitzondering van subsidies voor rechtstreeks beheer binnen ENI en IPA II, waarvoor DG NEAR een 

voorbehoud heeft gemaakt en een actieplan heeft opgesteld. 
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Niet-subsidiabele kosten dragen nog steeds het meest bij aan het geschatte foutenpercentage 

voor uitgaven met een hoog risico 

1.27 De Commissie erkent dat complexe regels tot een hoger foutenrisico leiden. De Commissie 

werkt daarom voortdurend aan een zo vergaand mogelijke vereenvoudiging van de regels en aan een 

uitgebreider gebruik van eenvoudigere uitvoeringsmechanismen, zoals vereenvoudigde kostenopties. 

Minder administratieve rompslomp voor de begunstigden en minder complexiteit vormen leidende 

beginselen van het meerjarig financieel kader 2021-2027. 

Zie ook het antwoord van de Commissie op paragraaf 1.23. 

1.28 De Commissie onderneemt preventieve actie om de meest voorkomende fouten aan te pakken, en 

verzoekt om corrigerende maatregelen zodra tekortkomingen worden ontdekt. 

In 2020 hebben de auditautoriteiten van het cohesiebeleid voor het tweede jaar onregelmatigheden die 

zij bij hun audits van concrete acties constateerden, gerapporteerd volgens een met de Commissie 

overeengekomen en door de lidstaten gedeelde gemeenschappelijke typologie. De meeste door de 

auditautoriteiten en de Commissie geconstateerde onregelmatigheden hebben betrekking op dezelfde 

hoofdcategorieën: niet-subsidiabele uitgaven, overheidsopdrachten, controlespoor en staatssteun.  

De typologie van de controlebevindingen die jaar op jaar door de auditautoriteiten aan de 

beheersautoriteiten worden gerapporteerd, moet hun de mogelijkheid bieden om de frequentere 

bronnen van fouten in hun risicobeoordelingen te integreren en hun beheersverificatiemethoden en -

instrumenten dienovereenkomstig aan te passen. 

Wat het gemeenschappelijk landbouwbeleid betreft, verwijst de Commissie naar haar antwoorden in 

hoofdstuk 6, met inbegrip van paragraaf 6.31. Er is de Commissie alles aan gelegen om de 

belangrijkste risico’s waaraan de GLB-fondsen onderhevig zijn, en de bestaande achterliggende 

oorzaken van fouten aan te pakken door middel van auditonderzoeken en actieplannen in bepaalde 

lidstaten. De Commissie pakt deze problemen ook aan door middel van preventieve maatregelen, 

zoals vereenvoudiging van de wetgeving en capaciteitsopbouw in de lidstaten, zoals beschreven in het 

JAV van DG AGRI. 

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

1.31 Op basis van haar gedetailleerde beoordeling (zie het AMPR 2020, volume II, blz. 78) gaat de 

Commissie ervan uit dat de (delen van) financieringsprogramma’s met een laag risico — wat betekent 

dat het daaraan verbonden risico bij betaling minder dan 1,9 % is — goed zijn voor 56 % van de 

uitgaven van 2020. 

Daarbij gaat het onder meer om de uitgaven van de GLB-betaalorganen, in het kader van het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij en in het kader van de operationele cohesieprogramma’s met 

een laag foutenpercentage, om de uitgaven in verband met de Marie Skłodowska-Curie-acties, om de 

subsidies van de Europese Onderzoeksraad, het Europees Ruimteagentschap en het Europees GNSS-

Agentschap, de Connecting Europe Facility, Erasmus+ en het Fonds voor asiel, migratie en integratie 

en om begrotingssteun, subsidies en administratieve uitgaven. 

Wat het GLB betreft, is de Commissie tevreden met de in hoofdstuk 6 gemelde ERK-bevinding dat de 

rechtstreekse betalingen uit het ELGF, die goed zijn voor 69 % van de uitgaven onder natuurlijke 

hulpbronnen, geen materiële fouten vertonen. Deze bevinding is in overeenstemming met de eigen 

bevindingen van de Commissie in het JAV van DG AGRI. 
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De schatting van het foutenpercentage door de Commissie ligt aan de ondergrens van onze 

bandbreedte 

1.34 De Commissie bouwt haar zekerheid van onderaf en op een gedetailleerd niveau op. Dit 

betekent dat de Commissie en de lidstaten elk jaar honderdduizenden controles uitvoeren om het 

risico bij betaling te bepalen. Op basis van haar gedetailleerde aanpak kan de Commissie de cijfers 

voor de beheerde middelen uitsplitsen. Aldus kan de Commissie de juiste focus aanbrengen, haar 

steun efficiënt verlenen en specifieke tekortkomingen aanpakken, zelfs bij beleid of programma’s die 

over het geheel genomen weinig risico meebrengen, zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 

De Commissie stelt zich onverminderd ten doel dat het risico bij afsluiting onder de 

materialiteitsdrempel van 2 % ligt. Dit risico is een raming van de fouten die aan het einde van de 

levenscyclus van de programma’s resteren nadat 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 verricht. 

Voor 2020 wordt het, ook voor elk verslagjaar, geraamd op 0,9 %, ruim onder de 2 %. 

Er blijven problemen met het proces van het opstellen van het AMPR en de daarin vervatte 

regelmatigheidsinformatie 

1.35 De directeuren-generaal krijgen van het college de taak om hun aandeel in de EU-begroting uit te 

voeren. De commissarissen worden regelmatig op de hoogte gehouden tijdens de opstelling van de 

JAV’s en van het AMPR. 

1.36 In het kader van de vaststelling van het AMPR wordt een strikte en robuuste procedure gevolgd 

met onder meer gesprekken tussen DG’s en commissarissen, overleg tussen diensten, vergaderingen 

op kabinetsniveau en informatienota’s aan het college. Na een mondelinge bespreking neemt het 

college de eindverantwoordelijkheid voor het AMPR. 

Op belangrijke momenten in de opstelling van het AMPR verstrekt de bestuursraad de centrale 

diensten richtsnoeren voor de inhoud en structuur van het AMPR.  

De secretaris-generaal en de directeur-generaal Begroting verstrekken gedetailleerde instructies, 

richtsnoeren en bieden opleiding voor de opstelling van de JAV’s.  

De reikwijdte van de kwaliteitsevaluatie van de ontwerp-JAV’s en van de collegiale toetsingen is 

vastgelegd in de instructies van de secretaris-generaal en de directeur-generaal Begroting. De rol van 

de centrale diensten in het JAV-evaluatieproces sluit aan bij de taakverdeling zoals beschreven in de 

governanceregelingen van de Commissie. 

1.37 Gezamenlijk antwoord op de paragrafen 1.37, 1.38 en 1.39: 

De Commissie heeft het volste vertrouwen in de informatie over de foutenpercentages en risico´s in 

het AMPR. Deze berusten op de controles en audits die de Commissie en de lidstaten hebben verricht 

op basis van hun zorgvuldig opgezette controlestrategieën, die zijn toegesneden op de specifieke 

kenmerken van de uitgavenprogramma´s. 

Bovendien verschilt de aanpak van de Commissie als beheerder van de EU-begroting van die van de 

ERK in haar rol van auditor. Dit kan leiden tot verschillen tussen de raming van het foutenpercentage 

door de twee instellingen. 
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Wat het GLB binnen “Natuurlijke hulpbronnen” betreft, gaat de Commissie er niet van uit dat er 

problemen zijn die van invloed zijn op de raming door de Commissie van het risico bij betaling. De 

Commissie benadrukt dat haar raming van het risico bij betaling zoals gepresenteerd in het JAV van 

DG AGRI en in het AMPR, evenals in voorgaande jaren met 1,9 % aansluit bij de raming van de ERK 

van 2 % voor het hoofdstuk “Natuurlijke hulpbronnen” (zie ook het antwoord van de Commissie op 

paragraaf 1.39). Dit was te danken aan het robuuste GLB-zekerheidsmodel, inclusief de over het 

geheel genomen goed functionerende governancesystemen van de lidstaten. 

Evenzo biedt de Commissie bij “Cohesie” op gedetailleerde wijze zekerheid op het niveau van elk 

operationeel programma. Zoals uiteengezet in hoofdstuk 5, kunnen de directeuren-generaal op basis 

daarvan zekerheid verschaffen en zo nodig punten van voorbehoud maken bij elk van de 418 

afzonderlijke OP’s, overeenkomstig hun verplichtingen. De door de lidstaten gemelde 

foutenpercentages kunnen in dit verband zo nodig worden aangepast, zodat een genuanceerd beeld 

kan worden gegeven van het foutenpercentage voor elk programma en in zijn totaliteit voor het gehele 

beleidsterrein. De Commissie merkt op dat haar raming van de fout bij “Cohesie” binnen de door de 

ERK berekende marge valt. 

Deze programmaspecifieke aanpak biedt ook de mogelijkheid om in de JAV’s te bepalen of en zo ja 

bij welk specifiek(e) deel (delen) van de programma’s en betalingen aanvullende financiële correcties 

nodig zijn. 

Zie ook het antwoord van de Commissie op de paragrafen 5.37 tot en met 5.49. 

Wat “Concurrentievermogen” betreft, gaat de Commissie ervan uit 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. De Commissie heeft een 

follow-up gegeven aan de ERK-aanbevelingen in de ERK-jaarverslagen van 2018 en 2019. In dit 

verband heeft de Commissie in de JAV’s voor onderzoek en innovatie een verhoogd representatief 

foutenpercentage gemeld. Bovendien heeft de Commissie op een aantal punten actie ondernomen om 

de kwaliteit van de auditwerkzaamheden te verbeteren, en de Rekenkamer heeft onderkend dat 

daardoor verbetering is opgetreden. Niettemin hadden een aantal door de ERK geconstateerde 

gevallen niet-kwantificeerbare dan wel niet-materiële financiële gevolgen. 

Wat “Europa als wereldspeler” betreft, acht de Commissie de RFP-studie geschikt voor het beoogde 

doel. De Commissie vindt niet dat de studie onderhevig is aan beperkingen die tot een onderschatting 

van fouten kunnen leiden. 

1.39 Tweede streepje — Over “Cohesie” merkt de Commissie op dat haar raming van het risico bij 

betaling binnen de door de ERK berekende foutenmarge valt. 

Derde streepje — Wat “Natuurlijke hulpbronnen” betreft, is de Commissie ingenomen met het feit 

dat de raming door DG AGRI van het risico bij betaling (1,9 %) zeer dicht bij en binnen de 

bandbreedte van het foutenpercentage van de ERK ligt (2,0 %). 

De verslaglegging van de Commissie over financiële correcties en terugvorderingen is complex 

en niet altijd duidelijk 

1.40 De Commissie benadrukt het belang van preventieve en corrigerende maatregelen om ervoor 

te zorgen dat alleen uitgaven die overeenkomstig het rechtskader zijn gedaan, uit de EU-begroting 

worden gefinancierd en aldus de financiële belangen van de Unie worden beschermd en haar 

corrigerend vermogen wordt aangetoond. Deze maatregelen stimuleren de lidstaten ook om hun 

beheers- en controlesystemen te verbeteren.  
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Hoewel het uiteindelijke doel hetzelfde is, kunnen de mechanismen waarin de rechtsgrondslag van de 

verschillende programma’s voorziet, van uitgaventerrein tot uitgaventerrein aanzienlijk uiteenlopen. 

Bovendien kan het effect van corrigerende maatregelen ook variëren, aangezien de verschillende 

rechtsgrondslagen kunnen voorzien in de toepassing van financiële nettocorrecties en/of de 

vervanging van niet-subsidiabele bedragen door subsidiabele projecten.  

Voor een volledig en transparant overzicht van de preventieve en corrigerende maatregelen moet 

derhalve inzicht worden geboden in het effect van al deze verschillende mechanismen.  

De huidige verslaglegging is bedoeld om tegemoet te komen aan de verzoeken van verschillende 

belanghebbenden. De Commissie zal onderzoeken of de verslaglegging over financiële correcties en 

terugvorderingen voor het MFK 2021-2027 verder kan worden gestroomlijnd. 

1.41 De Commissie beschouwt de “bevestigde” correcties en terugvorderingen als de belangrijkste 

informatie voor rapportagedoeleinden aangezien deze betrekking hebben op het besluit van de 

Commissie om een correctie toe te passen, of het feit dat de lidstaat daarmee akkoord gaat. Echter, om 

redenen die rechtstreeks verband houden met de desbetreffende rechtskaders, kan het na dit besluit 

soms enige tijd duren voordat de corrigerende maatregel wordt uitgevoerd. Daarom zijn zowel 

“bevestigd” als “uitgevoerd” in dit verband van belang.  

Daarnaast maakt de Commissie gebruik van zowel preventieve als corrigerende instrumenten. 

Verlagingen vooraf zijn de meest efficiënte mechanismen om te voorkomen dat niet-subsidiabele 

uitgaven uit de EU-begroting worden gefinancierd. Correcties achteraf hebben doorgaans betrekking 

op bevindingen van controles achteraf of audits. 

De Commissie benadrukt dat zowel nettocorrecties als vervangingen corrigerende maatregelen zijn 

die ervoor zorgen dat onregelmatige uitgaven worden onttrokken aan EU-financiering en dat druk 

wordt uitgeoefend op de lidstaten om tekortkomingen in hun beheers- en controlesystemen aan te 

pakken. 

1.43 In het kader van “Cohesie” passen de lidstaten voor de programmeringsperiode 2014-2020 

financiële correcties toe in hun bij de Commissie ingediende jaarrekeningen van de programma’s. 

Deze informatie wordt jaarlijks volledig transparant geaggregeerd in de JAV’s (in boekjaar 2020 is 

1,5 miljard EUR en 0,5 miljard EUR geschrapt uit de rekeningen van respectievelijk het 

EFRO/Cohesiefonds en het ESF/YEI). Deze financiële correcties maken geen deel uit van het bedrag 

van 1 098 miljoen EUR.  
Financiële nettocorrecties vormen ondanks de complexiteit van de door de wetgever vastgestelde 

criteria waaraan moet worden voldaan, onverminderd een stimulans voor de lidstaten om vóór de 

indiening van de rekeningen al financiële correcties toe te passen. 

1.50 De Commissie wenst te verduidelijken dat de tekortkoming in de RFP-studie die de ERK in 

hoofdstuk 8 heeft gesignaleerd, verband houdt met het feit dat de procedure voor het melden van 

vermoedelijke fraude aan de Commissie onvoldoende is geformaliseerd. De Commissie kan zich 

verenigen met de desbetreffende aanbeveling (zie de antwoorden van de Commissie op paragraaf 8.28 

en op aanbeveling 8.3). 

CONCLUSIES 

1.53 Concluderend hecht de Commissie groot belang aan een goed financieel beheer van de EU-

begroting. Als beheerder van de EU-begroting heeft de Commissie robuuste meerjarige 

controlestrategieën ingevoerd om geconstateerde tekortkomingen te voorkomen, op te sporen en te 
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corrigeren. Zij onderneemt ook actie om in alle programma’s verdere vereenvoudigingen door te 

voeren. 

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.  

Wat de uitgaven betreft, is de Commissie van mening dat het foutenpercentage dat het beste beeld 

geeft van alle door zowel de lidstaten als haar diensten geleverde inspanningen, het risico bij 

afsluiting is (zie ook het antwoord in paragraaf 1.35), ofwel het foutenpercentage dat resteert na alle 

controles en correcties achteraf. Voor 2020 wordt het totale risico bij afsluiting geraamd op 0,9 %, 

ruim onder de materialiteitsdrempel van 2 % en in lijn met het niveau van het voorgaande jaar (0,7 % 

in 2019). 

Bovendien krijgt de Commissie dankzij haar eigen gedetailleerde beheersanalyse per programma 

(zie ook het antwoord op paragraaf 1.17, punt b)) een genuanceerd beeld van het risiconiveau binnen 

de beleidsterreinen en binnen de uitgavenprogramma’s. Daaruit blijkt dat de risico’s bij betaling voor 

de uitgaven per beleidsterrein niet overal ofwel laag ofwel gemiddeld ofwel hoog zijn (zie AMPR 

2020, Volume II, blz. 78). Aldus kan nauwkeurig worden bepaald waar de risico’s liggen en wat de 

achterliggende oorzaken zijn, en kunnen gerichte corrigerende maatregelen worden genomen: 

 56 % van de totale uitgaven vormen uitgaven met een lager risico, d.w.z. met een risico bij

betaling van minder dan 1,9 %,

 16 % van de totale uitgaven vormen uitgaven met een gemiddeld risico, d.w.z. met een

risico bij betaling van 1,9 à 2,5 %, en

 28 % van de totale uitgaven vormen uitgaven met een hoger risico, d.w.z. met een risico bij

betaling van meer dan 2,5 % of ernstige geconstateerde tekortkomingen.

Dit ondersteunt de conclusie van de Commissie dat het risico bij betaling voor meer dan de helft van 

de betrokken uitgaven onder de materialiteitsdrempel ligt. 
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG VAN DE EUROPESE 

REKENKAMER VAN 2020 “BIJDRAGE AAN JAARVERSLAG 2020 
HOOFDSTUK 2 – BEGROTINGS- EN FINANCIEEL BEHEER” 

INLEIDING 

2.1 De EU-begroting heeft een centrale rol gespeeld in de respons van de EU op de COVID-19-

pandemie. De Commissie heeft slechts drie weken nadat op 11 maart 2020 de uitbraak van COVID-

19 door de Wereldgezondheidsorganisatie als pandemie was aangemerkt, voorstellen voor een 

gecoördineerde en alomvattende respons via de EU-begroting gedaan. Zo zijn er snel en flexibel 

middelen vrijgemaakt om in de meest dringende behoeften te voorzien, zonder enige concessie te 

doen wat betreft de toepassing van de hoogste normen inzake financieel beheer. Die respons 

omvatte de volgende maatregelen:  

- de investeringsinitiatieven coronavirusrespons (CRII) in het kader van het cohesiebeleid om

flexibele regelingen te bevorderen en ongeveer 23 miljard EUR voor de lidstaten vrij te

maken. De initiatieven helpen de COVID-19-pandemie te bestrijden door de gezondheidszorg,

kleine bedrijven en werknemers te ondersteunen;

- de heractivering van het instrument voor noodhulp, met een budget van 2,7 miljard EUR –

aangevuld met nog eens 750 miljoen EUR extra bijdragen van de lidstaten – om de

grensoverschrijdende gezondheidscrisis te bestrijden;

- 415 miljoen EUR extra middelen voor het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU

voor directe noodhulp aan de zwaarst getroffen gebieden;

- de uitbreiding van het toepassingsgebied van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie

zodat het naast natuurrampen ook volksgezondheidscrises bestrijkt; en

- een nieuw financieel instrument – het Europees instrument voor tijdelijke steun om het risico

op werkloosheid te beperken in een noodtoestand (SURE) – met een budget van maximaal

100 miljard EUR.

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie werkten naadloos en snel samen om deze 

maatregelen in recordtijd goed te keuren, waardoor deze eind april 2020 in werking zijn 

getreden. Het zeer innovatieve SURE-programma is op 19 mei 2020 in werking getreden. 

Voor de financiering van deze maatregelen moesten alle middelen en flexibiliteit worden ingezet. In 

totaal werd de begroting 2020 verhoogd met meer dan 10 miljard EUR aan betalingen, door alle 

resterende middelen in het kader van het meerjarig financieel kader 2014-2020 te activeren, en werd 

tot 70 miljard EUR aan vastleggingskredieten beschikbaar gesteld voor de aanpak van de 

COVID-19-crisis. Met name de investeringsinitiatieven coronavirusrespons maakten het voor de 

lidstaten gemakkelijker om snel toegang te krijgen tot financiering, terwijl het instrument voor 

noodhulp de Commissie in staat stelde de aanbestedingen die nodig waren om de crisis te bestrijden, 

te coördineren en te ondersteunen. 

Proactief begrotingsbeheer zorgde voor een snelle en doeltreffende uitvoering van de begroting 

2020. Er werden negen gewijzigde begrotingen goedgekeurd op voorstel van de Commissie, meer 

dan in enig ander jaar in de periode 2014-2020 en vaak in recordtijd. Bovendien werden 
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28 overschrijvingen door de begrotingsautoriteit en honderden autonome overschrijvingen door de 

Commissie verricht. Als gevolg daarvan werd de EU-begroting voor 2020 bijna volledig besteed, 

zowel in vastleggingen als in betalingen – het beste resultaat sinds 2014 – en dit ondanks de moeilijke 

omstandigheden. 

Het begrotings- en financieel beheer in 2020 

2.3 De Commissie benadrukt dat de verhogingen die in 2020 met de gewijzigde begrotingen zijn 

doorgevoerd om een antwoord te bieden op de COVID-crisis, grotendeels ook betrekking hadden op 

de inzet van “niet-thematische” speciale instrumenten, zoals het flexibiliteitsinstrument 

(1,1 miljard EUR) en de overkoepelende marge voor vastleggingen (2,7 miljard EUR). Als zodanig 

had de aanvullende financiering ook betrekking op andere uitdagingen, met name op het gebied van 

migratie en veiligheid. 

2.7 Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben sinds het uitbreken van de pandemie 

overeenstemming bereikt over een herstelinstrument zonder weerga (Next Generation EU) van 

circa 800 miljard EUR (in lopende prijzen) als gerichte respons op de pandemie; hierover zal 

regelmatig verslag worden uitgebracht, zoals bepaald in de wetgeving. 

2.8 De Commissie wijst erop dat het verslag over de uitgaven voor onmiddellijke COVID-19-respons 

waarnaar de Rekenkamer in deze paragraaf verwijst, betrekking had op programma’s en instrumenten 

waarvoor in 2020 toezeggingen, herschikkingen en/of verhogingen zijn gedaan voor COVID-19-

gerelateerde doeleinden. Zo zijn de onder rubriek 5 vermelde vastleggingen niet in dat verslag 

opgenomen. 

Het coronavirusdashboard biedt een overzicht van de COVID-19-respons in het kader van het EU-

cohesiebeleid, inclusief de thematische herprogrammering (met herschikkingen van beschikbare 

financiële middelen van het cohesiebeleid naar gezondheidsmaatregelen, steun voor bedrijven en voor 

mensen om de gevolgen van de pandemie op te vangen) samen met de becijferde doelstellingen die 

zijn vastgesteld voor nieuwe specifieke COVID-19-gerelateerde indicatoren, alsook de 

gebruikmaking van financiële flexibiliteits- en liquiditeitsmaatregelen in het kader van CRII(+). 

2.11 Na een vertraagde start vordert de uitvoering van de cohesiebeleidsprogramma’s goed. De 

Commissie benadrukt dat de hoge absorptiepercentages in 2019 en 2020 laten zien dat een deel van 

de vertraging bij de start van de programma’s later wordt ingehaald. 

2.17 Na een vertraagde start vordert de uitvoering van de cohesiebeleidsprogramma’s 2014-2020 

goed. 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 in dezelfde referentieperiode in 2007-2013. Deze positieve tendens werd eind 

december 2020 bevestigd toen het selectiepercentage voor het cohesiebeleid als geheel 107 % 

bedroeg (d.w.z. ongeveer 10 procentpunten hoger dan in de periode 2007-2013).  

De Commissie benadrukt voorts dat de hoge absorptiepercentages in 2019 en 2020 laten zien dat een 

deel van de vertraging bij de start van de programma’s later wordt ingehaald.  

De totale impact van de COVID-19-gerelateerde factoren moet nog duidelijk worden, en zal pas in 

2021 volledig zichtbaar worden. 

De Commissie is van mening dat conclusies uit vergelijkingen met het vorige MFK met de nodige 

omzichtigheid moeten worden getrokken, aangezien bepaalde relevante verschillen tussen de 

verordening gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening) voor de programmeringsperioden 

272



NL NL 

2007-2013 en 2014-2020 (zoals het hoge niveau van de jaarlijkse voorfinanciering, de n+3-regel en 

het proces van de jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen) impliceren dat het betalingspercentage 

voor de laatste trager kan uitvallen.  

De Commissie benadrukt ook dat het jaar 2013 van het vorige MFK een uitzonderlijk jaar was als 

gevolg van overgangsregelingen voor de nieuwe lidstaten na de uitbreidingen van de EU in 2004 en 

2007. Op de meeste van deze lidstaten
1
 was de “n+3”-regel van toepassing op de vastleggingen voor 

de periode 2008-2010, en gold de “n+2”-regel voor de vastleggingen voor 2011-2013. Hierdoor was 

er een aanzienlijk hoger niveau van betalingen nodig om vrijmaking te voorkomen. Eind 2020 was 

er geen vergelijkbaar effect. Bovendien is de situatie niet volledig vergelijkbaar, ook vanwege de 

verschillende einddatum voor de subsidiabiliteit van de uitgaven: in 2013 bleven er slechts twee 

jaar over voor de uitvoering (tot 31 december 2015), terwijl er in 2020 drie jaar overbleven voor de 

ESIF-programma’s 2014-2020 (31 december 2023) – behalve voor het Europees Landbouwfonds 

voor plattelandsontwikkeling (Elfpo), waarbij de bestaande programma’s tot eind 2025 lopen. Zoals 

de Rekenkamer ook opmerkt in paragraaf 2.15 van dit verslag en in haar jaarverslag 2019, lagen de 

uitvoeringspercentages van het Elfpo (65 %) hoger dan voor andere ESI-fondsen. De Commissie 

wijst er bijgevolg op dat de in deze paragraaf beschreven vertragingen bij de uitvoering geen 

betrekking hebben op het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo).  

2.20 De lessen die zijn getrokken uit de taskforce voor betere tenuitvoerlegging, opgezet om de 

uitvoering van de structuurfondsen en het Cohesiefonds met betrekking tot de periode 2007-2013 te 

verbeteren, zijn in de huidige periode gemainstreamd voor programma’s in moeilijkheden. 

De Commissie ziet nauwlettend toe op de programma’s die een risico op vertraging lopen, om 

onderbesteding en mogelijke vrijmaking te helpen voorkomen. Zij pleegt nauw overleg met de 

betrokken lidstaten om de situatie te verbeteren.  

De Commissie herhaalt dat problemen op het gebied van prestaties tijdens de hele 

programmeringsperiode worden aangepakt, zoals zij reeds heeft aangegeven in haar antwoorden op 

speciaal verslag nr. 17/2018 van de Rekenkamer. 

In 2014-2020 is sterk de nadruk gelegd op resultaatgerichtheid en op een prestatiekader met 

mijlpalen en streefdoelen om ervoor te zorgen dat vooruitgang wordt geboekt zoals gepland. Bij de 

prestatiebeoordeling in 2019 werd bijzondere aandacht besteed aan programma’s met een risico op 

ondermaatse prestaties en/of vrijmaking, teneinde de vaststelling en uitvoering van corrigerende 

maatregelen ter plaatse te ondersteunen. 

De Commissie verleent aanzienlijke steun aan de lidstaten, waaronder technische bijstand en 

adviesdiensten om hun absorptievermogen en de bereikte resultaten te verbeteren (bv. peer-to-

peeruitwisseling van goede praktijken en expertise in het kader van “REGIO TAIEX”; “Jaspers” om 

te helpen kwaliteitsprojecten voor te bereiden die de absorptie voor 2014-2020 kunnen verbeteren). 

Voorts heeft de Commissie verschillende maatregelen voorgesteld om de lidstaten te helpen het hoofd 

te bieden aan de COVID-19-crisis, waaronder wetswijzigingen in het kader van het 

investeringsinitiatief coronavirusrespons (CRII) en het investeringsinitiatief coronavirusrespons plus 

(CRII+). Deze wijzigingen werden aangenomen en voorzien in extra flexibiliteit en liquiditeit om de 

steun in het kader van het cohesiebeleid snel in te zetten, en waren erop gericht de administratieve 

lasten te verminderen.  

1 De uitzonderingen waren Kroatië, Roemenië en Slowakije, waarop de n+3-regel van toepassing was 

voor de gehele periode. 
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In maart 2020 heeft de Commissie de CRII-taskforce opgericht om de lidstaten bij te staan bij de 

uitvoering van de crisisbestrijdingsmaatregelen. DG REGIO en DG EMPL hadden eind 2020 bijna 

500 interpretatievragen met betrekking tot CRII snel beantwoord en de antwoorden gepubliceerd 

op een speciale website die toegankelijk was voor alle beheersautoriteiten.  

In 2020 heeft een aanzienlijke herprogrammering plaatsgevonden. De Commissie heeft de 

desbetreffende programmawijzigingen in recordtijd goedgekeurd om tegemoet te komen aan de 

dringende behoeften van elke lidstaat als gevolg van de coronacrisis. Naast de herprogrammering 

van middelen zijn er ook andere vereenvoudigingen beschikbaar die door de lidstaten worden 

gebruikt, zoals de verlenging van de termijnen, versnelde betalingen, de retroactieve subsidiabiliteit 

van COVID-19-gerelateerde uitgaven enz. Ook de door de Commissie voorgestelde maatregelen voor 

de herstelbijstand voor cohesie en de regio’s van Europa (React-EU) moeten de tenuitvoerlegging 

van deze extra middelen versnellen. Dergelijke maatregelen omvatten bepalingen op grond waarvan 

de medefinanciering door de EU tot 100 % kan oplopen, bepalingen waarin het toepassingsgebied van 

de steun ruim genoeg is om de behoeften volledig te dekken, en een aantal beperkingen die normaal 

gesproken van toepassing zijn op het cohesiebeleid maar niet van toepassing zullen zijn op React-EU.  

Aangezien de lidstaten de React-EU-middelen doorsluizen naar het bestaande uitvoeringssysteem 

voor het cohesiebeleid, moet dit bovendien zorgen voor een soepele uitvoering. 

Risico’s en uitdagingen 

2.21 De Commissie verwijst naar haar antwoord op paragraaf 2.20. 

2.22 De invoering van een aantal vereenvoudigingsmaatregelen en de aanzienlijke vermindering 

van de voorfinanciering kunnen een stimulans zijn voor de snellere indiening van tussentijdse 

betalingsaanvragen in de nieuwe programmeringsperiode. Wat betreft het risico van een vertraagde 

start van de uitvoering van fondsen onder gedeeld beheer in het MFK 2021 2027 als bedoeld in het 

eerste streepje van deze paragraaf, moet er in een periode van overlappende subsidiabiliteit van de 

uitgaven tussen de twee programmeringsperioden worden voorzien, aangezien de uitvoering van 

veel concrete acties verscheidene jaren vergt en er altijd een opstart- en afrondingsfase is. De 

Commissie bevordert de continuïteit van de periodes door middel van een aantal maatregelen, 

waaronder de fasering van grote projecten. 

2.24 De belangrijkste reden voor de laattijdige vaststelling is de pandemie in 2020 en de daaruit 

volgende prioriteit voor de goedkeuring van het herstelinstrument van de Europese Unie. Sinds 

de afronding van de onderhandelingen tussen de medewetgevers over de inhoud van het 

wetgevingskader voor het cohesiebeleid in februari 2021 hebben de Commissie en de lidstaten echter 

een intensieve informele dialoog gevoerd. Dit zal een snelle formele indiening van 

partnerschapsovereenkomsten en programma’s na de inwerkingtreding, en de goedkeuring ervan 

mogelijk maken. 

2.25 De Commissie verwijst naar haar antwoorden op de paragrafen 2.22 en 2.24. 

Het voorstel van de Commissie voor de cohesiebeleidswetgeving 2021-2027 dateert van mei 2018, 

bijna een half jaar eerder dan het voorstel voor de vorige periode in 2011. 

2.26 De Commissie wijst erop dat de in deze paragraaf beschreven vertragingen bij de uitvoering geen 

betrekking hebben op het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo). 

Zie ook het antwoord van de Commissie op paragraaf 2.18. 
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2.27 Met de middelen van het cohesiebeleid van de EU wordt geïnvesteerd in de opbouw van 

administratieve capaciteit in de lidstaten in het kader van thematische doelstelling 11 in de 

programmeringsperiode 2014-2020 en in het kader van technische bijstand ter versterking van de 

administratieve capaciteit voor het beheer van de fondsen. De investeringen in de administratieve 

capaciteit van de lidstaten zullen in de programmeringsperiode 2021-2027 verder worden 

gefinancierd. Voorts kunnen de lidstaten “normale” technische bijstand aanvullen met een tweede 

soort technische bijstand, namelijk technische bijstand voor financiering die niet gekoppeld is aan 

kosten (artikel 37 van de GB-verordening). Daarnaast zullen verscheidene lidstaten routekaarten voor 

administratieve capaciteitsopbouw opstellen voor de periode 2021-2027, waaronder een heroriëntatie 

om een bredere waaier van activiteiten voor capaciteitsopbouw te bestrijken. Dit zou in 

combinatie met aanzienlijke vereenvoudigingen van het cohesiebeleid in 2021-2027 een solide 

besteding van EU-middelen mogelijk moeten maken. 

2.29 De Commissie verwijst naar haar antwoord op paragraaf 2.22. 

Wat het Elfpo betreft, wijst de Commissie erop dat er ten tijde van het opstellen van dit antwoord 

weliswaar geen overeenstemming was over de GLB-verordeningen, maar dat in de conclusies van de 

Europese Raad van juli 2020 over het MFK overeenstemming is bereikt over de n+2-regel voor het 

Elfpo. 

2.30 De Commissie benadrukt dat het aan elke lidstaat is om te kiezen welk programma voor een 

specifieke investering of hervorming wordt gebruikt. Bovendien zijn de lidstaten bij de uitvoering 

van de RRF een begunstigde en geen uitvoerende partner van de Commissie. 

De RRF verplicht de lidstaten nationale herstel- en veerkrachtplannen met hervormingen en 

investeringen voor te stellen en zal alleen middelen ontvangen wanneer vooruitgang wordt 

geboekt bij de uitvoering van die plannen. 

De Commissie is van mening dat het feit dat de RRF de geraamde kosten van het plan volledig 

financiert (tot de maximale toewijzing) passend is gezien de grote behoefte van de lidstaten aan 

financiering in de nasleep van de COVID-19-crisis. Bovendien moet aan een reeks voorwaarden 

worden voldaan (beoordelingscriteria, mijlpalen en streefdoelen) om in aanmerking te komen voor 

RRF-financiering en kan die financiering voor de lidstaten in bepaalde situaties geschikter zijn, wat 

alles bij elkaar kan leiden tot een gerichter gebruik van de verschillende beschikbare 

financieringsinstrumenten. 

In het licht van het bovenstaande is de Commissie van mening dat de aantrekkelijkheid van een 

financieringsinstrument in vergelijking met een ander instrument (bv. RRF t.o.v. fondsen onder 

gedeeld beheer) niet alleen kan worden beoordeeld op basis van het deel van de kosten dat door 

het ene of het andere instrument zou worden gedekt. In ieder geval moeten de lidstaten ervoor zorgen 

dat er niet dubbel wordt gefinancierd. 

2.32 De Commissie heeft bij de bestrijding van de COVID-19-pandemie ook gerichte steun 

verleend aan de programma-autoriteiten om de situatie aan te pakken, en heeft met de 

auditautoriteiten samengewerkt om te zorgen voor een robuuste en geharmoniseerde aanpak. De 

programma-autoriteiten kregen tegelijk de duidelijke boodschap dat naleving van de regels een 

voorwaarde blijft. Mogelijke nieuwe risico’s die voortvloeien uit de beleidsrespons op de COVID-

19-pandemie, zoals inherente risico’s in verband met de nieuwe soorten uitgaven of overeengekomen 

procedures, worden door de auditautoriteiten beoordeeld. Voorts heeft de Commissie proactief de 

website met vragen en antwoorden over CRII opgezet om de beheers- en auditautoriteiten concrete 

antwoorden te bieden op hun vragen bij de invoering van de CRII-maatregelen. Er werden honderden 

vragen beantwoord. De Commissie heeft de auditautoriteiten ook een specifieke beschouwing 
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geboden voor de analyse van mogelijke scenario’s die uit de crisiscontext voortvloeien, en de 

actualisering van de risicobeoordeling met het oog op hun controleplanning en -werkzaamheden. 

Tot slot heeft de Commissie, als onderdeel van de voortdurende actualisering van haar 

internecontrolesysteem, haar risicoregister herzien en specifieke nieuwe risico’s geïdentificeerd 

waarvoor in het kader van de lopende en toekomstige jaarlijkse beheersoefeningen concrete 

risicobeperkende initiatieven worden genomen. 

Wat het Elfpo betreft, heeft de Commissie Verordening (EU) 2020/532 vastgesteld, met realistische 

en haalbare controlevoorschriften voor de lidstaten. De gewijzigde regels waren beperkt in tijd 

en reikwijdte en boden alternatieve methoden om de controles door de lidstaten binnen de COVID-

19-beperkingen uit te voeren en als zodanig bleven zij, samen met de werkzaamheden van de 

certificerende instanties, een goede basis voor zekerheid bieden. 

2.33 De RRF is een prestatiegericht instrument, waarbij betalingen worden gedaan op basis van de 

verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen. Bijgevolg is de wettigheid en regelmatigheid van de 

betalingen uitsluitend gekoppeld aan de succesvolle verwezenlijking van de overeengekomen 

mijlpalen en streefdoelen. 

Op grond van artikel 22 van de verordening moeten de lidstaten, als begunstigden van EU-middelen, 

zorgen voor een doeltreffend en efficiënt internecontrolesysteem, onder meer om de naleving van 

de toepasselijke EU- en nationale wetgeving te controleren en dubbele financiering te voorkomen. 

In dat verband kan de Commissie tijdens de looptijd van het instrument de internecontrolesystemen 

van de lidstaten controleren om zeker te stellen dat de lidstaten hun verplichtingen uit hoofde van 

artikel 22 nakomen. Daarnaast zal de Commissie tijdens de uitvoering van het plan ook 

risicogebaseerde controles en audits uitvoeren in geval van vermoeden van ernstige 

onregelmatigheden die niet door de lidstaten worden gecorrigeerd (d.w.z. fraude, corruptie of 

belangenconflicten) of bij ernstige schending van de uit de financieringsovereenkomst of 

leningsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

Tot slot is de Commissie bevoegd om bedragen van de niet-terugvorderbare steun verhoudingsgewijs 

te verminderen en terug te vorderen of om vervroegde terugbetaling van lening te verzoeken in 

geval van fraude, corruptie en belangenconflicten die de financiële belangen van de Unie schaden 

en/of bij ernstige schending van de uit de financieringsovereenkomst en/of leningsovereenkomst 

voortvloeiende verplichtingen (waaronder dubbele financiering). 

Zie ook het antwoord van de Commissie op paragraaf 2.30. 

2.37 Hoewel het SURE-instrument de nominale blootstelling van de EU-begroting aan financiële 

risico’s heeft vergroot door het volume aan EU-leningen tegen eind mei 2021 met bijna 

90 miljard EUR te verhogen, is het instrument zo opgezet dat het risico voor de EU-begroting in de 

praktijk tot een minimum wordt beperkt.  

Naast de garanties die door alle lidstaten worden verstrekt, zijn er in de SURE-verordening een aantal 

prudentiële regels opgenomen, zoals i) een concentratiegrens van 60 % van het in het kader van 

SURE toegekende maximumbedrag voor de drie grootste leningen, ii) een maximale jaarlijkse 

blootstelling van 10 % (d.w.z. de jaarlijks verschuldigde betaling bedraagt niet meer dan 

10 miljard EUR) en iii) de mogelijkheid voor de Commissie om zo nodig haar leningen door te rollen. 

2.39 De jaarlijkse risicoblootstelling van de EU-begroting voor 2020 en 2021, zoals besproken in deze 

paragraaf, wordt onderverdeeld in twee componenten: blootstelling die wordt gedekt door een 

garantiefonds (bv. betalingen in verband met derde landen) en blootstelling zonder dekking (bv. 

door de lidstaten verschuldigde betalingen).  
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Deze cijfers omvatten echter het risico in verband met blootstelling aan derde landen 

(respectievelijk 3,1 en 3 miljard EUR voor 2020 en 2021), dat in de eerste plaats wordt gedragen 

door het Garantiefonds voor extern optreden. 

2.40 Naast het verbeteren van haar kader voor de beheersing van het risico dat voortvloeit uit de 

verschillende bronnen van voorwaardelijke verplichtingen, legt de Commissie reeds een nieuwe 

gediversifieerde financieringsstrategie ten uitvoer om adequaat te reageren op de veeleisendere 

aanpak voor de financiering van NGEU op de kapitaalmarkten
2
. 

De Commissie verwijst naar haar antwoord op paragraaf 2.37. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

2.42 De Commissie benadrukt dat de verhogingen die in 2020 met de gewijzigde begrotingen werden 

doorgevoerd, ten dele bedoeld waren om een antwoord te bieden op de COVID-19-crisis, alsook 

om een aantal speciale instrumenten te mobiliseren om andere uitdagingen aan te pakken, met name 

op het gebied van migratie en veiligheid. 

2.44 De Commissie benadrukt dat haar interne verslag over de uitgaven voor onmiddellijke 

COVID-19-respons — waarin de vastlegging van 12.9 miljard EUR onder direct en indirect beheer 

wordt vermeld als het bedrag dat eind 2020 voor COVID-19-gerelateerde doeleinden beschikbaar was 

gesteld — uitsluitend betrekking heeft tot programma’s en instrumenten waarvoor in 2020 

toezeggingen, herschikkingen en/of verhogingen zijn gedaan voor COVID-19-gerelateerde 

doeleinden. Als zodanig zijn bepaalde vastleggingen, zoals die welke onder rubriek 5 zijn vermeld, 

niet in dat verslag opgenomen. 

De Commissie is vanaf de eerste helft van 2020 intern begonnen met het traceren van EU-middelen 

die voor COVID-19-gerelateerde doeleinden worden gebruikt, waaronder reeds eerdere 

vastleggingen.  

2.45 De Commissie benadrukt dat het niveau van de niet-afgewikkelde vastleggingen (RAL) altijd 

toeneemt als het verschil tussen het niveau van de vastleggingen en het niveau van de betalingen 

positief is en niet wordt gecompenseerd door vrijmakingen. Het niveau van de betalingen hangt af 

van de uitgavenbehoeften van de programma’s. De belangrijkste drijfveer is de uitvoering door de 

lidstaten van de financiële middelen onder gedeeld beheer. De betalingen zijn ook afhankelijk van de 

toekenning door de begrotingsautoriteit van de nodige middelen in de jaarlijkse begrotingen. 

De Commissie verwijst naar haar antwoord op paragraaf 2.11. 

2.46 Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 2.46 en 2.47: 

De Commissie wijst erop dat de in deze paragraaf beschreven vertragingen bij de uitvoering geen 

betrekking hebben op het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo).  

Na een vertraagde start vordert de uitvoering van de cohesiebeleidsprogramma’s goed. 

Zie ook de antwoorden van de Commissie op de paragrafen 2.17, 2.18 en 2.20. 

2 Mededeling betreffende een nieuwe financieringsstrategie voor de financiering van 

NextGenerationEU, COM(2021) 250 final van 14.4.2021. 

277



NL NL 

2.48 Wat betreft het risico van vertragingen bij de uitvoering van fondsen onder gedeeld beheer 

in het MFK 2021-2027 verwijst de Commissie naar haar antwoord op paragraaf 2.22. 

Wat betreft het verhoogde risico als gevolg van de RRF verwijst de Commissie naar haar antwoord 

op paragraaf 2.33. 

Zoals reeds gezegd in haar antwoord op de paragrafen 2.19 en 2.26 en zoals aangegeven door de 

Rekenkamer in paragraaf 2.24, wijst de Commissie er voorts op dat de vertragingen bij de 

vaststelling van de vereiste wetgeving en de trage absorptie (en andere daaraan verbonden risico’s) 

die in deze paragraaf worden beschreven, geen betrekking hebben op het Europees 

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) als gevolg van de vaststelling van een 

overgangsverordening (Verordening (EU) 2020/2220 van het Europees Parlement en de Raad van 

23 december 2020) en de verlenging van de plattelandsontwikkelingsprogramma’s. 

2.49 De Commissie wijst erop dat zij, om in te spelen op het toenemende aantal voorwaardelijke 

verplichtingen (en het daaraan verbonden risico waaraan de EU-begroting wordt blootgesteld), 

nieuwe risicobeheersinstrumenten ontwikkelt, waaronder de oprichting van een DG-overkoepelend 

Stuurcomité voor voorwaardelijke verplichtingen
3
. 

De Commissie verwijst naar haar antwoord op paragraaf 2.37. 

Aanbeveling 2.1 – Rapporteren over EU-middelen voor COVID-19-gerelateerde doeleinden 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling ten dele. 

Vanaf 2021 zal de Commissie zich richten op het herstel van de COVID-19-pandemie en zal zij 

voldoen aan haar rapportageverplichtingen, met name voor NextGenerationEU. De Commissie is 

niet voornemens verder verslag over de onmiddellijke respons uit te brengen naast de reeds 

bestaande verslagen van de verschillende instrumenten. 

Aanbeveling 2.2 – Niet-afgewikkelde vastleggingen geleidelijk terugbrengen 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling. 

De Commissie zal toezicht houden op de uitvoering van de begroting en de ontwikkeling van het 

algemene niveau van de niet-afgewikkelde vastleggingen (RAL), alsmede de daaraan gerelateerde 

onderliggende factoren. Zij brengt de Raad en het Europees Parlement regelmatig op de hoogte 

van de verwachte behoeften en potentiële risico’s voor de toekomst. Deze informatie is met name 

opgenomen in een jaarverslag over een langetermijnprognose voor de betalingen uit de EU-

begroting. De Commissie stelt haar prognose op aan de hand van uiteenlopende beschikbare 

gegevens (de uitvoering van de begrotingen van de voorgaande jaren, de uitvoering en de laatste 

ontwikkelingen van de huidige begroting en de toekomstige behoeften die in de ontwerpbegroting 

voor het volgende jaar worden gepresenteerd). Daarnaast houdt de Commissie rekening met de 

prognoses van de lidstaten voor de uitvoering van de Europese structuur- en investeringsfondsen 

(ESI-fondsen) — de belangrijkste elementen achter de algemene betalingsramingen in het kader 

van het MFK. 

3 Commission Decision of 24.7.2020 on establishing the Steering Committee on Contingent Liabilities 

arising from Budgetary Guarantees, (C(2020) 5154. 
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Voor de periode 2021-2027 heeft de Commissie een reeks vereenvoudigingsmaatregelen 

voorgesteld om de uitvoering van het cohesiebeleid te vergemakkelijken en te versnellen. Hoewel de 

meeste daarvan zijn overgenomen in het politieke akkoord tussen de medewetgevers, betreurt de 

Commissie dat de terugkeer naar de n+2-vrijmakingsregel niet is goedgekeurd. In dit vroege 

stadium van de nieuwe begrotingscyclus is de Commissie van mening dat de gevolgen van de 

handhaving van de n+3-vrijmakingsregel, in combinatie met het late akkoord over de wetgeving 

inzake de meeste fondsen onder gedeeld beheer, en de focus van de nationale autoriteiten op de 

tenuitvoerlegging van NextGenerationEU in de komende jaren, gezien het beperktere tijdskader 

ervan, ertoe zullen leiden dat de tendens van nominaal toenemende RAL tijdens het MFK 2021-

2027 zal aanhouden. 

Bovendien herinnert de Commissie er enerzijds aan dat de goedkeuring van de begroting uiteindelijk 

onder de bevoegdheid van de begrotingsautoriteit valt, wat betekent dat voldoende 

betalingskredieten moeten worden toegekend, en anderzijds dat de uitvoering, met name voor de 

fondsen onder gedeeld beheer, wordt beheerd door nationale autoriteiten en grotendeels afhangt van 

de door de medewetgevers in de desbetreffende basishandelingen vastgestelde regels. In dit verband 

zal de Commissie nauw blijven samenwerken met het Europees Parlement en de Raad, alsook met 

de nationale autoriteiten in de lidstaten. 

Aanbeveling  2.3 – Deugdelijk gebruik van EU-financiering bevorderen 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling en is al begonnen met de uitvoering ervan. 

Wat het cohesiebeleid onder gedeeld beheer betreft, verstrekt de Commissie de lidstaten reeds veel 

advies en zij zal dat blijven doen. Wat betreft de extra risico’s die zich kunnen voordoen in de context 

van de crisis en met betrekking tot de extra middelen die aan de lidstaten zijn toegewezen, benadrukt 

de Commissie dat zij extra gerichte steun heeft verleend aan de beheersautoriteiten van de 

programma’s om de situatie aan te pakken en dat zij parallel met de auditautoriteiten heeft gewerkt 

aan een robuuste en geharmoniseerde auditaanpak. Ondanks de omstandigheden werd aan de 

programma-autoriteiten een duidelijke boodschap gegeven dat naleving van de regels een 

voorwaarde blijft.  

De Commissie blijft de situatie en de mogelijke gevolgen van een langdurige crisis voor het 

zekerheidsproces zorgvuldig beoordelen en blijft steun verlenen aan alle programma-autoriteiten om 

hun administratieve capaciteit te verbeteren. 

Wat het Elfpo betreft, blijft de Commissie de lidstaten ondersteunen met technische bijstand in het 

kader van het Elfpo en het herstelinstrument voor de Europese Unie (NGEU) en via bestaande GLB-

netwerken en activiteiten voor capaciteitsopbouw, onder meer met richtsnoeren en het verspreiden 

van beste praktijken. 

De Commissie verwijst naar haar antwoord onder paragraaf 2.32. 

De begunstigden van de RRF, het grootste nieuwe financieringsinstrument, zijn de lidstaten, die op 

hun beurt de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor een deugdelijk gebruik van de middelen — zie 

ook paragraaf 2.33. De diensten van de Commissie hebben richtsnoeren verstrekt en met de 

lidstaten samengewerkt om degelijke toezicht- en controlesystemen op te zetten. 

Dit gebeurde met name via algemene richtsnoeren voor het opstellen van herstel- en 

veerkrachtplannen met specifieke rubrieken over controles en audits en over het toezicht op de 

uitvoering, antwoorden op specifieke vragen van de lidstaten, feedback over de eerste concepten of 
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ontwerpen van toezicht- en controlesystemen, en de verstrekking van een zelfbeoordelingschecklist 

voor controle- en auditsystemen voor de lidstaten.  

De Commissie zal de controlesystemen in de definitieve herstel- en veerkrachtplannen van de 

lidstaten verder beoordelen. In het kader van de uitvoering van de faciliteit kan de Commissie 

controles en audits opzetten en middelen terugvorderen indien lidstaten hun verplichtingen niet 

nakomen of ernstige onregelmatigheden niet corrigeren. 

De lidstaten kunnen gedurende de gehele uitvoeringsperiode ook om technische ondersteuning van 

het instrument voor technische ondersteuning verzoeken. Daarnaast zullen ambtenaren voor het 

Europees Semester in de lidstaten tijdens de uitvoering van de RRF bijstand kunnen verlenen. 

Wat SURE betreft, heeft de Commissie advies verleent aan de lidstaten door in een vroeg stadium 

op technisch niveau met hen te overleggen om te bepalen welke uitgaven in aanmerking komen voor 

SURE-financiering en hoe hoog die oplopen, voorafgaand aan formele financieringsverzoeken. De 

Commissie monitort het gebruik van SURE-leningen regelmatig aan de hand van tweejaarlijkse 

verslagen, alsook op basis van de rapportageverplichtingen van de lidstaten wanneer financiële 

bijstand werd verleend voorafgaand aan geplande uitgaven. De Commissie heeft aandacht besteed aan 

lacunes in de verslaglegging door de lidstaten om de kwaliteit van de gerapporteerde informatie te 

verbeteren. Wanneer de Commissie potentiële absorptieproblemen in de lidstaten vaststelt, houdt zij 

bilateraal overleg met deze lidstaten om mogelijke oplossingen te bespreken en ervoor te zorgen dat 

de volledige financiële bijstand op passende wijze wordt gebruikt.  
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ANTWOORDEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG VAN DE 

EUROPESE REKENKAMER VAN 2020  
BIJDRAGE AAN HET JAARVERSLAG 2020 — HOOFDSTUK 3 — ONTVANGSTEN 

INLEIDING 

3.1 De Commissie is ingenomen met het feit dat het hoofdstuk ontvangsten geen materiële fouten 

bevat en dat de onderzochte, aan ontvangsten gerelateerde systemen over het algemeen 

doeltreffend waren.  

Wat de traditionele eigen middelen (TEM) en de eigen middelen op basis van belasting over de 

toegevoegde waarde (btw) betreft, onderneemt de Commissie maatregelen om de follow-up van lang 

openstaande TEM-punten te intensiveren en waar mogelijk een einde te maken aan de btw-

voorbehouden en om gevolg te geven aan de tekortkomingen in de TEM-boekhouding die bij de 

controles van de ERK in Frankrijk, Spanje en Nederland aan het licht zijn gekomen. Niet-geïnde 

bedragen in de B-boekhouding zullen in alle lidstaten nauwlettend worden gevolgd. De 

tekortkomingen die de ERK heeft vastgesteld in haar Speciaal verslag nr. 4/2021 “Douanecontroles: 

onvoldoende harmonisatie schaadt de financiële belangen van de EU” zal worden aangepakt door de 

EU-brede risicobeoordeling en datamining te versterken en gezamenlijke analysecapaciteit te 

ontwikkelen. Er zullen verdere maatregelen worden genomen om de risicobeoordeling voor de TEM-

inspectieplanning te verbeteren en de Commissie overweegt jaarlijkse administratieve controles van 

de TEM-boekhouding, los van haar normale inspectieprogramma. Nieuwe benaderingen en 

instrumenten om de risico’s in verband met e-handel aan te pakken, zullen worden onderzocht en de 

handhavingsstrategie inzake onderwaardering zal worden uitgevoerd in overeenstemming met het 

arrest van het Hof van Justitie in de zaak tegen het Verenigd Koninkrijk, dat begin 2022 wordt 

verwacht.  

Met betrekking tot de eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen (bni-basis) neemt 

de Commissie uitgebreide maatregelen met betrekking tot de behandeling van globalisering, met 

inbegrip van onderzoek en ontwikkeling (O&O), voor het bni ten behoeve van de eigen middelen. De 

Commissie is van mening dat de genomen maatregelen evenredig zijn door een evenwicht te vinden 

tussen de reeds verkregen zekerheid en de vastgestelde risico’s voor de globalisering.  

ONDERZOEK VAN ELEMENTEN VAN INTERNEBEHEERINGSSYSTEMEN 

3.8 De Commissie heeft tijdens haar TEM-inspectie in maart 2021 vastgesteld dat er geen echte 

vooruitgang is geboekt om de tekortkomingen van de TEM-overzichten in Nederland te verhelpen. 

De Commissie is van mening dat de door de Rekenkamer genoemde zwakke punten geen afbreuk 

doen aan de algehele doeltreffendheid van de bestaande systemen ter bescherming van de 

financiële belangen van de EU en haar lidstaten in de context van de eigen middelen. 

3.9 De Commissie is van mening dat de punten van voorbehoud de bescherming van de financiële 

belangen van de EU en haar lidstaten mogelijk maken, zodat, indien nodig, de vereiste gegevens door 

het betrokken land overeenkomstig de EU-wetgeving worden gecorrigeerd. 

In het door de Rekenkamer genoemde specifieke geval was het nodig dat de Commissie een 

voorbehoud ter bescherming van de financiële belangen van de EU en haar lidstaten meedeelde en dat 

zij verzocht om een beschrijving van de bni-compilatieprocedures volgens de overeengekomen bni-

overzichten. De herziene beschrijving is op 31 maart 2020 ingediend en de verificatie ervan is goed 

gevorderd. 
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3.10 De tenuitvoerlegging van het ESR (Europees systeem van nationale en regionale rekeningen) 

2010 heeft geleid tot belangrijke methodologische verbeteringen in de nationale rekeningen, die 

grondig door de Commissie moesten worden onderzocht. Waar nodig werden punten van voorbehoud 

gemaakt, waarbij de bni-gegevens voor de jaren vanaf 2010 open bleven voor mogelijke 

veranderingen. Om het aantal punten van voorbehoud met betrekking tot bni te beperken, heeft de 

Commissie actiepunten in een vroeg stadium van de verificatiecyclus geplaatst, waarvan vele reeds 

zijn uitgevoerd, en heeft zij de bovengenoemde punten van voorbehoud alleen met betrekking tot 

specifieke kwesties gemaakt. De inspanningen in deze richting zullen worden voortgezet. 

3.11 In de afgelopen cyclus heeft de Commissie uitgebreide maatregelen genomen met betrekking tot 

de behandeling van globalisering, met inbegrip van O&O, voor het bni ten behoeve van de eigen 

middelen. Ten eerste controleerde de Commissie of de O&O-uitgaven in de nationale rekeningen 

waren gekapitaliseerd en volgens de toepasselijke regels waren gewaardeerd. Waar nodig werden 

voor sommige landen transactiespecifieke punten van voorbehoud gemaakt. Ten tweede heeft zij een 

systeem voor vroegtijdige waarschuwing opgezet om het effect op de nationale rekeningen van de 

ingrijpende herstructurering van multinationale ondernemingen (MNO’s) in kaart te brengen. Ten 

derde is in 2016 een onderzoek naar MNO’s gestart, gevolgd door een diepgaande evaluatie van een 

selectie van MNO’s, en is er geen bewijs gevonden van belangrijke verstoringen van de toegevoegde 

waarde. Op basis van deze acties heeft de Commissie vanaf 2018 een transversaal voorbehoud 

gemaakt inzake de globalisering. De Commissie is van mening dat deze timing evenredig is door de 

reeds verkregen zekerheid af te wegen tegen de vastgestelde risico’s. 

3.12 de Commissie zal de follow-up van openstaande TEM-punten blijven intensiveren met 

voorrang voor reeds lang bestaande punten met mogelijke financiële gevolgen. Alleen al in het eerste 

kwartaal van 2021 werden nog eens 41 punten (van de 326) afgesloten. Er moet echter op worden 

gewezen dat de versnelling van de sluiting van openstaande punten ook afhangt van de samenwerking 

tussen de lidstaten. 

Het maken van punten van voorbehoud is een beschermende maatregel om het risico te beperken dat 

een onjuiste, op btw gebaseerde berekening van de eigen middelen verjaart.  

De Commissie werkt nauw samen met de lidstaten door actief na te gaan hoe problemen kunnen 

worden opgelost en waar mogelijk actie te ondernemen. Dit gebeurt in overeenstemming met de 

procedures van de Commissie en de toepasselijke wetgeving, met het oog op het wegnemen van 

hangende punten van voorbehoud. 

Kader 3.2 – Aanhoudende tekortkomingen in de controlesystemen voor het opstellen van TEM-

overzichten 

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 Spanje, Frankrijk en Nederland; deze lidstaten zal dringend worden verzocht de 

nodige maatregelen te nemen om deze tekortkomingen aan te pakken en op te lossen.  

De follow-up van de controlebevindingen van de ERK in Spanje is inmiddels van start gegaan en 

Nederland is reeds verzocht corrigerende maatregelen te nemen. De Commissie heeft tijdens haar 

TEM-inspectie in maart 2021 vastgesteld dat er geen echte vooruitgang is geboekt om de 

tekortkomingen van de TEM-overzichten in Nederland te verhelpen. 

Indien binnen een vastgestelde termijn geen of onvoldoende vooruitgang wordt geboekt om 

boekhoudkundige tekortkomingen te verhelpen, zullen de diensten van de Commissie niet aarzelen 

het dossier te onderzoeken in het kader van de inbreukprocedure van artikel 258 VWEU. 
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3.16 De Commissie herinnert eraan dat er bij dergelijke rekeningen van nature een groot risico bestaat 

op tekortkomingen en complexiteit. De Commissie zal bij haar TEM-inspecties de B-boekhouding 

blijven onderzoeken. Bovendien focussen de TEM-inspectieprogramma’s 2020/2021 met name op de 

TEM-boekhouding, om tegemoet te komen aan de aanbevelingen die de Rekenkamer in voorgaande 

jaren heeft gedaan. 

3.17 De Commissie geeft follow-up aan de problemen die de Rekenkamer in Spanje, Frankrijk en 

Nederland heeft vastgesteld in haar gebruikelijke follow-up van de bevindingen van de ERK, en deze 

lidstaten zullen passende maatregelen moeten nemen om de vastgestelde tekortkomingen aan te 

pakken en op te lossen. Zoals de Rekenkamer terecht opmerkt, heeft de Commissie identieke en 

soortgelijke tekortkomingen vastgesteld en zal daaraan ook follow-up worden gegeven door middel 

van haar inspectieverslagen. 

3.18 Wat het Speciaal verslag nr. 4/2021 over douanecontroles betreft, verwijst de Commissie naar 

haar antwoorden in dat verslag.  Wat betreft de ontwikkeling en uitvoering van een volwaardige 

analyse- en coördinatiecapaciteit op EU-niveau, heeft de Commissie de aanbeveling aanvaard. De 

Commissie zal de nodige voorstellen doen, en de steun en, waar nodig, de goedkeuring van de 

lidstaten vragen. Wat betreft de oprichting van een centrale functie, zoals aangekondigd in het 

douaneactieplan, is de Commissie voornemens haar analysecapaciteit te versterken door 

gemeenschappelijke analysecapaciteit te ontwikkelen. 

3.19 De Commissie erkent de door de Rekenkamer in haar Speciaal verslag nr. 4/2021 vastgestelde 

tekortkomingen en verwijst naar haar antwoorden in dat verslag. De Commissie zal de steun en, waar 

nodig, de goedkeuring van de lidstaten vragen om uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de 

ERK. 

De Commissie is voornemens het rechtskader te versterken, nieuwe benaderingen en instrumenten te 

verkennen om risico’s in verband met e-handel aan te pakken, en haar analysecapaciteit te versterken 

door gezamenlijke analysecapaciteit te ontwikkelen, en zo een EU-analysecentrum op te richten voor 

het verzamelen, analyseren en delen van essentiële douanegegevens.  

De nieuwe strategie voor risicobeheer zal een nieuwe gestructureerde aanpak van risicobeheer 

bevorderen, met onder meer elementen voor een systematischer uitwisseling van informatie over 

significante marktdeelnemers, met elektronische handel verband houdende kwesties, en nieuwe 

instrumenten en praktijken om de analyse en het beheer van risico’s en de bijbehorende controles te 

verbeteren. 

Zie ook het antwoord op kader 3.3. 

Kader 3.3 

Volgens de Commissie zijn de controlestrategieën van de lidstaten voor de aanpak van het risico 

van ondergewaardeerde invoer over het geheel genomen nog steeds ontoereikend 

De Commissie is het met de Rekenkamer eens dat de financiële belangen van de EU in het verleden 

niet naar behoren waren beschermd als gevolg van ontoereikende controlestrategieën van de lidstaten 

ten aanzien van de douanewaarde. De vervolginspecties van de Commissie en alle verdere 

maatregelen die in 2020 zijn genomen om de onderwaarderingsrisico’s op EU-niveau aan te pakken, 

hebben echter vruchten afgeworpen, aangezien er op EU-niveau sprake is van een aanzienlijke daling 

van potentiële TEM-verliezen als gevolg van onderwaardering voor 2020.   
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Voorts heeft de Commissie verdere stappen ondernomen om eerdere TEM-verliezen in alle lidstaten 

te kwantificeren en heeft zij hen in kennis gesteld van hun respectieve voorlopige bedragen aan 

geraamde TEM-verliezen.  

Ook in de toekomst zal de onderwaardering worden aangepakt, want de Commissie heeft bij de 

vaststelling van haar jaarlijkse TEM-inspectieprogramma voor 2021 zorgvuldig rekening gehouden 

met de onderwaarderingsrisico’s voor elektronische handel en zendingen van geringe waarde. In 

twee lidstaten is een proefaudit op het gebied van elektronische handel gepland, en afhankelijk van de 

resultaten van de proefprojecten wordt dit misschien in 2022 breder ingevoerd. 

JAARLIJKSE ACTIVITEITENVERSLAGEN 

3.20 De Commissie erkent dat de TEM-boekhouding in Nederland al lang een probleem is en dat 

soortgelijke opmerkingen over de betrouwbaarheid van de overzichten van de A- en B-boekhouding 

vroeger ook al door de ERK en in de inspectieverslagen van de Commissie aan de orde zijn gesteld. 

Voor het jaar 2020 kon echter geen behoorlijke beoordeling van de boekhoudkundige problemen in 

Nederland worden uitgevoerd, aangezien de voor 2020 geplande inspectie van de TEM-boekhouding 

door de diensten van de Commissie moest worden uitgesteld tot maart 2021 vanwege de COVID-19-

pandemie. Er wordt follow-up aan gegeven en er zal in 2021 verslag worden uitgebracht over de 

aanhoudende tekortkomingen met betrekking tot de TEM-boekhouding en de samenstelling van de 

TEM-overzichten in Nederland.  

3.21 Zie het antwoord van de Commissie op kader 3.3. 

3.22 De Commissie deelt mee dat de conclusie van de advocaat-generaal op 9 september 2021 wordt 

verwacht. Daarom is het onwaarschijnlijk dat er vóór 2022 een arrest van het Hof van Justitie in de 

zaak Verenigd Koninkrijk komt. 

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

3.23 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 tijdens de 

controle van de Rekenkamer in Spanje, Frankrijk en Nederland; deze lidstaten zal dringend 

worden verzocht de nodige maatregelen te nemen om deze tekortkomingen aan te pakken en op te 

lossen. 

De Commissie is van mening dat de door de Rekenkamer genoemde zwakke punten geen afbreuk 

doen aan de algehele doeltreffendheid van de bestaande systemen ter bescherming van de 

financiële belangen van de EU en haar lidstaten in de context van de eigen middelen. 

3.24 Zie het antwoord van de Commissie op de paragrafen 3.18 en 3.19. 

3.25 Aanbeveling 1 van het Jaarverslag 2018 van de ERK 

De Commissie is van mening dat met de inspecties over de jaren 2017-2021 inzake 

waarderingsfraude in textiel en schoeisel (met inbegrip van follow-upinspecties), de controlestrategie 

inzake antidumpingrechten, met inbegrip van de ontduiking van antidumpingrechten op 

zonnepanelen, TEM-boekhouding en proefprojecten inzake e-commerce en zendingen met een lage 

waarde, de hoogste huidige TEM-risico’s worden aangepakt.  
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Niettemin erkent de Commissie dat er ruimte is voor verdere verbetering van haar risicobeoordeling 

voor de TEM-controleplanning, met name wat betreft de documentatie daarvan. Daarom overweegt 

de Commissie landenfiches op te stellen waarin de staat van dienst van elke lidstaat op het gebied van 

de naleving van de TEM-wetgeving wordt aangegeven. Het opstellen van risico-indicatoren in een 

landenfiche van één of twee bladzijden zou zeker nuttig zijn en de risicobeoordeling voor elk land 

vergemakkelijken. De Commissie verwacht echter niet dat dergelijke landenfiches de selectie van 

inspectieonderwerpen of de te inspecteren lidstaat zouden wijzigen.   

Hoe dan ook zal de Commissie dit thema blijven onderzoeken en rekening houden met de 

opmerkingen en aanbevelingen van de ERK om haar risicobeoordeling en de TEM-inspectieplanning 

verder te verbeteren. 

Aanbeveling 2 van het Jaarverslag 2018 van de ERK 

De betrouwbaarheid van de TEM-boekhouding is het belangrijkste controlethema in de TEM-

controleprogramma’s voor 2020 en 2021. De Commissie wil eind 2021 de inspecties over dit 

onderwerp in alle lidstaten afronden, waarna de geconstateerde tekortkomingen zullen bijdragen aan 

de risicobeoordeling voor de volgende jaren. 

Aanbeveling 3.1 – Herziening en actualisering van de verificatiebenadering om de periode 

waarin de bni-gegevens blijven openstaan, te verkorten 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. 

De Commissie is van mening dat de verificatiecyclus in de periode 2016-2019 aanzienlijk is 

verbeterd, met name door meer gebruik te maken van horizontale verificaties en grensoverschrijdende 

analyses en door versterkte directe verificatie, rekening houdend met de aanbevelingen uit het 

verleden van de ERK. Niettemin zal de Commissie samen met de BNI-deskundigengroep blijven 

onderzoeken hoe het proces verder kan worden verbeterd en de periode waarin bni-gegevens open 

blijven, waar mogelijk kan worden ingekort. 

Aanbeveling 3.2 — Verdere maatregelen die nodig zijn om de impact van de globalisering op 

het bni naar behoren aan te pakken 

a) De Commissie aanvaardt deze aanbeveling en is van mening dat zij deze reeds uitvoert in

samenwerking met de lidstaten die gebruikmaken van het mechanisme van het voorbehoud inzake

globalisering.

b) De Commissie is het niet eens met deze aanbeveling. Zij is van mening dat de timing van het

voorbehoud inzake globalisering, dat wil zeggen voor de jaren vanaf 2018, passend is.

In de afgelopen cyclus heeft de Commissie uitgebreide maatregelen genomen met betrekking tot de 

behandeling van globalisering, met inbegrip van O&O voor het bni ten behoeve van de eigen 

middelen, zoals uitgelegd in paragraaf 3.11. Met name is in 2016 een onderzoek naar MNO’s gestart, 

gevolgd door een diepgaande evaluatie van een selectie van MNO’s, en is er geen bewijs gevonden 

van belangrijke verstoringen van de toegevoegde waarde. De Commissie is van mening dat de timing 

van het bni-voorbehoud inzake globalisering evenredig is, gezien de reeds in dit verband verkregen 

zekerheid met betrekking tot de vastgestelde risico’s en het vermijden van ongerechtvaardigde lasten 

voor de lidstaten. In het voorbehoud inzake globalisering zelf wordt verwezen naar een robuuste 

statistische methodologie. Bovendien is het werk dat de lidstaten moeten verrichten om dit bni-

voorbehoud aan te pakken, duidelijk omschreven en besproken in de bni-deskundigengroep. 
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Aanbeveling 3.3 – Betrouwbaarheid van Nederlandse TEM-overzichten 

De Commissie neemt er nota van dat deze aanbeveling is gericht tot Nederland. 

Zie antwoord op kader 3.2. 
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ANTWOORDEN VAN NEDERLAND OP HET JAARVERSLAG 2020 VAN DE EUROPESE REKENKAMER, 

HOOFDSTUK 3 — ONTVANGSTEN 

Aanbeveling 3.3 — Betrouwbaarheid van Nederlandse TEM-overzichten 

Wij aanvaarden uw aanbevelingen met de toezegging dat de IT-systemen van de Douane Nederland binnen de 

door u gestelde termijn voldoen aan de gestelde eisen.  
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP DE BIJDRAGE AAN HET JAARVERSLAG 

2020 VAN DE EUROPESE REKENKAMER VOOR HET JAARVERSLAG 2020 

“HOOFDSTUK 4 — CONCURRENTIEVERMOGEN VOOR GROEI EN 

WERKGELEGENHEID” 

INLEIDING 

4.1 In Horizon Europa, ’s werelds grootste onderzoeks- en innovatieprogramma, met een begroting 

van 95,5 miljard EUR, zal de Commissie gebruikmaken van de ervaringen die zij heeft opgedaan met 

Horizon 2020 en zal zij haar vereenvoudigingsbeleid blijven handhaven.  Daarbij zal de Commissie 

zich onder meer bedienen van een modelsubsidieovereenkomst voor alle EU-

financieringsprogramma’s. Ook zal de Commissie in ruime mate gebruikmaken van vereenvoudigde 

kostenopties (eenheidskosten, forfaitaire en vaste tarieven) en eenvoudigere 

kostenvergoedingsregelingen op geschikte gebieden en zal zij een gestroomlijnd controlesysteem 

invoeren. 

REGELMATIGHEID VAN DE VERRICHTINGEN 

4.6 Het door de Rekenkamer gerapporteerde foutenpercentage voor het jaar 2020 is vergelijkbaar met 

de foutenpercentages die de afgelopen jaren zijn gerapporteerd (behalve in het jaarverslag 2018). 

De Rekenkamer schat het foutenpercentage op jaarbasis, uitgaande van alleen de correcties die de 

Commissie naar aanleiding van haar eigen controles heeft ingevoerd tot het begin van de controle. De 

Commissie, aan de andere kant, voert een meerjarencontrolestrategie voor onderzoeksuitgaven uit. Op 

basis hiervan ramen haar diensten een restfoutenpercentage, waarin ook rekening wordt gehouden met 

terugvorderingen, correcties en de effecten van alle controles en audits die tijdens de uitvoering van 

het programma zijn verricht. 

In dit verband is het doel van de Commissie voor Horizon 2020 om het foutenpercentage bij de 

afsluiting van het programma onder of zo dicht mogelijk bij 2 % te brengen; zie het antwoord van de 

Commissie op paragraaf 4.32. 

4.7 De Commissie erkent dat hoewel de regels voor Horizon 2020 eenvoudiger zijn dan die van het 

zevende kaderprogramma, deze nog steeds complex zijn. In de laatste fasen van Horizon 2020 heeft 

de Commissie haar vereenvoudigingsinspanningen geïntensiveerd en uitgebreider gebruikgemaakt 

van vereenvoudigde kostenopties, zoals forfaitaire financiering, haar communicatie met de 

begunstigden versterkt en de controlemechanismen van het programma voortdurend verbeterd. In 

Horizon Europa zal zij daarmee doorgaan, voortbouwend op de ervaringen die zijn opgedaan met 

Horizon 2020.   

4.8 Vereenvoudiging is een doorlopend proces. Niettegenstaande de systematische, wijdverbreide en 

gerichte communicatiecampagnes die de Commissie heeft ondernomen, blijven bepaalde typen 

begunstigden, zoals kleine en middelgrote ondernemingen en nieuwkomers, foutgevoeliger dan 

andere. 

4.10 Antwoord op de paragrafen 4.10 en 4.11: 

In het kader van haar alomvattende controlestrategie besteedt de Europese Commissie bijzondere 

aandacht aan de auditors die door de begunstigden gecontracteerd zijn om hun kostendeclaraties te 

certificeren. Hoewel deze certificerende auditors geen deel uitmaken van de Commissiestructuur, 

spelen zij een belangrijke rol binnen de interne controle.  
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De Commissie neemt er nota van dat in [10 van de 14] gevallen van kwantificeerbare fouten door de 

begunstigden, de fouten niet bekend waren bij de diensten van de Commissie omdat de door de 

begunstigden gecontracteerde auditors deze niet hadden ontdekt. 

De opmerking van de Rekenkamer is reeds aan de orde gekomen in eerdere verslagen. De Commissie 

heeft in dit verband een serie specifieke bijeenkomsten voor begunstigden en de door de begunstigden 

gecontracteerde auditors georganiseerd om de meest voorkomende fouten die bij de controles van 

begunstigden worden vastgesteld, onder de aandacht te brengen. De Commissie heeft een 

webinartraining voor aanbieders van certificeringsdiensten voor financiële overzichten ontwikkeld. 

Naast het voor zichzelf sprekende model voor Horizon 2020-controlecertificaten, verstrekt de 

Commissie aan de door de begunstigden gecontracteerde auditors feedback over de vastgestelde 

fouten. Voorts zij erop gewezen dat de door de begunstigden gecontracteerde auditors, hoewel zij niet 

elke fout in de kostendeclaraties opsporen, een belangrijke rol spelen bij het verlagen van het totale 

foutenpercentage. 

4.12 Hoewel is aangetoond dat de in Horizon 2020 gebruikte eenheidskosten minder gevoelig zijn 

voor fouten, houdt de Commissie nauwlettend toezicht op het gebruik van eenheidskosten en andere 

vereenvoudigde kostenopties.  

4.13 Horizon 2020 vormde een stap voorwaarts wat betreft de vereenvoudiging en harmonisatie van 

de regels voor de vergoeding van gemaakte kosten. Niettemin zijn personeelskosten de belangrijkste 

bron van fouten gebleven. Dit lijkt althans gedeeltelijk een logisch gevolg te zijn van het feit dat de 

personeelskosten het grootste deel van de totale door de begunstigden van Horizon 2020 

gedeclareerde kosten uitmaken. 

Voor het huidige MFK (2021-2027), dat het Horizon Europa-programma omvat, heeft de Commissie 

een modelsubsidieovereenkomst voor ondernemingen opgesteld, die voorziet in een zeer eenvoudige 

methode voor het declareren van personeelskosten op basis van een dagtariefformule (jaarlijkse 

personeelskosten voor de persoon gedeeld door 215).  

Het concept van productieve uren en de verschillende prescriptieve methoden die in Horizon 2020 

foutgevoelig zijn gebleken, zullen niet worden overgenomen in Horizon Europa. 

4.14 Ondanks duidelijke richtsnoeren voor het gebruik van het gemeenschappelijke “jaarlijkse 

uurtarief” (berekend over het volledige begrotingsjaar), werden er door de begunstigden nog steeds 

fouten gemaakt. Zoals hierboven reeds is opgemerkt (zie het antwoord op paragraaf 4.13), zullen de 

personeelskosten in het kader van Horizon Europa worden berekend aan de hand van een 

dagtariefformule op basis van het kalenderjaar. Het gebruik van het laatste afgesloten begrotingsjaar 

zal in Horizon Europa niet worden voortgezet. 

4.15 De Commissie heeft in het kader van Horizon Europa een nieuw systeem voor de declaratie van 

jaarlijkse salariskosten ingevoerd (zie het antwoord op paragraaf 4.13). 

4.17 De Commissie heeft in Horizon Europa de formele vereisten met betrekking tot de tijdregistratie 

voor de berekening van de personeelskosten van een project vereenvoudigd. In Horizon 2020-

subsidies kunnen zich echter nog tekortkomingen in de tijdregistratie voordoen, zoals blijkt uit de 

door de Rekenkamer beschreven voorbeelden. De geconstateerde tekortkomingen (zoals een 

ontbrekende handtekening op de urenstaat) hadden niet altijd een materiële financiële impact. In 

dergelijke gevallen doet de Commissie een aanbeveling aan de begunstigde en past zij zo nodig 

correcties toe. 

4.18 De Commissie zal naar behoren follow-up geven aan de gevallen die de Rekenkamer in verband 

met de opmerkingen in dit hoofdstuk heeft geconstateerd.  

4.19 Antwoord op de paragrafen 4.19 en 4.20: 
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Ondanks de gedetailleerde richtsnoeren die beschikbaar zijn, gaan begunstigden er ten onrechte van 

uit dat de kosten van alle personen die zij voor de actie inhuren, automatisch als personeelskosten 

kunnen worden gedeclareerd. Alleen wanneer de contractuele relatie en de werkregelingen tussen de 

externe consultant en de begunstigde voldoen aan de voorwaarden van de Horizon 2020-

subsidieovereenkomst (natuurlijke personen met een rechtstreeks contract), kunnen de kosten worden 

gedeclareerd als personeelskosten. 

Kader 4.3 — Voorbeeld van kosten voor uitbesteding die als directe personeelskosten waren 

gedeclareerd en niet-subsidiabele indirecte kosten 

De Commissie zal nauwlettend toezien op het door de Rekenkamer gemelde geval, dat te wijten is aan 

een verkeerde declaratie van onderaannemingskosten als personeelskosten. 

Zoals de Rekenkamer heeft erkend, is de invoering van één vast tarief voor indirecte kosten in 

Horizon 2020 een van de belangrijkste vereenvoudigingsmaatregelen die zijn toegepast op een pool 

van subsidiabele directe kosten (waaronder personeelskosten). 

De subsidiabiliteit van indirecte kosten is derhalve uitsluitend afhankelijk van de subsidiabiliteit van 

de directe kosten waarop het vaste tarief wordt toegepast. De werkelijke indirecte kosten van de 

begunstigde zijn irrelevant, en zelfs als de begunstigde geen werkelijke indirecte kosten zou hebben, 

zou hij door toepassing van het vaste tarief niettemin recht hebben op de overeenkomstige EU-

bijdrage. 

4.21 Het verschil tussen de uitbesteding van actietaken en de levering van “andere goederen en 

diensten” wordt duidelijk uitgelegd in de geannoteerde modelsubsidieovereenkomst voor Horizon 

2020. Dit verschil wordt in alle relevante Horizon 2020-communicatiecampagnes onderstreept. 

BEOORDELING VAN DE DOOR DE GECONTROLEERDEN VERSCHAFTE INFORMATIE 

OVER DE REGELMATIGHEID 

Antwoord op de paragrafen 4.24 en 4.25: 

De Commissie heeft kennis genomen van de resultaten van de werkzaamheden van de Rekenkamer 

zoals gepresenteerd in de jaarverslagen 2018 en 2019. De Commissie wil benadrukken dat enkele 

gevallen die door de Rekenkamer als niet-betrouwbaar zijn aangemerkt, een niet-kwantificeerbare of 

niet-materiële financiële impact hadden. Daarnaast verschilde de door de Rekenkamer bij het opnieuw 

uitvoeren van deze controles gebruikte methode in sommige gevallen van die van de Commissie. 

Niettemin heeft de Commissie concrete maatregelen genomen om de kwaliteit van haar controles te 

verbeteren. De Commissie neemt er nota van dat de Rekenkamer de verbeteringen in het 

controleproces als gevolg van deze acties erkent. 

4.27 De Commissie geeft follow-up aan de door de Rekenkamer beschreven gevallen. 

Met betrekking tot externe (uitbestede) controles voert het GAD niet systematisch een gedetailleerde 

beoordeling uit van de door de externe accountantskantoren opgestelde werkdocumenten. Dit zou de 

efficiëntie van de uitbesteding verminderen. De externe auditors bevestigen in het controleverslag 

echter uitdrukkelijk dat de toetsingen zijn uitgevoerd overeenkomstig het indicatieve 

controleprogramma (met inbegrip van steekproeven). In plaats van om een systematische evaluatie 

van werkdocumenten, verzoekt de Commissie de accountantskantoren in geval van twijfel of 

discussie om aanvullende informatie en ondersteunende documentatie. Dit is aan de Rekenkamer 

voorgelegd, met concrete voorbeelden. 

Wat de interne controles betreft, worden de controlewerkzaamheden van de hoofdauditor nauwgezet 

geverifieerd/beoordeeld door een tweede auditor (“vier ogen”-principe). Beide auditors bevestigen in 
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het controlerapport uitdrukkelijk dat de toetsingen zijn uitgevoerd overeenkomstig het indicatieve 

controleprogramma (met inbegrip van steekproeven). 

Antwoord op de paragrafen 4.28 en 4.29: 

Wat de berekening van het foutenpercentage en de aanvulling betreft, neemt de Commissie er nota 

van dat de Rekenkamer na haar nieuwe berekeningen geen significante verschillen heeft vastgesteld. 

Dit biedt niet alleen zekerheid over de correctheid van de berekeningen, maar ook over de 

methodologie die wordt gebruikt om de aanvulling op het foutenpercentage te berekenen. 

Voorts neemt de Commissie er nota van dat de Rekenkamer waardering heeft voor de inspanningen 

om de impact van de door de Rekenkamer geïdentificeerde specifieke gevallen op het meerjarige 

foutenpercentage te kwantificeren. Dit was een aanzienlijke uitdaging, omdat niet alle bevindingen 

van de Rekenkamer volledig konden worden gekwantificeerd. Aangezien de door de Rekenkamer 

geconstateerde niet-gekwantificeerde fouten niet zijn opgenomen in de berekeningen van het 

foutenpercentage, is de Commissie van mening dat het meerjarige foutenpercentage niet is 

onderschat.  

Concluderend is de Commissie, op basis van haar herziene methodologie en de beperkte beoordeling 

van de berekening van het foutenpercentage voor Horizon 2020 door de dienst Interne Audit (DIA), 

van mening dat het meerjarige foutenpercentage zoals vermeld in het jaarlijkse activiteitenverslag, 

getrouw en in alle materiële opzichten het daadwerkelijke foutenpercentage in het programma 

vertegenwoordigt. 

4.30 De Commissie is ingenomen met de opmerking van de Rekenkamer dat de onderzochte jaarlijkse 

activiteitenverslagen een getrouwe beoordeling geven van het financieel beheer door de respectieve 

DG’s/uitvoerende agentschappen wat betreft de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. 

4.32 De Commissie maakt geen voorbehoud voor Horizon 2020, omdat de uitvoerende instanties 

streven naar een (in de loop van de meerjarige uitgavenperiode) redelijk risico op fouten op jaarbasis, 

binnen een marge van 2-5 %. Het uiteindelijke doel blijft echter om bij de afsluiting van het 

programma, nadat de financiële gevolgen van alle controles, correcties en terugvorderingsmaatregelen 

in aanmerking zijn genomen, een resterend foutenpercentage te bereiken dat zo dicht mogelijk bij 2 % 

ligt. 

4.35 De Commissie verbindt zich ertoe om tijdig volledige uitvoering te geven aan de aanbevelingen 

van de DIA.  

Het aantal door de Rekenkamer genoemde open aanbevelingen houdt verband met de door de interne 

auditor uitgebrachte controleverslagen. In dit kader heeft DG RTD reeds een actieplan voor de 

uitvoering van de aanbevelingen goedgekeurd.  

Ultimo 2020 stonden er slechts twee aanbevelingen open. In januari 2021 werden nog eens twintig 

aanbevelingen voorgelegd aan DG RTD. 

4.36 De aanbeveling aan INEA heeft geleid tot de opstelling van een actieplan. De corrigerende 

maatregelen zijn in 2021 volledig en tijdig uitgevoerd en de DIA is van oordeel dat het onderliggende 

risico is aangepakt. 

4.37 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. 

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

4.38 Het door de Rekenkamer gerapporteerde op jaarbasis berekende foutenpercentage is slechts één 

indicator voor de doeltreffendheid van de besteding van de EU-uitgaven. Het door de Rekenkamer in 
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2020 gerapporteerde foutenpercentage (3,9 %) is, zoals eerder vermeld, vergelijkbaar met 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. 

4.39 De Commissie heeft het effect van de opmerkingen van de Rekenkamer in de afgelopen 

jaarverslagen geraamd en in aanmerking genomen voor het in de jaarlijkse activiteitenverslagen 

gerapporteerde foutenpercentage voor 2020. 

De Commissie verwelkomt het feit dat de Rekenkamer de maatregelen die de Commissie heeft 

genomen om de kwaliteit van haar controles achteraf te verhogen, erkent. Tegelijkertijd zal de 

Commissie haar gerichte maatregelen (opleiding voor auditors, communicatiecampagnes enz.) 

voortzetten met het oog op verdere verbetering. 

Aanbeveling 4.1 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling. 

De Commissie heeft zich ertoe verbonden om de opsporing en correctie van de fouten die door 

begunstigden worden begaan bij het declareren van de gemaakte kosten, naar een hoger niveau te 

tillen.  

In dit verband zal de Commissie het toepassingsgebied van de certificaten betreffende de financiële 

overzichten herzien in de huidige controlestrategie en voor Horizon Europa. 

Aanbeveling 4.2 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling. 

De Commissie heeft haar communicatiecampagne over financieringsregels in de eerste helft van 2021 

geïntensiveerd, met bijzondere aandacht voor de meest voorkomende terugkerende fouten die zijn 

geconstateerd bij de controles achteraf. 

Bovendien zal de Commissie specifieke ondersteuning blijven bieden aan auditors, zowel interne als 

externe, en begunstigden, in de vorm van opleiding, communicatiecampagnes, schriftelijke 

richtsnoeren enz. 

Aanbeveling 4.3 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling en neemt er nota van dat de Rekenkamer de maatregelen die 

de Commissie heeft genomen om de kwaliteit van haar controles achteraf te verhogen, erkent. 

Tegelijkertijd zal de Commissie haar gerichte maatregelen (opleiding voor auditors, 

communicatiecampagnes enz.) voortzetten met het oog op verdere verbetering. 

De strategie voor de controles achteraf van de Commissie voor Horizon Europa zal worden gebaseerd 

op de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de uitvoering van de huidige strategie voor Horizon 2020 

en op de daarmee verband houdende opmerkingen van de Europese Rekenkamer. 
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG VAN DE EUROPESE 

REKENKAMER VAN 2020  
“BIJDRAGE AAN JAARVERSLAG 2020 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 stukken en risicogebaseerde controles ter plaatse, 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 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 VERRICHTINGEN, JAV’S EN ANDERE 

GOVERNANCEREGELINGEN 

5.14 De Commissie neemt nota van het door de ERK berekende foutenpercentage, dat 

verder is verbeterd ten opzichte van de vorige jaren. De Commissie zal alle door de ERK 

ontdekte fouten opvolgen en om bijkomende financiële correcties verzoeken indien dit 

passend en wettelijk mogelijk is. 

De Commissie verwijst verder naar haar raming van het foutenpercentage met inbegrip van 

de maximale risico’s (ongunstigste scenario’s) die in de JAV’s van de DG’s REGIO en 

EMPL voor 2020 zijn bekendgemaakt en die het resultaat zijn van een gedetailleerde 

analyse van de situatie van elk programma in plaats van een extrapolatie van de fouten in alle 

418 programma’s. De Commissie merkt op dat haar raming binnen het door de ERK 

berekende interval valt en is van mening dat haar gedetailleerde beoordeling een redelijke en 

eerlijke schatting geeft van de foutenpercentages voor elk programma en voor alle 

programma’s samen. 

5.15 De Commissie benadrukt het belang van de door de auditautoriteiten uitgevoerde 

werkzaamheden bij het opsporen van fouten, die tot aanzienlijke financiële correcties en 

intrekkingen hebben geleid voordat de rekeningen 2018-2019 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.  

Via hun audits van meer dan 11 000 concrete acties, of onderdelen van concrete acties, in het 

kader van het cohesiebeleid meldden de auditautoriteiten een totaal foutenpercentage van 

meer dan 2 % voor ongeveer een derde van de programma’s, waaruit hun 

detectiecapaciteit blijkt (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 
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gerapporteerde foutenpercentage. Zij werkt voortdurend samen met de betrokken 

auditautoriteiten om hun detectiecapaciteit en begrip van de toepasselijke regels te 

verbeteren. 

5.16 In 2020 hebben de auditautoriteiten voor het derde jaar onregelmatigheden die zij bij 

hun audits van concrete acties vaststelden (meer dan 6 600 onregelmatigheden), 

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 hoofdcategorieën: niet-subsidiabele uitgaven, 

overheidsopdrachten, het controlespoor en staatssteun. Dit komt ook overeen met de meest 

voorkomende soorten onregelmatigheden die de ERK in haar aanvullende bevindingen heeft 

vastgesteld, zoals blijkt uit kader 5.2. Hieruit blijkt dat de auditautoriteiten de verschillende 

soorten onregelmatigheden die bijdragen tot het foutenpercentage ontdekken, maar niet in 

alle gevallen. De Commissie zal alle door de ERK 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 in het kader van de ESI-fondsen 

gecofinancierde 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 “gold-plating” (overregulering) 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 efficiëntie van de beheersverificaties verder te verbeteren. 

Dit hangt echter af van het aantal personeelsleden dat beschikbaar is om de stijgende 

bedragen aan gedeclareerde uitgaven in de loop van de programmeringsperiode te 

behandelen, en van de vereiste stabiliteit van ervaren personeel in de betrokken 

administraties.  

De Commissie neemt preventieve maatregelen om de meest voorkomende fouten aan te 

pakken en verzoekt om corrigerende maatregelen zodra gebreken worden ontdekt. Zij 

zorgt voor een nauwgezette follow-up om na te gaan of die maatregelen doeltreffend en 

tijdig worden uitgevoerd om het systeem te verbeteren en eventuele risico’s voor 

toekomstige uitgaven te beperken. De gevraagde corrigerende maatregelen omvatten een 

verbetering van de methodologische instrumenten, aanwerving van extra personeel, met 

inbegrip van deskundigen, opleidingsactiviteiten over nieuw ontwikkelde instrumenten of 

over de correcte interpretatie van de meest frequente fouten, een verbetering van de 

kwaliteit van de selectieprocedures of beheersverificaties om onregelmatigheden uit te 

filteren. 

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 
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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. Dit vereist een zorgvuldige omschrijving en voortdurende 

aanpassing van de risicobeheersmethoden door de beheersautoriteiten op basis van alle 

beschikbare eerdere controle- en auditresultaten. 

5.20 Wat de door de ERK ontdekte fouten betreft, zal de Commissie de nodige follow-up 

verrichten en alle maatregelen nemen die zij nodig acht. 

Kader 5.4 

De Commissie is van mening dat de concrete acties uitdrukkelijk worden aangeduid als actie 

(getiteld “Stimulansen voor tijdelijke contracten voor personen met een handicap”) die in het 

kader van de specifieke doelstelling in het OP moet worden ondersteund. De Commissie is 

ook van mening dat de geselecteerde concrete acties, zoals oorspronkelijk gepland, 

bijdragen tot de doelstellingen van het programma en voldoen aan de selectiecriteria. 

Wellicht behoort werkplekleren tot dergelijke werkgelegenheidsmaatregelen en draagt het bij 

tot de verwachte resultaten “Verhoging van de beroepscompetenties of -kwalificaties door 

middel van beroepservaring voor groepen die geen of weinig ervaring hebben”. 

5.22 De Commissie zal samen met de betrokken programma-autoriteiten een follow-up 

uitvoeren. De subsidiabiliteit wordt uiteindelijk beoordeeld bij de afsluiting, in 

overeenstemming met de GB-verordening. 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. 

5.23 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 zal het gebruik van vereenvoudigde kostenopties actief blijven bevorderen 

in de programmeringsperiode 2021-2027, waarin ze verder zijn versterkt in de onlangs 

vastgestelde verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen (Verordening (EU) 

2021/1060), om de administratieve lasten voor de begunstigden te verminderen, de 

resultaatgerichtheid te bevorderen en het risico op fouten verder te verminderen. 

5.24 Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 5.24 tot en met 5.26: 

In het kader van de GB-verordening bestaat er geen rechtstreeks verband tussen de bijdrage 

van de Fondsen aan een operationeel programma en de financiering voor een specifieke 

concrete actie. Bijgevolg is er in beginsel geen rechtstreekse overeenstemming tussen de 

methoden die op nationaal niveau worden toegepast voor het bepalen van de subsidiabele 

kosten van de begunstigden voor de terugbetaling van kosten met betrekking tot specifieke 

concrete acties en de berekeningsmethoden die tussen de lidstaat en de Commissie worden 
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toegepast om het bedrag van de subsidiabele uitgaven te bepalen met het oog op de ontvangst 

van de bijdrage uit de ESI-fondsen. 

De op grond van artikel 14, lid 1, van de ESF-verordening vastgestelde gedelegeerde 

verordening voorziet uitdrukkelijk in een aanpassingsmethode en de Commissie heeft de 

programma-autoriteiten reeds verzocht de vereenvoudigde kostenopties aan te passen 
opdat een dergelijk gebrek aan evenwicht zich niet opnieuw voordoet in latere boekjaren. 

5.29 Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 5.29 en 5.30: 

De Commissie merkt op dat de autoriteiten van de lidstaten en de Commissie de afgelopen 

jaren minder vaak fouten in verband met staatssteun blijven ontdekken, zoals blijkt uit de 

met de auditautoriteiten overeengekomen gemeenschappelijke typologie van de fouten (de 

impact ervan kan echter groot zijn als een concrete actie volledig niet-subsidiabel blijkt 

omdat er bijvoorbeeld geen sprake was van een stimulerend effect, zoals in voorgaande jaren 

het geval was met een niet-conforme nationale wetgeving inzake staatssteun, die sindsdien 

naar behoren is gecorrigeerd). 

Voor het meest recente boekjaar 2019-2020 had slechts 3 % van de door de lidstaten gedane 

bevindingen en 4 % van de door de Commissie gedane bevindingen betrekking op 

staatssteun. 

De Commissie blijft uitvoering geven aan de maatregelen die zijn ontwikkeld in het kader 

van haar actieplan inzake staatssteun, waarin goede praktijken worden geïdentificeerd en 

verspreid en opleiding wordt geboden aan alle belanghebbenden van de ESI-fondsen. 

5.31 Overheidsopdrachten blijven een belangrijke bron van door de auditautoriteiten 

gerapporteerde fouten. De Commissie heeft zelf meer dan de helft van haar bevindingen van 

fouten bij nalevingsgerichte controles op dit gebied gedaan, wat betekent dat er voortdurend 

maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de begunstigden 

(aanbestedende diensten) en programma-autoriteiten de naleving van deze complexe regels 

verbeteren. De Commissie blijft haar actieplan inzake overheidsopdrachten systematisch 

uitvoeren om de beheerders en begunstigden van ESI-fondsen te helpen hun 

aanbestedingspraktijken verder te verbeteren en de bijbehorende administratieve capaciteit te 

vergroten. Met het oog hierop hebben de DG’s REGIO en EMPL in december 2020 samen 

met auditautoriteiten een workshop georganiseerd die specifiek gewijd was aan de 

controlebevindingen van de Commissie inzake overheidsopdrachten en aan de manier 

waarop de uitwisseling van ervaringen tussen auditeurs kan bijdragen tot een proces waarbij 

lering wordt getrokken uit opgedane ervaringen, om toekomstige controlebevindingen in 

verband met overheidsopdrachten te vermijden. Tijdens de technische vergadering hebben 

collega’s van de Commissie en de OESO ook een presentatie gegeven aan de 

auditautoriteiten over het potentieel van overheidsopdrachten als strategisch 

beleidsinstrument om de naleving en de prestaties bij de uitvoering van projecten in het kader 

van de programma’s van de ESI-fondsen verder te verbeteren. 

5.32 De Commissie zal gevallen opvolgen die onopgemerkt bleven en de nodige aanvullende 

financiële correcties toepassen wanneer aan de desbetreffende voorwaarden is voldaan. 
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5.33 De Commissie vestigt de aandacht op de richtsnoeren voor een financiële correctie 

van fouten inzake overheidsopdrachten. Deze richtsnoeren zijn in 2019 geactualiseerd om 

een geharmoniseerde aanpak te bieden aan de Commissie en de programma-autoriteiten 

van de lidstaten bij de behandeling van onregelmatigheden in verband met 

overheidsopdrachten (Besluit C(2019) 3452). Deze richtsnoeren hebben tot doel een 

homogene uitvoeringspraktijk en een gelijke behandeling van de lidstaten tot stand te 

brengen. De Commissie merkt op dat de lidstaten op dit gebied op één na alle 

gekwantificeerde fouten hebben ontdekt en gerapporteerd, wat wijst op een over het 

algemeen goede detectiecapaciteit voor fouten inzake overheidsopdrachten. 

5.36 Wat de door de ERK ontdekte fouten betreft, zal de Commissie de nodige follow-up 

verrichten en de financiële correcties aanbrengen die zij nodig acht. 

5.37 Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 5.37 en 5.38: 

In het kader van gedeeld beheer controleren de beheersautoriteiten de uitgaven die in 

eerste instantie door de begunstigden zijn gedeclareerd, en verrichten de auditautoriteiten 

audits op het tweede niveau om de kwaliteit van beheersverificaties te evalueren. De 

Commissie is in 2020 consequent en uitgebreid blijven samenwerken met de 

auditautoriteiten van de programma’s om te zorgen voor een consistent en solide 

controlekader — ook al waren de audits als gevolg van de pandemie aan praktische 

beperkingen onderworpen —, en om de kwaliteit van de borgingswerkzaamheden waar 

nodig te verbeteren door de nodige detectie- en correctiecapaciteit te versterken. Zoals 

gemeld in de JAV’s van DG REGIO en DG EMPL heeft de Commissie met name 

tekortkomingen vastgesteld en om verbeteringen verzocht voor zeventien auditautoriteiten, of 

instanties die verantwoordelijk zijn voor audits, van de 116 auditautoriteiten. 

5.40 De Commissie is van mening dat zij redelijke zekerheid heeft over de 

werkzaamheden van de meeste auditautoriteiten, behalve voor een minderheid, die 

aanzienlijke verbeteringen van hun auditcapaciteit moet uitvoeren om de vastgestelde 

tekortkomingen te verhelpen (zie het antwoord van de Commissie op de paragrafen 5.37 en 

5.38 hierboven). Er werden concrete verbeteringen gerealiseerd dankzij gerichte 

corrigerende acties die in verschillende gevallen werden aanbevolen, onder meer voor 

instanties die audits uitvoeren voor de auditautoriteiten in Frankrijk, Polen en Portugal, zoals 

blijkt uit de respectieve JAV’s.  

De Commissie beoordeelt de betrouwbaarheid van de auditautoriteiten immers niet alleen 

op basis van de herberekende foutenpercentages (die kunnen worden beïnvloed door 

afzonderlijke fouten met een belangrijke statistische impact), maar ook op basis van een 

aantal criteria die, indien zij niet met bevredigend resultaat zijn beoordeeld, de 

aanwezigheid van systematische tekortkomingen in hun werkzaamheden en in de 

controlesystemen weerspiegelen. Indien relevant herberekent de Commissie de door de 

auditautoriteiten gerapporteerde foutenpercentages op basis van alle beschikbare 

informatie, en rapporteert zij deze percentages in de respectieve JAV’s. De Commissie blijft 

met de betrokken auditautoriteiten samenwerken om hun controles verder te verbeteren, 

met name om het soort fouten dat door de ERK of de Commissie wordt vastgesteld, op 

passende wijze op te sporen. Daarnaast blijft de Commissie met alle auditautoriteiten nauw 

samenwerken. Dit omvat het delen van gemeenschappelijke auditinstrumenten, zoals 
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gedetailleerde controlelijsten, de uitwisseling van goede praktijken tussen collega’s en bij- en 

nascholing van het personeel van programma-autoriteiten. 

5.42 Een gebrek aan ondersteunende informatie of documentatie blijft in een aantal gevallen 

een tekortkoming die bij nalevingsgerichte controles van de Commissie aan het licht 

kwam. 

Zoals aangegeven in haar antwoord op paragraaf 5.40, blijft de Commissie met de 

auditautoriteiten samenwerken om hun capaciteit om fouten te voorkomen en te corrigeren, 

te versterken, hun auditwerkzaamheden beter te documenteren en zo bij te dragen aan het 

kwaliteitsborgingsproces.  

Een voorbeeld van deze samenwerking zijn de gecoördineerde inspanningen die de 

Commissie in 2019 en 2020 samen met de auditautoriteiten heeft geleverd, met de steun en 

deskundigheid van de ERK, om de controledocumentatie te verbeteren (ook als er geen 

bevindingen zijn) en te zorgen voor een degelijke en gedocumenteerde kwaliteitsbeoordeling 

van de controlebevindingen (zie het reflectiedocument over de controledocumentatie dat 

gezamenlijk is opgesteld door een werkgroep bestaande uit auditautoriteiten en 

vertegenwoordigers van de Commissie, zoals gerapporteerd in het Jaarverslag 2019 van de 

ERK, in kader 5.8). De Commissie zal de goede praktijken die in dit gezamenlijk 

reflectiedocument worden beschreven, blijven bevorderen. 

5.45 De Commissie voert een nultolerantiebeleid ten aanzien van fraude. In 2020 zijn 

verschillende initiatieven genomen om de fraudebestrijdingsstrategie van de Commissie en de 

gezamenlijke fraudebestrijdingsstrategie van de DG’s REGIO, EMPL en MARE uit te 

voeren. 

5.46 De Commissie is van mening dat de controlelijsten die voor de audit van concrete acties 

worden gebruikt, een aanduiding moeten bevatten of er een vermoeden van fraude is 

vastgesteld. 

De Commissie merkt op dat de auditautoriteiten zorgen voor een specifieke verificatie van de 

doeltreffende werking van essentiële vereiste 7 (“Doeltreffende uitvoering van evenredige 

maatregelen tegen fraude”) door middel van gerichte systeemaudits, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van specifieke controlelijsten. In het kader van hun gezamenlijke 

fraudebestrijdingsstrategie hebben de DG’s REGIO en EMPL in april 2021 in deze 

controlelijsten een verwijzing naar het beheerssysteem voor onregelmatigheden (IMS, 

Irregularities Management System) toegevoegd om te zorgen voor duidelijke 

meldingsmechanismen voor zowel vermoedens van fraude als tekortkomingen in de 

controle.  

In beide door de ERK genoemde gevallen hebben de autoriteiten van de betrokken lidstaten 

inmiddels hun oorspronkelijke fout gecorrigeerd en de gevallen van onregelmatigheden en 

mogelijke fraude in het IMS gemeld. 

5.49 In het kader van gedeeld beheer van programma’s onder het cohesiebeleid valt de 

uitvoering van concrete acties in het kader van de programma’s, inclusief boekhouding, 

onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten. De beheersautoriteiten voeren immers 
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beheersverificaties van de jaarlijkse uitgaven uit tot aan de opstelling van de jaarrekeningen. 

De auditautoriteiten verrichten audits van concrete acties (bijna 11 000 concrete acties, of 

delen van concrete acties, die voor het boekjaar 2018-2019 zijn gecontroleerd). Een deel van 

deze verificaties en audits kan ertoe leiden dat de lidstaat de bepalingen van artikel 137, lid 2, 

toepast (waarbij uitgaven uit de rekeningen worden verwijderd totdat de wettigheid en 

regelmatigheid van dergelijke in de loop van het jaar gedeclareerde uitgaven zijn bevestigd). 

Dit betekent dat dergelijke uitgaven worden uitgesloten van de goedkeuring van de 

rekeningen en de betaling van het saldo door de Commissie. 

De bedragen waarvoor een beoordeling loopt zijn inderdaad ingevoerd in de 

boekhoudsystemen van de certificeringsautoriteiten van de programma’s en worden in de 

controlepopulatie begrepen indien zij terug worden opgenomen in latere betalingsaanvragen 

zodra de wettigheid en regelmatigheid ervan zijn bevestigd. Daarom is de Commissie van 

mening dat de controlemechanismen die zijn ingebouwd in de beheers- en controlesystemen 

redelijke zekerheid bieden met betrekking tot het toezicht op en de opvolging van 

dergelijke bedragen. 

5.51 Naast uitgebreide nalevingsgerichte controles om het werk van de auditautoriteiten over 

te doen, heeft de Commissie ook vóór en na het jaarlijkse controleverslag onderzoeksmissies 

uitgevoerd ter aanvulling van de instrumenten die beschikbaar zijn in het kader van 

nalevingsgerichte controles. Deze audits dragen immers ook bij tot de evaluatie en 

beoordeling van de werkzaamheden van de auditautoriteiten (naast de uitgebreide controles 

op stukken van elk ingediend jaarlijks controleverslag), aangezien zij het mogelijk maken 

om vragen in verband met de jaarlijkse controleverslagen te verduidelijken, maar ook om 

fouten in de kwantificering en prognose van fouten op te sporen. 

5.52 Naast haar nalevingsgerichte controles voert de Commissie ook onderzoeksmissies en 

controle op stukken uit, die haar ertoe hebben gebracht in nog twee andere gevallen 

restfoutenpercentages van meer dan 2 % aan te passen. 

De nalevingsgerichte controles van de Commissie zijn risicogebaseerd. De Commissie is 

daarom van mening dat haar in deze paragraaf door de ERK 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 vastgestelde bijkomende fouten in kaart te brengen 

en de opsporingscapaciteit van de betrokken auditautoriteiten te verbeteren. Dit heeft ertoe 

geleid dat zij in sommige gevallen vóór de jaarlijkse controleverslagen voor 2021 

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.  

Naar aanleiding van haar controles op stukken en ter plekke heeft de Commissie in de 

respectieve JAV’s van de DG’s REGIO en EMPL gemeld dat voor zeventien 

auditautoriteiten ernstige tekortkomingen in de werkzaamheden van de auditautoriteiten of 

hun controleorganen moesten worden gecorrigeerd. 
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5.56 De Commissie heeft haar kwaliteitsborgingssysteem ontworpen om de directeuren-

generaal in staat te stellen zekerheid te verschaffen over elk van de 418 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 op basis van een grondige 

en solide methode die zij voor elk operationeel programma toepast.  

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. Tot slot bieden de 

toepasselijke bepalingen de nationale autoriteiten en de Commissie de mogelijkheid om 

audits uit te voeren en eventueel vereiste aanvullende financiële correcties in een meerjarige 

periode uit te voeren (onder meer door middel van audits die worden uitgevoerd tot drie jaar 

na het jaar waarin de rekeningen zijn goedgekeurd). Deze door de medewetgever 

geboden mogelijkheid 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. 

Voor de voorgaande boekjaren kunnen zowel DG REGIO als DG EMPL — na afronding van 

de contradictoire procedures en, indien nodig, de uitvoering van de desbetreffende financiële 

correcties door de nationale autoriteiten —, concluderen dat het risico bij afsluiting tussen 

1,2 % en 1,5 % wordt geraamd. 

5.60 De Commissie benadrukt dat beide DG’s in hun respectieve JAV’s punten van 

voorbehoud moeten maken met betrekking tot de desbetreffende uitgaven in het jaar, 

overeenkomstig het Financieel Reglement en de bedrijfsinstructies, zoals uiteengezet in haar 

antwoord op paragraaf 5.62 van het Jaarverslag 2019 van de ERK. 

De in het JAV gemaakte punten van voorbehoud hangen samen met het verslagjaar van de 

uitgaven om de EU-begroting te beschermen indien risico’s worden blootgelegd. Dergelijke 

risico’s zijn gebaseerd op alle beschikbare auditinformatie, op de bevestigde 

foutenpercentages van het voorgaande jaar met een mogelijk effect op de aanpassing van de 

foutenpercentages die in het meest recente jaarlijkse controleverslag zijn gerapporteerd indien 

dit nodig is geacht, en op de laatst beschikbare beoordelingen van het beheers- en 

controlesysteem, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke verbeteringen of, 

integendeel, nieuwe geconstateerde tekortkomingen, en auditadviezen van de Commissie ten 

tijde van het JAV. Deze beoordelingen hebben betrekking op de rekeningen, de doeltreffende 

werking van de beheers- en controlesystemen en de wettigheid en regelmatigheid van de 

uitgaven, op basis van alle informatie die sinds het vorige JAV is verzameld. De 

Commissie is daarom van mening dat haar criteria voor het maken van punten van 

voorbehoud volledig zijn en gebaseerd zijn op de gehele en de meest actuele auditinformatie 

die beschikbaar is, dewelke volledig en op transparante wijze wordt meegedeeld in het 

JAV. De punten van voorbehoud worden gehandhaafd totdat alle corrigerende 

maatregelen zijn toegepast (met inbegrip van eventuele financiële correcties) en het 

probleem is aangepakt. 
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Bovendien brengt de Commissie met betrekking tot voorgaande boekjaren in de JAV’s op 

volledig transparante wijze verslag uit over de na de goedkeuring van de rekeningen 

toegepaste of gelanceerde/te lanceren financiële correcties, met volledige inachtneming 

van de toepasselijke volledig contradictoire procedures. 

5.61 De Commissie heeft behoefte aan een stabiel kader om in de loop van de tijd op 

consistente wijze over haar kwaliteitsborgingsproces te kunnen rapporteren. 

Rekening houdend met de opmerkingen die de ERK vorig jaar heeft gemaakt 

(paragraaf 5.62), hebben zowel DG REGIO als DG EMPL bij hun beoordeling van de nieuw 

ingediende rekeningen voor 2019/2020 beter rekening gehouden met de resultaten van hun 

nalevingsgerichte controles van de vorige rekeningen voor 2018/2019, met mogelijke 

gevolgen voor de te rapporteren foutenpercentages. Dit heeft in sommige gevallen geleid tot 

bijkomende punten van voorbehoud. 

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

5.62 De Commissie neemt nota van het door de ERK berekende foutenpercentage, dat 

verder is verbeterd ten opzichte van de vorige jaren. De Commissie zal alle door de ERK 

ontdekte fouten opvolgen en om bijkomende financiële correcties verzoeken indien dit 

passend en wettelijk mogelijk is. 

De Commissie verwijst verder naar haar raming van het foutenpercentage met inbegrip van 

de maximale risico’s (ongunstigste scenario’s) die in de JAV’s van de DG’s REGIO en 

EMPL voor 2020 zijn bekendgemaakt en die het resultaat zijn van een gedetailleerde analyse 

van de situatie van elk programma in plaats van een extrapolatie van de fouten in alle 

418 programma’s. De Commissie merkt op dat haar raming binnen het door de ERK 

berekende interval valt en is van mening dat haar gedetailleerde beoordeling een redelijke 

en eerlijke schatting geeft van de foutenpercentages voor elk programma en voor alle 

programma’s samen. 

5.63 De Commissie is van mening dat in het algemeen kan worden vertrouwd op het werk 

van de auditautoriteiten en hun controleorganen, met uitzondering van enkele gevallen die 

duidelijk worden omschreven in de JAV’s op basis van alle beschikbare controle-informatie. 

In sommige gevallen zijn bijkomende ontdekte fouten incidenteel en ondanks een mogelijk 

belangrijk geëxtrapoleerd effect op het foutenpercentage wijzen ze niet op een systematische 

tekortkoming op het niveau van de auditautoriteit. 

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. Zij zal hiervoor 

gebruikmaken van de regelgevingsinstrumenten om, indien nodig, bijkomende financiële 

correcties toe te passen. 

5.64 Gezien haar meer gedetailleerde opsplitsing van de uitgaven naargelang de 

risicoprofielen en controlesystemen is de Commissie bij het opsporen van fouten en rekening 

houdend met de werkzaamheden van de ERK in staat het specifieke deel van de 
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programmapopulatie te identificeren dat het meest waarschijnlijk zal worden getroffen. 

Daarom kan zij een genuanceerd beeld van het foutenpercentage in alle verrichte 

betalingen geven en duidelijk vaststellen waar verbeteringen nodig zijn. 

Bovendien merkt de Commissie op dat haar raming volledig binnen het door de ERK 

berekende interval valt (zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 5.62). 

5.65 Het huidige kwaliteitsborgingsmodel is er inderdaad op gericht om voor elk 

programma afzonderlijk een restfoutenpercentage van minder dan 2 % te hebben, in 

plaats van gemiddeld, en de Commissie beschikt over de instrumenten om de nodige 

financiële correcties toe te passen wanneer de bevestigde individuele restfouten meer dan 

2 % bedragen. 

5.66 Met betrekking tot de aanbevelingen waaraan volgens de ERK helemaal geen gevolg is 

gegeven of die in bepaalde opzichten niet zijn uitgevoerd, verwijst de Commissie naar haar 

antwoord op bijlage 5.3. 

Aanbeveling 5.1 — Evenwichtige standaardschalen van eenheidskosten voor de 

vergoeding van door de lidstaten gedane betalingen 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. 

Aanbeveling 5.2 — Follow-up van het risico op fraude bij audits van concrete acties 

door auditautoriteiten 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling en zal met de auditautoriteiten samenwerken 

om de controlelijsten bij de controle van concrete acties aan te vullen en de maatregelen die 

zijn genomen om ontdekte risico’s op fraude aan te pakken, beter te documenteren. 

Aanbeveling 5.3 — Follow-up van bedragen in het kader van een lopende beoordeling 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling, hoewel zij niet over een rechtsgrondslag 

beschikt om de programma-autoriteiten een dergelijke aanvullende rapportageverplichting op 

te leggen. 

Bijlage 5.3 — Follow-up van eerdere aanbevelingen voor “Economische, sociale en 

territoriale cohesie” 

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 

ERK 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 
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regelmatigheid van de uitgaven en om voor alle betrokken programma’s in de bijlage bij de 

JAV’s transparante verslagen op te stellen, hoewel dit niet altijd mogelijk is. 
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ANTWOORDEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG VAN DE 

EUROPESE REKENKAMER  

“BIJDRAGE AAN JAARVERSLAG 2020 – HOOFDSTUK 6 “NATUURLIJKE 

HULPBRONNEN” 

INLEIDING 

6.1 Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is een echt Europees beleid, aangezien de 

lidstaten middelen bundelen om één gemeenschappelijk beleid te voeren, met één Europese begroting. 

De GLB-doelstellingen zoals neergelegd in het Verdrag en in de GLB-verordeningen zijn de 

volgende: de productiviteit van de landbouw doen toenemen; de landbouwbevolking een redelijke 

levensstandaard verzekeren; de markten stabiliseren; de voorziening veiligstellen; redelijke prijzen bij 

de levering aan verbruikers verzekeren. 

Het GLB heeft 6,7 miljoen begunstigden, en de uitgaven van het Europees Landbouwgarantiefonds 

(ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden onder 

gedeeld beheer uitgevoerd door middel van een alomvattend beheers- en controlesysteem dat tot 

doel heeft de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen op het niveau van de 

eindbegunstigden te waarborgen. Wanneer de Commissie de begroting onder gedeeld beheer uitvoert, 

worden uitvoeringstaken gedeeld met de lidstaten. Deze laatsten moeten alle nodige maatregelen 

nemen om ervoor te zorgen dat de uit de EU-begroting gefinancierde acties correct, doeltreffend en in 

overeenstemming met de EU-regels worden uitgevoerd. De lidstaten moeten verplicht beschikken 

over systemen waarmee onregelmatigheden en fraude kunnen worden voorkomen, opgespoord en 

gecorrigeerd. De GLB-wetgeving bepaalt dat zij betaalorganen moeten accrediteren; dat zijn 

specifieke organen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de controle van de middelen van de 

Unie, en met name voor de betalingen aan begunstigden en de financiële verslaglegging aan de 

Commissie.  

De door de lidstaten aangewezen certificeringsinstanties brengen jaarlijks een advies uit met 

betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid en waarachtigheid van de jaarrekeningen van het 

betrokken betaalorgaan, de goede werking van zijn internecontrolesysteem en de wettigheid en 

regelmatigheid van de bij de Commissie gedeclareerde uitgaven. 

In 2020 is Europa hard geraakt door de COVID-19-pandemie. Dankzij het reeds lang bestaande, 

solide beleidskader van het GLB en de goede samenwerking die in de loop der jaren in de hele EU tot 

stand is gekomen, is de landbouwsector voldoende veerkrachtig gebleken om de COVID-19-crisis het 

hoofd te bieden.  

De Commissie heeft haar werkmethoden aangepast en de impact van de COVID-19-pandemie op 

de GLB-zekerheid beperkt door een reeks maatregelen te nemen. De Commissie heeft Verordening 

(EU) 2020/532 aangenomen, waarin regels worden vastgesteld met realistische en haalbare 

controlevereisten voor de lidstaten. Bovendien bleven de certificeringsinstanties hun 

controlewerkzaamheden uitvoeren. Daarbij pasten zij, net als de betaalorganen, ook alternatieve 

methoden toe en rapporteerden zij hun bevindingen aan de Commissie zoals in voorgaande jaren. 

6.6 a) De Commissie neemt nota van de wijziging in de steekproefmethode van de Rekenkamer voor 

rechtstreekse betalingen en van de opneming van een technische aanpassing van 0,12 % in verband 

met de rechtstreekse betalingen in de berekening van het totale foutenpercentage voor het 

hoofdstuk. De Commissie merkt tevens op dat de correctie is gebaseerd op door de betaalorganen 

vastgestelde fouten (zie ook het antwoord op paragraaf 6.13). 

6.10 De Commissie is ingenomen met de bevinding van de Rekenkamer dat de rechtstreekse 

betalingen van het ELGF, die in het begrotingsjaar 2020 41,6 miljard EUR bedroegen, opnieuw 

vrij zijn van materiële fouten. De Commissie stelt tevreden vast dat dit positieve resultaat, in 
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overeenstemming met het jaarlijkse activiteitenverslag van DG AGRI, is bevestigd ondanks de 

wijziging van de steekproefmethode door de Rekenkamer (zie ook het antwoord op paragraaf 6.13). 

6.13 De Commissie wenst te verduidelijken dat in op één na alle door de Rekenkamer vermelde 

gevallen de fouten betrekking hadden op te hoge opgaven die door de betaalorganen tijdens hun 

controles ter plaatse naar behoren waren vastgesteld en derhalve niet ten onrechte aan de 

begunstigden zijn uitbetaald. De Commissie merkt ook op dat de wijziging van de methodologie van 

de Rekenkamer dit jaar heeft geleid tot een tweeledige aanpak:  

De Rekenkamer bleef haar eigen resultaten gebruiken bij het opstellen van haar statistische raming 

van het foutenpercentage voor een verrichting op basis van een steekproef van tien percelen voor elke 

begunstigde. Daarom is de Commissie het niet eens met de beoordeling van de Rekenkamer in één 

geval waarin dit geëxtrapoleerde foutenpercentage op verrichtingsniveau significant te hoog was in 

vergelijking met het werkelijke resultaat van de controle ter plaatse door het betaalorgaan die alle 

percelen van de betrokken begunstigde bestreek. De Rekenkamer en het betaalorgaan kwamen tot 

hetzelfde resultaat voor de geselecteerde percelen, maar de Rekenkamer heeft haar foutenpercentage 

voor de in de steekproef opgenomen percelen geëxtrapoleerd naar de volledige verrichting.  

Tegelijkertijd heeft de Rekenkamer de resultaten van de controles van de betaalorganen gebruikt om 

de impact te ramen wanneer een betaalorgaan tot de conclusie was gekomen dat er geen betaling 

mocht worden verricht aan de begunstigde, door een berekende correctie van 0,12 % toe te passen op 

de rechtstreekse betalingen in het totale foutenpercentage voor het hoofdstuk.  

6.16 De Commissie is ingenomen met de positieve beoordeling door de Rekenkamer van de rol van 

het geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS) en het 

landbouwpercelenidentificatiesysteem (LPIS) bij het voorkomen en verminderen van fouten. 

6.18 De Commissie wijst erop dat het wettelijk kader voor de controles door monitoring enerzijds 

voorziet in de controle van steekproeven van landbouwers wanneer criteria niet op afstand kunnen 

worden getoetst, en anderzijds ook in de mogelijkheid om gerichte veldbezoeken uit te voeren als de 

analyse van de satellietgegevens niet overtuigend is. 

Al met al is de Commissie van mening dat de controles door monitoring een zeer goed voorbeeld zijn 

van de wijze waarop technologie kan worden ingezet om beheers- en controlesystemen doeltreffender 

te maken. 

Gezamenlijk antwoord op de paragrafen 6.21-6.22: 

De Commissie spant zich voortdurend in om de lidstaten te ondersteunen bij het invoeren van 

controles door monitoring, onder meer door informatie over uitvoeringsproblemen te verzamelen in 

bilaterale vergaderingen en vergaderingen van deskundigen of comités en door opkomende kwesties 

in goede banen te leiden door middel van uitvoeringsrichtsnoeren of, indien van toepassing, 

wijzigingen in het wettelijk kader. Bovendien is voor resultaatindicator 3.5: Areaal met 

satellietmonitoring, gedefinieerd als de verhouding tussen het aantal hectare van de 

basisbetalingsregeling en het aantal hectare van de regeling inzake een enkele areaalbetaling die onder 

de controles door monitoring of onder het areaalmonitoringsysteem vallen, een tussentijdse mijlpaal 

van 10 % in 2022 vastgesteld. Op basis van de kennisgevingen van de lidstaten voor controles door 

monitoring in 2021 ligt de acceptatie op schema om deze tussentijdse mijlpaal te behalen. Na 2022 

wordt het gebruik van het areaalmonitoringsysteem verplicht, waardoor het areaal met 

satellietmonitoring naar verwachting snel zal toenemen. 

6.23 Wanneer de steun moet worden gericht om ambitieuze beleidsdoelstellingen te bereiken, 

gelden er complexe voorwaarden en subsidiabiliteitsregels. Daarbij moet een balans worden 

gevonden tussen enerzijds wettigheid en regelmaat en anderzijds het bereiken van 

beleidsdoelstellingen, rekening houdend met de uitvoeringskosten. Vereenvoudiging, bijvoorbeeld in 
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de vorm van vereenvoudigde kostenopties, wordt nagestreefd wanneer dat de meest effectieve manier 

is om de kosten, de controlelast en het risico op fouten te verminderen. 

6.27 De Commissie is het niet eens met de beoordeling van de Rekenkamer aangaande één verrichting 

(zie het antwoord op paragraaf 6.31). 

6.31 De Commissie is het niet eens met de bevinding van de Rekenkamer dat het betaalorgaan in één 

geval de boete voor een te hoge aangifte onjuist heeft berekend.  

De Commissie meent dat het betaalorgaan de relevante wetgeving correct heeft toegepast tijdens 

zijn controles (vóór de controle van de Rekenkamer), met name artikel 19 bis, lid 1, van verordening 

640/2014 en artikel 10 van het nationale ministerieel besluit nr. 24/2015, en het aan de landbouwer uit 

te betalen bedrag correct heeft vastgesteld. Bovendien heeft het betaalorgaan terecht geconcludeerd 

dat er geen bedrag moet worden teruggevorderd overeenkomstig de de-minimisregel, aangezien het te 

veel betaalde bedrag 31,94 EUR bedroeg. Zelfs het totale betaalde bedrag (91,01 EUR), dat door de 

Rekenkamer als een fout van 65 % is bestempeld en significant heeft bijgedragen aan het 

foutenpercentage van het hoofdstuk, lag onder de de-minimisdrempel van 100 EUR. 

JAARLIJKSE ACTIVITEITENVERSLAGEN EN ANDERE GOVERNANCEREGELINGEN 

6.35 In dit zesde jaar waarin een advies is uitgebracht inzake de wettigheid en regelmatigheid van de 

uitgaven, hebben de certificeringsinstanties goede en substantiële resultaten geboekt met 

betrekking tot de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven voor alle populaties. Op basis van de 

omvangrijke werkzaamheden van de certificeringsinstanties en het toegenomen aantal bevindingen 

heeft DG AGRI vertrouwd op de resultaten van de werkzaamheden van de certificeringsinstanties ten 

aanzien van wettigheid en regelmatigheid. De resultaten van de certificeringsinstanties vormden de 

basis voor de berekening van het aangepaste foutenpercentage van DG AGRI voor het begrotingsjaar 

2020. In gevallen waarin tijdens de audits tekortkomingen zijn vastgesteld, is het effect ervan op de 

betrouwbaarheid van de resultaten als beperkt beoordeeld. Bovendien hebben de auditors van DG 

AGRI in alle gevallen onmiddellijke corrigerende maatregelen voorgesteld, die in de loop van het 

begrotingsjaar door de certificeringsinstanties zijn uitgevoerd. De resultaten van de uitvoering van de 

corrigerende maatregelen zijn beoordeeld tijdens de financiële verrekening, en DG AGRI kon nog 

steeds vertrouwen op het werk van de certificeringsinstanties en de gerapporteerde fouten in 

aanmerking nemen. 

6.37 De Commissie is verheugd dat de raming van het risico bij betaling van DG AGRI (1,9 %) 

zeer dicht bij en binnen de marge van het foutenpercentage van de Rekenkamer (2,0 %) ligt (zie 

ook paragraaf 1.39 en het antwoord van de Commissie). 

De Commissie merkt voorts op dat de percentages voor het risico bij betaling (circa 1,6 % voor 

rechtstreekse betalingen, 2,9 % voor plattelandsontwikkeling en 2,4 % voor marktmaatregelen) die in 

het jaarlijkse activiteitenverslag van DG AGRI voor 2020, en ook door de Rekenkamer zijn 

gerapporteerd, laten zien dat rechtstreekse betalingen vrij zijn van materiële fouten, terwijl het risico 

hoger is voor plattelandsontwikkeling en marktmaatregelen is (zie ook het antwoord op paragraaf 

6.23). Als gevolg van alle corrigerende maatregelen schat de Commissie het uiteindelijke risicobedrag 

voor het GLB in 2020 op 0,5 %. 

6.38 De Commissie is verheugd dat het risico bij betaling voor “natuurlijke hulpbronnen” in haar 

AMPR in overeenstemming is met het door de Rekenkamer geraamde foutenpercentage voor dit 

hoofdstuk. 

6.39 DG AGRI verkrijgt zekerheid over de passende werking van de door de betaalorganen 

ingevoerde systemen voor het voorkomen en opsporen van fraude via de werkzaamheden van de 

certificeringsinstanties. Deze onafhankelijke instanties beoordelen jaarlijks of de betaalorganen 

voldoen aan de accreditatiecriteria, met inbegrip van aspecten die specifiek verband houden met 
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fraudekwesties, d.w.z. dat zij ervoor moeten zorgen dat betaalorganen beschikken over systemen voor 

het voorkomen, opsporen en corrigeren van fraude. 

In september 2020 heeft DG AGRI zijn fraudebestrijdingsstrategie geactualiseerd, mede om 

daarin rekening te houden met de nieuwe algemene fraudebestrijdingsstrategie van de Commissie van 

2019. 

In het kader van de hervorming van het GLB (2023-2027) wordt een evaluatie van de 

frauderisicobeoordeling voorzien, met als streefdatum 1 januari 2023. 

Wat het gebruik van Arachne in het GLB betreft, heeft de Commissie steun verleend voor de 

uitbreiding van het gebruik en de functionaliteiten van dat instrument, zoals de Rekenkamer in het 

jaarverslag 2019 heeft erkend. De onderhandelingen over de hervorming van het GLB hebben ertoe 

geleid dat de Commissie verplicht is om Arachne vanaf 1 januari 2023 ter beschikking van de 

lidstaten te stellen, en de lidstaten zullen worden aangespoord om gebruik te maken van dit 

instrument. 

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

6.40 De Commissie acht het positief dat het totale foutenpercentage voor het hoofdstuk zoals 

vermeld in bijlage 6.1 dicht bij de materialiteitsdrempel ligt (2,0 %). Zie ook het antwoord op 

paragraaf 6.37. 
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ANTWOORDEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG VAN DE 

EUROPESE REKENKAMER  

BIJDRAGE AAN HET JAARVERSLAG 2020 HOOFDSTUK 7 – VEILIGHEID EN 

BURGERSCHAP 

REGELMATIGHEID VAN DE VERRICHTINGEN 

Kader 7.3 – Te hoog opgegeven kosten voor het vervoer van medische apparatuur 

Wat de “te hoog opgegeven kosten voor het vervoer van medische apparatuur” betreft, moet worden 

opgemerkt dat de uitgevoerde ESI-actie heeft plaatsgevonden in de beginfase van de COVID-19-

pandemie, in een periode dat er dringend behoefte was aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij 

de uitvoering van de gecontroleerde overeenkomst heeft de aanbestedende dienst geen gebruik 

gemaakt van de door Regulation 72 van de UK Public Contracts Regulations (voorschrift 72 van de 

Britse verordening inzake overheidsopdrachten) geboden mogelijkheid om bestaande overeenkomsten 

te wijzigen met maximaal 50 % van de oorspronkelijke waarde van de procedure van gunning door 

onderhandelingen zonder bekendmaking vooraf, wat in dit geval gerechtvaardigd was om redenen van 

buitengewone urgentie. 

De Commissie acht het belangrijk om op te merken dat de diensten zijn verricht. Bovendien heeft de 

procedurefout bij de gunning van de opdracht niet geleid tot een wijziging van de prijs per kubieke 

meter van de persoonlijke beschermingsmiddelen, aangezien deze prijs exact gelijk was aan die in de 

oorspronkelijke gegunde opdracht. 

Al deze factoren moeten worden bezien in de zeer moeilijke context waarin deze noodactie is 

uitgevoerd. 

Kader 7.4 – De aan niet-begeleide minderjarigen verleende diensten worden niet altijd naar 

behoren gedocumenteerd 

De Commissie heeft kennis genomen van de in kader 7.4 genoemde tekortkomingen, die nauwlettend 

worden gemonitord. 

De verantwoordelijke autoriteit heeft een stappenplan opgesteld om deze geconstateerde problemen 

aan te pakken, en de Griekse autoriteiten hebben een aantal acties geïnitieerd waarin de nadruk ligt op 

het actualiseren van het wettelijk kader en de operationele standaardprocedure voor 

huisvestingsfaciliteiten met het oog op de komende programmeringsperiode, het bevorderen van de 

methoden voor kwaliteitsregistratie en -beoordeling van de door de uitvoerende actoren verrichte 

diensten en het vaststellen van beste praktijken en procedures voor continue verbetering. 

Daarnaast worden maatregelen genomen om het verwijzings- en rapportagesysteem te verbeteren door 

middel van een gecentraliseerde aanpak, met name door de speciale secretaris voor bescherming van 

niet-begeleide minderjarigen in Griekenland daarbij te betrekken. De administratieve procedures die 

nodig zijn voor de overgang van een jongvolwassene naar een andere huisvestingsregeling starten vier 

maanden voordat de betrokkene de leeftijd van volwassene bereikt. Specifieke gevallen worden op 

individuele basis beoordeeld, waaronder die van kinderen die hun school nog moeten afmaken, maar 

ook die van jongvolwassenen voor wie de administratieve procedures nog niet zijn afgerond. 

ONDERZOEK VAN ELEMENTEN VAN DE INTERNEBEHEERSINGSSYSTEMEN 

7.12 De potentiële impact van de zwakke punten op het niveau van de lidstaten heeft zich in de 

praktijk niet voorgedaan. 
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Kader 7.5 – Tekortkomingen in jaarlijkse controleverslagen 

De Commissie neemt er kennis van dat de tekortkomingen niet voldoende materieel zijn om af te 

doen aan de conclusies van de auditautoriteiten, zoals opgemerkt in paragraaf 7.12. 

Kwesties in verband met steekproeven: de steekproefeenheid werd niet duidelijk gedefinieerd en de

controlesteekproef was niet groot genoeg. (Luxemburg)

In het geval van Luxemburg was de tekortkoming reeds vastgesteld door de Commissie en

meegedeeld aan de Luxemburgse autoriteiten, zoals gedocumenteerd in de checklist voor de

beoordeling van de rekeningen en in de brief tot gedeeltelijke goedkeuring.

Zie ook de opmerkingen hieronder.

De verantwoordelijke autoriteit heeft de ontwerprekeningen bij de auditautoriteit ingediend

alvorens de eigen controles ter plaatse af te ronden en de betalingen voor technische bijstand op te

nemen (Spanje).

Het JCV en de aanvullende informatie die op verzoek van de Commissie tijdens haar beoordeling is

verstrekt, hebben gezorgd voor volledige afstemming, met een adequate beschrijving van de

verschillen tussen de ontwerprekeningen waarop de steekproef is uitgevoerd en de definitieve

rekeningen. In de goedkeuringsbrief heeft de Commissie de autoriteiten eraan herinnerd dat de

ontwerprekeningen moeten bestaan uit betalingen waarvoor de verantwoordelijke autoriteit haar

controles heeft voltooid.

De foutenpercentages werden onjuist berekend en gepresenteerd in de tekst van het JCV.

(Oostenrijk)

De kwestie van de nauwkeurige rapportage van het foutenpercentage was vastgesteld tijdens de

beoordeling van het JCV door auditoren van DG HOME, met betrekking tot de rekeningen van

boekjaar 2019, zoals gedocumenteerd in de checklist voor auditoren en in de goedkeuringsbrief aan

de lidstaat.

Aangezien het totale resterende foutenpercentage onder de materialiteitsdrempel lag, had dit geen

invloed op de goedkeuring van AMIF-rekeningen voor het boekjaar 2019. De auditoren van

DG HOME blijven toezien op de transparante rapportage van het foutenpercentage van de EU-

bijdrage en hebben hier opnieuw bijzondere aandacht aan besteed bij de herziening van het JCV met

betrekking tot de rekeningen van boekjaar 2020 (uitgevoerd in 2021, d.w.z. buiten het

toepassingsgebied van de betrouwbaarheidsverklaring 2020). De auditautoriteit is opnieuw verzocht

haar onderliggende berekeningen uitvoerig toe te lichten.

De waarde en de dekking van de controlesteekproef werden onjuist gerapporteerd. (Oostenrijk)

De Oostenrijkse autoriteiten hebben de projecten voor de controlesteekproef geselecteerd uit de

monitoringlijsten en niet uit het financiële systeem. Dit verklaart de onjuiste berekening van de

controledekking. De werkelijke controledekking overschrijdt niettemin het minimumvereiste van

10 %. Bij zijn beoordeling van het JCV voor het boekjaar 2020 (uitgevoerd in 2021, d.w.z. buiten

het toepassingsgebied van de betrouwbaarheidsverklaring 2020) hebben de auditoren van

DG HOME de auditautoriteit verzocht om aanvullende informatie over haar controlesteekproef. De

auditoren van DG HOME hebben vastgesteld dat de auditautoriteit een project had uitgesloten van

de berekening van het totaal verwacht foutenpercentage. In het JCV voor boekjaar 2020 is een
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aanbeveling gedaan aan de auditautoriteit om deze praktijk te wijzigen met het oog op de volgende 

goedkeuring van de rekeningen. 

De resultaten van uitgaven- en systeemcontroles en de algehele mate van betrouwbaarheid werden

niet naar behoren gerapporteerd in het JCV. (Luxemburg)

De Luxemburgse autoriteiten hebben een actieplan ontwikkeld om de door de Rekenkamer geuite

zorgen weg te nemen. DG HOME heeft een follow-up uitgevoerd voor dit actieplan in het kader van

de goedkeuring van de rekeningen voor het boekjaar 2020. Het JCV voor het boekjaar 2020 bevat

duidelijke informatie over:

 de reikwijdte en resultaten van de in de loop van het begrotingsjaar uitgevoerde

systeemcontroles;

 een duidelijke omschrijving van de gebruikte steekproefeenheid;

 de resultaten van de controles van negatieve betalingen, met inbegrip van de aanwezigheid in de

steekproef van tussentijdse betalingen of saldobetalingen tot vereffening van in de rekeningen

van de voorafgaande begrotingsjaren opgenomen voorschotten;

 een duidelijke indicatie van het betrouwbaarheidsniveau volgens het model in de bijlage bij

Verordening (EU) 2018/1291 van 16 mei 2018.

De Commissie acht dit voldoende. 

De rapportage over de uitbestede controlewerkzaamheden behoeft echter verdere verbetering, hetgeen 

aan de Luxemburgse autoriteiten is meegedeeld in het kader van de goedkeuring van de rekeningen 

voor het boekjaar 2020. 

7.13 De Commissie is van mening dat de vastgestelde tekortkomingen niet van invloed zijn geweest 

op de conclusies van de auditautoriteiten. 

Kader 7.6 – Tekortkomingen in het werk van auditautoriteiten 

Het projectselectieproces werd niet naar behoren gecontroleerd. (Luxemburg)

De auditautoriteit heeft haar checklist aangevuld met een specifiek deel dat is gewijd aan de

selectieprocedures. Dit is geëvalueerd in het kader van de procedure voor de goedkeuring van de

rekeningen voor het boekjaar 2020, die in 2021 is uitgevoerd, d.w.z. buiten het toepassingsgebied

van de betrouwbaarheidsverklaring 2020.

De subsidiabiliteit van de uitgaven wordt niet adequaat getoetst. (Luxemburg)

Voor deze kwestie is een follow-up uitgevoerd in het kader van de procedure voor de goedkeuring

van de rekeningen voor het boekjaar 2020, die in 2021 is uitgevoerd, d.w.z. buiten het

toepassingsgebied van de betrouwbaarheidsverklaring 2020. Daarbij werd vastgesteld dat de

checklist die werd gebruikt om de subsidiabiliteit van de uitgaven te controleren en ervoor te zorgen

dat alle afwijkingen door de verantwoordelijke autoriteit worden gerapporteerd voor actie, door de

auditautoriteit is bijgewerkt.

Het controletraject was ontoereikend of de documentatie van controlewerk schoot tekort. (Spanje,

Luxemburg, Oostenrijk, Finland)

De Commissie is van mening dat het geïsoleerde zwakke punten in de documentatie van specifieke

controles en/of audits betreft. Bovendien doen deze geïsoleerde gevallen op geen enkele wijze
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twijfels rijzen over de door de auditautoriteiten verrichte controlewerkzaamheden, noch over de 

betrouwbaarheid van hun conclusies, zoals door de Rekenkamer zelf is bevestigd. 

Daarnaast heeft DG HOME, in reactie op eerdere bevindingen en aanbevelingen van de 

Rekenkamer (betrouwbaarheidsverklaring 2019), met de auditautoriteiten voor HOME-fondsen een 

“Reflection Paper on Audit Documentation – Good practices from and for auditors” 

(reflectiedocument over controledocumentatie – goede praktijken van en voor auditoren) gedeeld. 

Dit document is opgesteld door een werkgroep van de auditdiensten van de Commissie voor 

gedeeld beheer en nationale auditautoriteiten van de lidstaten, die beste praktijken heeft 

geïdentificeerd en ontwikkeld om de documentatie van de controlewerkzaamheden te verbeteren.  

Wanneer niet-subsidiabele kosten werden ontdekt, werden deze niet altijd gerapporteerd.

(Luxemburg)

De kwestie van niet-subsidiabele kosten is geëvalueerd in het kader van de procedure voor de

goedkeuring van de rekeningen voor het boekjaar 2020, die in 2021 is uitgevoerd, d.w.z. buiten het

toepassingsgebied van de betrouwbaarheidsverklaring 2020. Daarbij werd vastgesteld dat de

checklist die werd gebruikt om de subsidiabiliteit van de uitgaven te controleren en ervoor te zorgen

dat alle afwijkingen door de verantwoordelijke autoriteit worden gerapporteerd voor actie, door de

auditautoriteit is bijgewerkt.

 Sommige aanbestedingskwesties zijn verkeerd geclassificeerd. (Finland)

De Commissie blijft toezien op de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten in het

kader van een lopende audit in Finland.

De evaluatie van uitbestede controlewerkzaamheden was ontoereikend. (Luxemburg)

De Commissie is van mening dat dit geen invloed heeft op de door de auditautoriteit geboden

zekerheid. Desalniettemin hebben we geconstateerd dat het JCV is verbeterd ten opzichte van het

boekjaar 2020 (uitgevoerd in 2021, d.w.z. buiten het toepassingsgebied van de

betrouwbaarheidsverklaring 2020). De auditautoriteit heeft vóór de afronding van het JCV voor het

boekjaar 2020 een afsluitende vergadering met de dienstverrichter gehouden om de kwaliteit van de

uitgevoerde werkzaamheden te beoordelen en de dienstverrichter specifieke werkdocumenten of

andere documenten met de auditautoriteit te laten delen.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Aanbeveling 7.1 – Subsidiabiliteit van de kosten van ESI-projecten 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling.  

De Commissie heeft zich ertoe verbonden om de subsidiabiliteit van de door de begunstigden van 

ESI-acties ingediende kosten zorgvuldig te controleren. Opgemerkt zij dat de controles vooraf en het 

internecontrolesysteem grondige controles omvatten. Wat de aanbestedingsprocedures en de 

bijbehorende documentatie betreft, deze worden steekproefsgewijs gecontroleerd tijdens controles 

achteraf.   

Aanbeveling 7.2 – Documentatie in gevallen waarin de financiering gebaseerd is op 

standaardkosten per eenheid 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling en is van mening dat deze reeds wordt uitgevoerd. 
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Op 28 april 2021 heeft de Commissie herziene richtsnoeren inzake vereenvoudigde kostenopties 

binnen de Europese structuur- en investeringsfondsen vastgesteld. 

Hoewel deze richtsnoeren hoofdzakelijk van toepassing zijn op de ESI-fondsen, worden de beginselen 

ervan meegenomen naar de programmeringsperiode 2021-2027, waar zij (in het kader van de 

verordening gemeenschappelijke bepalingen) tevens van toepassing zullen zijn op door DG HOME 

beheerde middelen. 

In dit verband hebben de autoriteiten van de lidstaten op 27 mei 2021 de bijgewerkte richtsnoeren 

ontvangen via de deskundigengroep voor de ESI-fondsen (Egesif). Met het oog op de komende 

periode 2021-2027 is deze groep uitgebreid met de autoriteiten van de lidstaten die verantwoordelijk 

zijn voor DG HOME-middelen.  

De Commissie zal de autoriteiten van de lidstaten ook in kennis stellen van de bijgewerkte 

richtsnoeren en erop wijzen dat het belangrijk is dat de naleving van de voorwaarden voor 

vereenvoudigde kostenopties wordt gewaarborgd in het kader van de beheerscontroles en -audits. 
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP DE BIJDRAGE AAN HET JAARVERSLAG 

2020 VAN DE EUROPESE REKENKAMER VOOR HET JAARVERSLAG 2020 — 

“HOOFDSTUK 8 — EUROPA ALS WERELDSPELER”  

REGELMATIGHEID VAN DE VERRICHTINGEN 

Kader 8.2: 

- Benodigdheden die niet voor de gefinancierde actie werden gebruikt

De Commissie wijst op de inspanningen die zijn geleverd om de toegang van vluchtelingen tot 

essentiële gezondheidsdiensten te waarborgen in de volatiele context die bij aanvang van de 

projectuitvoering heerste in het begunstigde land. Deze context was van grote invloed op de 

activiteiten van het project. 

De vaccins die in het eerste jaar werden toegediend, waren vanaf het begin van de actie afkomstig uit 

het samengevoegde opslag- en distributiesysteem van de begunstigde voor de vaccinatie van kinderen. 

Dit was in overeenstemming met bijlage I bij de specifieke voorwaarden van de 

subsidieovereenkomst – activiteit 1.5. Verbetering van immunisatiediensten. De subsidie vormde een 

continuering van het verlengde, reeds lopende immunisatieprogramma. 

De begunstigde heeft de Commissie bewijsmateriaal verstrekt waaruit blijkt dat hetzelfde type vaccins 

aan de doelgroep is toegediend. Het aantal overgebleven vaccins bedraagt minder dan 1 % van het 

aantal aangekochte vaccins. 

De begunstigde heeft zich ertoe verbonden om verslag uit te brengen over het gebruik van de 

resterende door de EU gefinancierde vaccins. 

- Niet-subsidiabele kosten in de kostendeclaratie

De Commissie noch de begunstigde hebben onterechte betalingen verricht. Wat er heeft 

plaatsgevonden, is een dubbele verrekening van een bedrag en een verrekening van een ander bedrag 

waarvoor in het boekhoudsysteem van de Commissie nog geen kosten waren geregistreerd. Het 

definitieve bedrag dat ten laste van de EU-begroting komt, zal worden bepaald bij de eindbetaling. 

De volgende corrigerende maatregelen zijn uitgevoerd: 

— De onterechte verrekening van bedragen is teruggedraaid. 

— Het contract is opgenomen in het jaarlijkse controleplan en er zal een aanvullende verificatie door 

onafhankelijke auditors worden uitgevoerd voorafgaand aan de eindbetaling.  

— De begunstigde is geadviseerd over het opstellen van financiële verslagen. 

— Aan personeel van de EU-delegatie is een opleiding op het gebied van verrekening versterkt. 

— Checklists zijn aangepast om de geconstateerde problemen aan te pakken. 

Kader 8.3: 

- Gedeelde kostentoewijzing niet gebaseerd op werkelijk gedane uitgaven
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De Commissie is het ermee eens dat gedeelde kosten moeten worden gedeclareerd op basis van de 

werkelijke kosten en niet op basis van begrote kosten. Uitgaande van dit beginsel is de methodologie 

voor het declareren van gedeelde kosten eind 2020 beoordeeld in het kader van de ex-antebeoordeling 

die alle organisaties hebben ondergaan om de partnercertificering voor humanitaire hulp van de 

Commissie voor de periode 2021-2027 te verkrijgen. De verificatie van gedeelde kosten maakt ook 

deel uit van het toepassingsgebied van de ex-postcontroles en -audits van de Commissie. 

8.11 De Commissie wil erop wijzen dat voor elk van de vier subsidiabiliteitscriteria in zowel de 

ontwerp- als de uitbetalingsfase grondig wordt getoetst of deze is vervuld, in overeenstemming met 

artikel 236 van het Financieel Reglement van de EU en overeenkomstig de richtsnoeren voor 

begrotingssteun van 2017.  

Daarnaast is de Commissie van mening dat begrotingssteun de verantwoordingsplicht verbetert en 

corruptie helpt aanpakken dankzij de focus op verbetering van het beheer van de overheidsfinanciën 

en begrotingstransparantie en -toezicht. De in de vorm van begrotingssteun verstrekte financiering 

wordt onderdeel van de staatsbegroting en zal daarom worden onderworpen aan een externe audit en 

parlementaire controle. 

8.13 De Commissie wijst erop dat wanneer de hypothetische aanpak wordt toegepast, de Commissie 

geen wettelijke verplichting heeft om deze betalingen afzonderlijk te controleren en dat zij daar ook 

de meerwaarde niet van inziet. 

8.14 De Commissie wenst te benadrukken dat er contractuele bepalingen inzake de toegang tot 

documenten van toepassing zijn. De Commissie zal de aandacht van de partnerorganisaties blijven 

vestigen op de noodzaak om de Rekenkamer de nodige informatie te verstrekken. 

JAARLIJKSE ACTIVITEITENVERSLAGEN EN ANDERE GOVERNANCEREGELINGEN 

Jaarlijks activiteitenverslag van de FPI 

8.18 De pijlerbeoordeling van GVDB-missies blijft een prioriteit voor FPI. 

De huidige status van de twee GVDB-missies waarvoor eind 2020 nog geen pijlerbeoordelingen zijn 

uitgevoerd, is als volgt: 

1. EUBAM Libië: FPI analyseert momenteel het ontwerp-pijlerbeoordelingsverslag dat op

28 mei 2021 is ontvangen van de externe auditor. In het ontwerpverslag wordt geconcludeerd

dat de missie voldoet aan alle vereisten.

2. EUAM Centraal-Afrikaanse Republiek: De missie is pas in augustus 2020 volledig ontplooid

en is nog niet gereed voor een pijlerbeoordeling. FPI zal de maturiteit van de missie in het

najaar evalueren om het juiste moment voor de pijlerbeoordeling te bepalen.

RFP-studie 2020 van DG NEAR 

8.19 De RFP-studie is een belangrijk element voor de verklaring van de directeur-generaal, maar is 

niet de enige bron van zekerheid. DG NEAR beschikt over een uitgebreid intern controlekader en 

een controlestrategie die de volledige uitvoeringscyclus bestrijken. Zoals beschreven in het jaarlijkse 

activiteitenverslag, dienen alle elementen van het controlekader als bouwstenen voor zekerheid. 

8.21 De Commissie merkt de RFP-studie niet aan als een assurance-opdracht of een controle, en heeft 

dat ook nooit gedaan. De studie dient een specifiek doel en is gebaseerd op een specifieke 

methodologie.  
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Dit wordt vermeld in de RFP-studie en in het jaarlijkse activiteitenverslag van DG NEAR, waarin op 

een getrouwe en eerlijke wijze de volledige beheersinformatie wordt verstrekt. De Commissie is niet 

van mening dat er in de studie sprake is van beperkingen die tot een onderschatting van fouten 

kunnen leiden. 

8.22 De Commissie is van mening dat het RFP geschikt is voor zijn doel en in hoge mate 

representatief is. De kans dat een in de periode afgesloten contract wordt geselecteerd, is exact 

evenredig aan de waarde ervan.  

Het doel van de RFP-studie is om een representatief foutenpercentage voor de gehele populatie van 

het DG te verstrekken. Een verdeling in lagen zou niet tot dit resultaat leiden.   

Van de in totaal 375 verrichtingen die waren opgenomen in de RFP-studie, waren er 

45 begrotingssteunverrichtingen. Het foutenpercentage is niet een functie van de waarde van de 

verrichting. De RFP-methodologie omvat een prognose van het foutenpercentage in het totale 

foutenpercentage, die niet afhankelijk is van de waarde van de verrichting. Een foutenpercentage in 

een verrichting met een lage waarde heeft dezelfde impact als een fout in een verrichting met een 

hoge waarde.  

Hoewel begrotingssteunverrichtingen in de RFP-studies van DG NEAR (en DG INTPA) minder vaak 

onderhevig zijn aan gemeten fouten dan andere overeenkomsttypen, zijn dergelijke fouten vastgesteld 

en gerapporteerd. Vanwege de waarde van begrotingssteunverrichtingen (die doorgaans tientallen 

miljoenen bedraagt) kunnen dergelijke fouten een aanzienlijke impact hebben op het foutenpercentage 

van DG’s. 

Het uitsluiten van de RFP-studie van meer dan 25 % van de populatie van gesloten overeenkomsten 

van DG NEAR zou daarom niet gerechtvaardigd zijn en zou mogelijk kunnen bijdragen tot een 

onderschatting van het foutenpercentage. 

8.23 Het aantal subsidies dat in de RFP-studie is opgenomen, is reeds verhoogd in reactie op een 

aanbeveling van de Rekenkamer in haar jaarverslag 2017.  

De Commissie is van mening dat deze extra subsidiesteekproef een passende en adequate respons 

was die het hoge risico dat aan subsidies is verbonden, goed weerspiegelde. 

Het RFP bevat een extra steekproef in verband met subsidies die tot doel heeft 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 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 extra 

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, 

namelijk de bevestiging van de bevindingen van de grote steekproef. De huidige aanpak beantwoordt 

aan de belangrijkste prioriteiten, namelijk opbouw van zekerheid en kosteneffectiviteit van de 

controles. 

8.24 De Commissie is van mening dat een al te groot vertrouwen in eerdere 

controlewerkzaamheden van andere auditors moet worden vermeden en dat er bij de RFP-

studie 2020 geen sprake is geweest van een dergelijk al te groot vertrouwen. Het totale gebruik van 

vertrouwen is in 2020 met twee procentpunten afgenomen ten opzichte van 2019. 

Volledig vertrouwen wordt alleen gesteld in werkzaamheden die door gekwalificeerde auditors 

worden verricht in het kader van de met de Commissie gesloten auditraamovereenkomst, of in door de 

Rekenkamer verrichte werkzaamheden. Het aantal gevallen van volledig vertrouwen daalde naar 13 % 

in 2020. 
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Er zijn twee soorten vertrouwen: gedeeltelijk en volledig vertrouwen. Volledig vertrouwen voor een 

individuele verrichting betekent dat er geen inhoudelijke toetsing van de verrichting nodig is. 

Niettemin blijven alle andere procedures (aansluiting tussen verrekende en betaalde bedragen, de 

follow-up/invorderingsopdracht, en indien van toepassing aanbestedingen van het eerste niveau) van 

toepassing. De toetsingen die worden uitgevoerd in het geval van gedeeltelijk vertrouwen, zijn 

uitgebreider en omvatten een inhoudelijke toetsing, die een minimumdekking vereist, met als doel om 

de fout indien mogelijk te isoleren. 

Indien niet wordt vertrouwd op de controlewerkzaamheden van andere auditors, als die als correct 

uitgevoerd worden beschouwd, zou de begunstigde onderworpen worden aan twee controles of 

verificaties voor dezelfde verrichting. 

Controlewerk door alleen de Commissie zal in geen geval volstaan om vertrouwen te rechtvaardigen. 

De diensten van de Commissie beoordelen de verslagen van dergelijke voorafgaande controles en 

houden daar rekening mee als onderdeel van de algehele controleomgeving, maar vertrouwen niet 

uitsluitend op die controlewerkzaamheden. 

Een verlaagde steekproefomvang is niet relevant voor het vertrouwenspercentage. Berekend 

wordt het aantal gevallen/aantal verrichtingen. 

8.25 De Commissie merkt op dat: 

- de beperking niet specifiek is voor de RFP-studie, maar voortvloeit uit een overkoepelende

raamovereenkomst tussen de VN-organisaties en de Europese Commissie;

- wanneer de contractant geen toegang krijgt tot de nodige bewijsstukken, dit een fout veroorzaakt.

Het Financieel Reglement schrijft voor dat entiteiten die belast zijn met de uitvoering van EU-

middelen in indirect beheer blijk moeten geven van een niveau van financieel beheer en bescherming 

van het financiële belang van de EU dat gelijkwaardig is aan dat van de Commissie. Dit wordt 

geverifieerd in een ex-antepijlerbeoordeling van de entiteit. 

Wat vertrouwen en internationale organisaties betreft, blijkt uit de gegevens dat er controles hebben 

plaatsgevonden. Feitelijk werden 43 transacties geselecteerd waarop de FAFA van toepassing was. 

In 18 van die gevallen is de contractant uitgegaan van volledig vertrouwen, en in 6 gevallen van 

gedeeltelijke afhankelijkheid. In de overige 19 gevallen werd niet vertrouwd op eerdere 

controlewerkzaamheden. In 17 gevallen werd een gemeten fout geregistreerd.  

Wanneer volledig vertrouwen wordt gesteld in eerdere controlewerkzaamheden, evalueert de 

contractant de bevindingen, en wanneer de fout door de auditor niet is geïsoleerd en/of door de EU-

delegatie niet met de passende rechtvaardiging is gecorrigeerd, wordt een hypothetische fout 

gegenereerd, waarbij de bevindingen van de eerdere controlewerkzaamheden worden geëxtrapoleerd 

naar het niet in de steekproef opgenomen deel van de populatie. Wanneer de contractant gedeeltelijk 

vertrouwen stelt in de eerdere controlewerkzaamheden, voert hij dezelfde procedure uit als hierboven, 

naast inhoudelijke toetsingen. 

8.26 De Commissie ziet ramingen niet als een “belangrijke factor die het RFP vertekent”. Zoals de 

Commissie al in 2019 heeft gerapporteerd, zijn ramingen uiterst zeldzaam: in 2018 zijn twee 

ramingen uitgevoerd, in 2019 geen enkele en in 2020 slechts één gedeeltelijke. Drie van de 

1144 posten in de drie RFP-studies waren derhalve ramingen. De enige (gedeeltelijke) raming die in 

2020 is gerapporteerd, was te wijten aan een ongeluk waarbij de archieven van een begunstigde 

werden vernietigd. De door de begunstigde verstrekte documenten staven de feiten, die ook bekend 

waren bij de EU-delegatie.  
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Het besluit om een fout te ramen, is niet gebaseerd op het simpele feit dat documentatie niet is 

verstrekt (hetgeen aanleiding geeft tot een gemeten fout). Een raming wordt alleen gemaakt wanneer 

de specifieke omstandigheden die in de RFP-handleiding worden beschreven, en die geen ruime 

beoordelingsmarge bieden, zijn vervuld en correct zijn gedocumenteerd.  

De opmerking over de risicopremie is reeds naar voren gebracht in het jaarverslag 2019 over de 

EOF’s en in de antwoorden van de Commissie ter zake daarvan. De risicopremie is door zowel 

DG NEAR als DG INTPA vastgesteld om de ramingen in de RFP-methodologie te verbeteren.  

Een risicopremie van 5 % staat voor een zeer prudentiële aanpak die ervoor moet zorgen dat het 

foutenpercentage niet wordt onderschat. 

8.27 In de RFP-studies is altijd sprake van een bepaald niveau van vervangingen. In de RFP-

studie 2020 was het aantal vervangingen hoger als gevolg van de opneming van nieuwe verrichtingen. 

De RFP-methode voor vervangingen is gevolgd, en de omstandigheden rechtvaardigden de 

vervangingen. De Commissie zal ernaar streven om vervangingen in de toekomst tot een minimum te 

beperken. De Commissie heeft geen reden om aan te nemen dat de vervangingen van invloed waren 

op de berekening van het foutenpercentage in de RFP-studie 2020. 

8.28 De Commissie is bereid om de invoering van wijzigingen in de RFP-methodologie of het 

referentiekader te overwegen om de melding van vermoedens van fraude door de contractant aan de 

Commissie te formaliseren. In de weinige gevallen van ernstige onregelmatigheden of gevallen van 

niet-naleving die op de aanwezigheid van fraude kunnen duiden, heeft de contractant deze gemeld aan 

de Commissie, die de passende maatregelen heeft genomen, met inbegrip van kennisgeving aan 

OLAF indien dat gerechtvaardigd was.   

De regelmatige vergaderingen (doorgaans wekelijks) tussen de contractant en de Commissie bieden 

de contractant de mogelijkheid om verslag uit te brengen over de voortgang van zijn 

controlewerkzaamheden en over eventuele problemen bij begunstigden, met inbegrip van fraude.  

Bovendien hebben alle personen die voor de contractant werken, de plicht om vermoedens van fraude 

te melden, overeenkomstig de witwasverordeningen. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Aanbevelingen 

8.31 Met betrekking tot de aanbeveling die door de Rekenkamer als niet uitgevoerd wordt 

aangemerkt, heeft de Commissie in haar antwoord op de aanbeveling te kennen gegeven dat zij 

“samen met de RFP-contractant [zal] zoeken naar manieren om de RFP-populatie in lagen te verdelen 

en er tegelijk voor te zorgen dat de algehele steekproef degelijk en representatief blijft”. Zoals nader 

beschreven in paragraaf 8.22, is de steekproefmethode bedoeld om te waarborgen dat de resultaten 

van de RFP-studie kunnen worden beschouwd als representatief voor alle gesloten overeenkomsten 

van DG NEAR. De kans dat een in de periode afgesloten contract wordt geselecteerd, is exact 

evenredig aan de waarde ervan. Een op risico’s gebaseerde, in lagen verdeelde steekproef zou de 

representativiteit van de steekproef verminderen. 

Aanbeveling 8.1 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. 

De Commissie zal de aandacht van de partnerorganisaties blijven vestigen op de noodzaak om de 

Rekenkamer documenten of informatie te verstrekken die nodig zijn om haar taak uit te voeren. Zie 

ook het antwoord van de Commissie op paragraaf 8.14. 
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Aanbeveling 8.2 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. 

Sinds 2021 maakt de verplichting om de toewijzing van gedeelde kosten te baseren op werkelijke 

kosten en niet op begrote kosten deel uit van het toepassingsgebied van de ex-antebeoordeling 

waaraan elke organisatie wordt onderworpen voordat zij wordt gecertificeerd als partner voor 

humanitaire hulp van de Commissie. 

Naast deze ex-antebeoordeling stelt de Commissie momenteel richtsnoeren op over de subsidiabiliteit 

van humanitaire hulp. Tot slot maakt de subsidiabiliteit van gedeelde kosten deel uit van het 

toepassingsgebied van de ex-postcontroles en -audits van de Commissie. 

Aanbeveling 8.3  

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. 

De Commissie zal de mogelijkheid onderzoeken om in de RFP-methodologie of in het referentiekader 

een verwijzing op te nemen die het melden van vermoedelijke frauderisico’s aan de Commissie op het 

passende niveau formaliseert. 
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Bijlage 1

ANTWOORDEN OP DE OPMERKINGEN VAN DE REKENKAMER: JAAR 2020

OPMERKINGEN VAN DE REKENKAMER
IN VERBAND MET HET EUROPEES PARLEMENT

ANTWOORDEN VAN HET PARLEMENT

Opmerkingen over de steekproef van verrichtingen

9.8. We hebben fouten ontdekt in twee door het Europees Parlement verrichte betalingen. De eerste fout betrof een te hoge betaling voor IT-diensten

als gevolg van de onjuiste toepassing van de contractvoorwaarden. De andere fout betrof een onjuiste betaling van een dagvergoeding aan een EP-lid

als gevolg van een fout in een presentielijst. We hebben geconstateerd dat het bestaande controlesysteem dergelijke fouten niet heeft kunnen

voorkomen of ontdekken, maar het Parlement werkt momenteel aan een nieuw systeem om dit te verbeteren.

Het Parlement neemt kennis van de opmerkingen van de Rekenkamer en verwijst voor de kwestie van de dagvergoeding naar het antwoord op

aanbeveling 1.

Conclusies en aanbevelingen

Aanbeveling 9.1 – Europees Parlement
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Het Parlement moet de nodige wijzigingen doorvoeren om erop toe te zien dat het alleen dagvergoedingen betaalt aan leden die daarvoor in aanmerking

komen (zie paragraaf 9.8).

Termijn: eind 2022

Het Parlement is het eens met deze aanbeveling. In 2019 heeft het Parlement een project opgezet om de registratie van aanwezigheid in het centrale

presentieregister en in de plenaire vergaderzalen met biometrische technologie te automatiseren. Met deze technologie zouden er geen fouten meer

worden gemaakt en zouden alleen EP-leden die recht hebben op de dagvergoeding deze daadwerkelijk ontvangen. Het project heeft vanwege de

COVID-19-pandemie enige vertraging opgelopen. De administratie van het Parlement heeft in opdracht van het Bureau eind 2020 een contract voor

dit project ondertekend. Daarnaast beoordeelt de verwerkingsverantwoordelijke van het Parlement momenteel de aanbevelingen van de Europese

Toezichthouder voor gegevensbescherming die eind maart 2021 zijn ontvangen.

Bijlagen

Bijlage 9.2 Follow-up van eerdere aanbevelingen

Aanbeveling 2:

tijdens de volgende herziening van de regels voor de ontvangst van bezoekersgroepen versterkt het Europees Parlement de procedure voor het

indienen van uitgavendeclaraties door te eisen dat groepen hun kostendeclaraties met bewijsstukken indienen.

De dienst Interne Audit heeft aan het begin van 2021 zijn eindverslag over de audit van bezoekersgroepen opgesteld, met daarbij een actieplan waarin

wordt verzocht om de indiening van een voorstel bij de secretaris-generaal voor een herziening van de regels voor bezoekersgroepen, dat vervolgens

moet worden goedgekeurd door het Bureau. Er worden nu stappen gezet om een herziening van de regels voor bezoekersgroepen voor te bereiden.

De aanbeveling van de Rekenkamer zal worden opgenomen in het voorstel tot herziening van de regels.
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG VAN DE EUROPESE 

REKENKAMER VAN 2020 

“BIJDRAGE AAN HET JAARVERSLAG 2020 — HOOFDSTUK 9 — ADMINISTRATIE” 

INLEIDING 

9.1 De Commissie is verheugd over de algemene conclusie van de Europese Rekenkamer dat het 

foutenpercentage bij de uitgaven niet van materieel belang was. De Commissie zal in voorkomend 

geval gevolg geven aan de door de Rekenkamer geconstateerde kwesties. Ten aanzien van uit andere 

bronnen ontvangen gezinstoelagen heeft de Commissie de verrichte controles geïntensiveerd; 

tegelijkertijd heeft zij het toegepaste platform en de tot de functionarissen gerichte communicatie 

verbeterd. 

REGELMATIGHEID VAN DE VERRICHTINGEN 

9.9 Wat betreft de kosten voor softwarelicenties heeft de Commissie met de softwareleverancier een 

overeenkomst gesloten die een forfaitair bedrag omvat. De Commissie heeft het bedrag betaald, 

waarover met de softwareleverancier was onderhandeld en overeenstemming was bereikt. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

9.17 De kwestie van gezinstoelagen is uitermate complex en valt niet geheel binnen de bevoegdheid 

van de Commissie: nationale gezinstoelagen zijn afhankelijk van in steeds hogere mate complexe en 

uiteenlopende gezinssituaties, en in sommige gevallen van plafonds voor gezinsinkomens, of zelfs 

van de specifieke situatie van kinderen. 

In België hebben onlangs belangrijke organisatorische veranderingen plaatsgevonden (die betrekking 

hebben op 80 % van het personeel dat eventueel nationale toeslagen ontvangt): de bevoegdheid voor 

gezinsbijslagen is overgedragen van de federale overheid naar de gemeenschappen en gewesten, 

waarbij rekening wordt gehouden met de woonplaats van het kind, verschillende bedragen naar 

gelang van de geboortedatum van het kind enz. Met het oog op die veranderingen heeft de Commissie 

de verrichte controles geïntensiveerd; tegelijkertijd heeft zij het toegepaste platform en de tot de 

functionarissen gerichte communicatie verbeterd. 

Aanbeveling 9.2 – Commissie 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling en heeft al de nodige maatregelen getroffen om 

functionarissen aan te moedigen aan hun verplichtingen te voldoen door:   

 verbeteringen in haar IT-tool SYSPER met betrekking tot het invoeren van verklaringen;

 functionarissen stelselmatig in te lichten over hun verplichtingen met betrekking tot het

bijwerken van hun persoonlijke gegevens, enerzijds tijdens contacten met het Bureau voor het

beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (PMO) wat betreft gezinstoelagen en

anderzijds via nieuwsbrieven die regelmatig naar alle personeelsleden worden verstuurd.

De Commissie heeft verder het team versterkt dat belast is met uit andere bronnen ontvangen 

gezinstoelagen, onder meer wat betreft het uitvoeren van regelmatige controles op basis van uit 

interne databases afkomstige lijsten teneinde alle nog niet bijgewerkte dossiers en nog niet afgegeven 

verklaringen op te sporen. 
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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 geeft 
een overzicht van de activiteiten en de uitgaven op dit terrein in 2020. 

Kader 1 

Europese Ontwikkelingsfondsen — Financieel overzicht 2020 
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(*) Overeenkomstig de geharmoniseerde definitie van onderliggende verrichtingen (zie voor nadere 
gegevens bijlage 1.1 van het Jaarverslag 2020 van de ERK over de uitvoering van de begroting, 
paragraaf 11). 

Bron: Geconsolideerde rekeningen 2020 van het achtste, negende, tiende en elfde EOF. 

Korte beschrijving van de Europese Ontwikkelingsfondsen 

02 De EOF’s, die in 1959 van start gingen, vormden het voornaamste instrument
door middel waarvan de Europese Unie (EU) de ontwikkelingssamenwerking 
ondersteunde 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”) vormde het kader dat gold voor de betrekkingen van de EU met de ACS- 
en LGO-landen1. De belangrijkste doelstelling ervan was armoede terug te dringen en 
uiteindelijk uit te bannen. In het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 is 
ontwikkelingshulp voor de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan 
geïntegreerd in het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking (Neighbourhood, Development and International 
Cooperation Instrument, NDICI — Europa in de wereld) en die voor de LGO in het LGO-
besluit. Het achtste, negende, tiende en elfde EOF zullen echter niet in de algemene 

1 De geldigheidsduur van de bepalingen van de Overeenkomst van Cotonou is verlengd tot en 
met 30 november 2021. 

tussentijdse/s…tussentijdse/saldobetalingen 1 640

voorfinancieringsbetalingen (*) 2 165

bijdragen uit 
trustfondsen 800

verrekening van voorfinanciering (*) 1 927

uitbetalingen trustfondsen
414

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Controlepopulatie
3 981

Betalingen
4 605

(miljoen EUR)

EOF-betalingen en gecontroleerde populatie

326

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/negotiated-agreement-text-initialled-by-eu-oacps-chief-negotiators-20210415_en.pdf


begroting van de EU worden geïntegreerd en de afzonderlijke uitvoering en rapportage 
zullen worden voortgezet totdat zij worden afgesloten. 

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);

c) vanwege het intergouvernementele karakter van de EOF's het Europees
Parlement een beperktere rol speelt in de werking daarvan dan bij 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 valt23;

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 volledig4 beheerd door directoraat-generaal
Internationale Partnerschappen van de Commissie (DG INTPA), voorheen directoraat-
generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DG DEVCO)5. 

2 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). 

3 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)). 

4 Met uitzondering van de 1,44 % van de EOF-uitgaven voor 2020 die werd beheerd door 
directoraat-generaal Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming (DG ECHO). 

5 DG DEVCO werd DG INTPA in januari 2021. 
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05 De uitgaven die in dit verslag worden behandeld, worden in 79 landen verricht
aan de hand van een breed scala aan methoden, zoals contracten voor 
werkzaamheden, leveringen en diensten; subsidies; begrotingssteun, delegatie- en 
bijdrageovereenkomsten en programmaramingen (zie bijlage II). 
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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 12,8 miljard EUR, die van 
het negende EOF (2000-2007) 13,8 miljard EUR en die van het tiende EOF (2008-2013) 
22,7 miljard EUR. 

07 Het Intern Akkoord tot oprichting van het elfde EOF6 (2015-2020) trad in werking 
op 1 maart 2015. Tussen 2013 en 2015 werden middelen vastgelegd via een 
overbruggingsfaciliteit om de continuïteit te waarborgen in afwachting van de 
ratificatie van het elfde EOF. Voor het elfde EOF is in totaal 30,5 miljard EUR 
beschikbaar, waarvan 29,1 miljard EUR is toegewezen aan de ACS-landen en 
364,5 miljoen EUR aan de LGO-landen; 1,1 miljard EUR is bestemd voor 
administratieve kosten. 

08 Kader 2 geeft de besteding van de EOF-middelen in 2020 en gecumuleerd voor 
het achtste, negende, tiende en elfde EOF weer. 

 

                                                      
6 PB L 210, 6.8.2013, blz. 1. 
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Kader 2 

Besteding van EOF-middelen per 31 december 2020* 
(miljoen EUR) 

  
Situatie eind 2019  Begrotingsuitvoering in de loop van het begrotingsjaar 2020 

(netto) 6 
 Situatie eind 2020 

 

Totaal-
bedrag 

Uitvoerings-
graad2 

 Achtste 
EOF3 

Negende 
EOF3 

Tiende 
EOF 

Elfde 
EOF3 

Totaal-
bedrag 

 Achtste 
EOF 

Negend
e EOF 

Tiende 
EOF 

Elfde 
EOF 

Totaal-
bedrag 

Uitvoerings-
graad2  

A – MIDDELEN1  76 764   -2 -69 -368 123 -316  10 376 15 279 21 061 29 731 76 447  
         
B — BESTEDING  

               

1. Globale vastleggingen4  73 309 95,5 %  0 -68 -110 2 798 2 620  10 375 15 268 20 978 29 309 75 929 99,3 % 
2. Individuele vastleggingen5  67 683 88,2 %  0 -48 256 3 413 3 621  10 374 15 253 20 567 25 110 71 304 93,3 % 
3. Betalingen  57 414 74,8 %  0 6 360 4 239 4 605  10 374 15 208 19 645 16 791 62 018 81,1 %  
C — Nog te betalen vastleggingen  
(B1-B3)  

15 896 20,7 %    0 60 1 333 12 518 13 911 18,2 % 
 
D — Beschikbaar saldo (A-B1)7  3 454 4,5 %    1 12 83 422 518 0,7 %  

* Afgeronde cijfers 
1 Waaronder oorspronkelijke toewijzingen voor het achtste, negende, tiende en elfde EOF, cofinanciering, rente, diverse middelen en overdrachten van eerdere EOF's. 
2 Als percentage van de middelen. 
3 Negatieve bedragen betreffen vrijmakingen. 
4 Globale vastleggingen betreffen financieringsbesluiten. 
5 Individuele vastleggingen betreffen individuele contracten. 
6 Nettovastleggingen na vrijmakingen. Nettobetalingen na terugvorderingen. 
7 Het beschikbare saldo omvat de “niet-besteedbare reserve” (kan niet worden gebruikt zonder unaniem besluit van de Raad). 

Bron: ERK, op basis van de geconsolideerde rekeningen 2020 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 INTPA voor zichzelf kernprestatie-indicatoren (KPI’s) voor goed 
financieel beheer en het doelmatige gebruik van middelen vast. Uit deze indicatoren 
blijkt dat DG INTPA in 2020, ondanks de moeilijkheden in verband met de COVID-19-
crisis, zijn streefdoelen van het verminderen met 35 % van oude voorfinanciering en 
niet-afgewikkelde vastleggingen en het verminderen met 15 % van verlopen 
contracten heeft behaald. Dit was het resultaat van een verbetering van de procedures 
in de afgelopen jaren (zie kader 3). Beide streefdoelen werden vastgesteld als een 
algemeen streefdoel voor het gehele bevoegdheidsterrein van DG INTPA en als een 
specifiek streefdoel voor de EOF’s. 

Kader 3 

KPI’s voor de vermindering van oude voorfinanciering, niet-
afgewikkelde vastleggingen en verlopen contracten 

In 2020 besloot DG INTPA een nieuw streefcijfer vast te stellen voor KPI’s inzake 
het verminderen van oude voorfinanciering en niet-afgewikkelde vastleggingen 
(en verhoogde het dit cijfer van 25 % tot 35 %). Het overtrof deze streefdoelen 
voor beide indicatoren in 2020: oude voorfinanciering werd meer dan gehalveerd 
voor zowel het EOF (56 %) als het gehele bevoegdheidsterrein (55 %). Oude niet-
afgewikkelde vastleggingen werden verlaagd met 40 % voor het EOF en met 41 % 
voor het gehele bevoegdheidsterrein van DG INTPA. 

DG INTPA heeft ook zijn streefdoel bereikt om niet meer dan 15 % van de verlopen 
contracten nog open te hebben staan in het systeem voor het EOF (14 %) en voor 
zijn gehele bevoegdheidsterrein (11 %). De KPI voor het EOF is sinds 2017 
voortdurend verbeterd (19 % in 2017, 17 % in 2018 en 15 % in 2019) als gevolg van 
nieuwe procedures die in 2017 werden ingevoerd. 
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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 auditor 

Oordeel 

I.Wij hebben het volgende gecontroleerd:

a) de 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 2020 afgesloten
begrotingsjaar omvat, en

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen
waarvoor de Commissie de verantwoordelijkheid voor het financieel beheer
draagt7.

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 2020, 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.

7 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 2020 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 2020 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 auditor”. 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 2020 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 3,8 %. 

Essentiële controleaangelegenheden 

VII.Essentiële controleaangelegenheden zijn aangelegenheden die naar ons 
professionele oordeel het belangrijkst waren bij onze controle van de financiële 
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staten van de huidige periode. Deze aangelegenheden werden behandeld in het 
kader van onze controle van de financiële overzichten 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 
waarbij in grote mate sprake is van schattingen. Eind 2020 schatte de Commissie 
de subsidiabele kosten die door de begunstigden gemaakt, maar nog niet 
gerapporteerd waren op 5 452 miljoen EUR (eind 2019: 5 074 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 2020 

X.Sinds 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) geen lidstaat van de EU 
meer. Overeenkomstig het tussen de twee partijen gesloten 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”) heeft het VK zich ertoe verbonden partij bij het EOF te 
blijven tot de afsluiting van het elfde EOF en alle voorgaande EOF’s die nog niet 
zijn afgesloten. Het VK zal dezelfde verplichtingen op zich 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.  

XII.Op basis hiervan is er geen financiële impact te melden op de EOF-
rekeningen 2020. Wij concluderen dat de EOF-rekeningen per 31 december 2020 
de stand van het terugtrekkingsproces op die datum juist weergeven. 
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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 overzichten 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 auditor voor de controle van de EOF-rekeningen 
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. Wij 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 niet-
conformiteit 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 controle-
informatie, 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;

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.
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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.

8 juli 2021 

Klaus-Heiner LEHNE 
President 

Europese Rekenkamer 

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxemburg 
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Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

Reikwijdte en aanpak van de controle 

10 In bijlage 1.1 van het Jaarverslag 2020 van de ERK over de uitvoering van de 
begroting 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 overzichten8 van het achtste, negende, tiende en elfde EOF 
die zijn goedgekeurd door de Commissie9 en de “representation letter” van de 
rekenplichtige die op 30 juni 2021 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. 

12 Om de regelmatigheid van de verrichtingen te controleren, onderzochten we een 
steekproef van 140 verrichtingen, die representatief was voor alle soorten uitgaven 
binnen de EOF’s. De steekproef bestond uit 21 verrichtingen met betrekking tot het 
noodtrustfonds voor Afrika, 102 verrichtingen die zijn goedgekeurd door 21 EU-
delegaties10 en 17 betalingen die zijn goedgekeurd door het hoofdkantoor van de 
Commissie11. De totale steekproefomvang van 140 verrichtingen was in 
overeenstemming met ons zekerheidsmodel. In gevallen waarin we fouten ontdekten 
in de verrichtingen, analyseerden we de onderliggende oorzaken om mogelijke 
tekortkomingen op te sporen. 

13 We onderzochten ook het volgende voor 2020: 

a) alle bijdragen van de lidstaten en een steekproef van andere soorten 
ontvangstenverrichtingen, zoals medefinancieringsbijdragen van andere landen; 

                                                      
8 Zie artikel 39 van Verordening (EU) 2018/1877. 

9 In overeenstemming met het financieel reglement voor de EOF’s; zie artikel 38 van 
Verordening (EU) 2018/1877. 

10 Afrikaanse Unie, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kaapverdië, Centraal-Afrikaanse Republiek, 
Democratische Republiek Congo, Djibouti, Oost-Timor, Ghana, Guyana, Ivoorkust, Jamaica, 
Mali, Mauritanië, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan, Tanzania en Zimbabwe. 

11 DG INTPA: 138 betalingen; DG ECHO: twee betalingen voor humanitaire hulp. 

338

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1877&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1877&from=NL


b) bepaalde door DG INTPA en de EU-delegaties gebruikte systemen, waaronder: i)
controles vooraf door personeel van de Commissie, externe auditors (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 RFP-studie12;

c) de betrouwbaarheid van de informatie over de regelmatigheid in het jaarlijks
activiteitenverslag (JAV) van DG INTPA, 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 INTPA de meeste uit de algemene
EU-begroting en de EOF's gefinancierde instrumenten voor externe hulp uit. Onze 
opmerkingen over systemen en de presentatie van informatie in het JAV hebben 
betrekking op het gehele bevoegdheidsterrein van DG INTPA. 

15 Vanwege de COVID-19-pandemie was het niet mogelijk om ter plaatse bezoeken
aan EU-delegaties af te leggen13. Dit maakte dat wij bepaalde controleprocedures, met 
name het verifiëren van de uitvoering van de contracten voor de geselecteerde 
verrichtingen, niet konden uitvoeren, en beperkte zodoende onze 
controlewerkzaamheden. We moesten onze aanpak aanpassen, controles op stukken 
uitvoeren van verrichtingen en projecten en op afstand contact onderhouden met 
onze gecontroleerden. 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

16 Tijdens onze controle stelden wij vast dat de rekeningen geen afwijkingen van
materieel belang vertoonden. 

12 DG INTPA laat jaarlijks een contractant een RFP-studie uitvoeren om een schatting te 
maken van het percentage fouten die zijn ontsnapt aan alle beheerscontroles ter 
voorkoming, opsporing en correctie van fouten op zijn gehele bevoegdheidsterrein. De RFP-
studie vormt geen assurance-opdracht of controle; ze is gebaseerd op de RFP-methodologie 
en -handleiding van DG INTPA. 

13 Alle negen controlebezoeken (Mali, Jamaica, Ghana, Sudan, Guyana, Djibouti, Oost-Timor, 
de Afrikaanse Unie en Zimbabwe) werden vervangen door controles op stukken. 
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Regelmatigheid van de verrichtingen 
Ontvangsten 

17 De ontvangstenverrichtingen vertoonden geen materieel foutenpercentage.

Uitgaven 

18 Bijlage I biedt een overzicht van de resultaten van de toetsing van verrichtingen.
Van de 140 onderzochte verrichtingen vertoonden er 36 (25,7 %) fouten. Op basis van 
de 31 door ons gekwantificeerde fouten schatten wij het foutenpercentage op 3,8 %14. 

19 In kader 4 wordt het door ons geschatte foutenpercentage voor 2020 per soort
fout uitgesplitst. 

Kader 4 

Uitsplitsing van het geschatte foutenpercentage per soort fout 

Bron: ERK. 

14 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 1,8 % en 5,8 % ligt (de onderste, 
respectievelijk de bovenste foutengrens). 
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20 Kader 5 bevat voorbeelden van fouten die we hebben gekwantificeerd, eveneens 
per soort fout. 

Kader 5 

Niet-gedane uitgaven: de gedeclareerde uitgaven zijn te hoog 

De Commissie keurde een contract voor werkzaamheden met een particuliere 
onderneming goed voor de ontwikkeling van een irrigatienetwerk in Mali. De 
totale contractwaarde bedroeg 15,6 miljoen EUR en de EU-bijdrage was 100 %. De 
tussentijdse betalingen in het kader van het contract hadden moeten worden 
gebaseerd op feitelijke metingen die door de contractant waren gerapporteerd en 
door de toezichthouder van het contract waren geverifieerd. We hebben de door 
de contractant gerapporteerde meting vergeleken voor één post in de factuur van 
oktober 2019: verwijdering van afgegraven grond, voor een totaal gerapporteerd 
bedrag van 288 729 EUR. Uit de werkelijke metingen die door de toezichthouder 
van het contract werden geverifieerd, bleek dat het voor deze post gedeclareerde 
bedrag 32 304 EUR (11 %) te hoog was opgegeven. Dit was te wijten aan een 
administratieve fout in de rapportage door de toezichthouder van het contract. 

Uitgaven die zijn gedaan buiten de subsidiabiliteitsperiode 

De Commissie heeft met een internationale organisatie een subsidieovereenkomst 
gesloten voor de financiering van de uitvoering van het monitoringsmechanisme 
betreffende het staakt-het-vuren en de overgangsregeling inzake veiligheid in 
Zuid-Sudan. De totale kosten van de maatregelen werden geraamd op 
9,2 miljoen EUR en de EU-bijdrage bedroeg 100 %. 

We onderzochten de premie voor de personeelsverzekering en constateerden dat 
deze met een volledig jaar (1 mei 2017 tot en met 30 april 2018) was verlengd, 
ondanks het feit dat het project op 31 januari 2018 afliep. 

De Commissie was van mening dat het volledige bedrag van de 
verzekeringspremie (221 340 EUR) subsidiabel was, hoewel 25 % van het bedrag 
(gelijk aan drie maanden ofwel 49 069,52 EUR) buiten de uitvoeringsperiode van 
het project viel en dus niet subsidiabel was. 

Aanbestedingsfout — gebrek aan transparantie in de openbare 
aanbestedingsprocedure 

De Commissie heeft een contract voor werkzaamheden gesloten om de 
voedselzekerheid in een regio van Kameroen te vergroten. De begunstigde van het 
project heeft een deel van de werkzaamheden uitbesteed aan een niet-
gouvernementele organisatie (ngo), die de opdracht ter waarde van 5 131,66 EUR 
heeft gegund via een openbare procedure op basis van het criterium “economisch 
voordeligste inschrijving”. De auditors constateerden dat de voor de gunning 

341



 

 

gehanteerde beoordelingscriteria afweken van de in de aankondiging van de 
opdracht bekendgemaakte criteria. De inschrijving was dus niet subsidiabel. 

Niet-subsidiabele kosten die ten laste van het project werden 
gebracht 

De Commissie heeft met een internationale organisatie een 
delegatieovereenkomst gesloten ter bevordering van acties om geweld tegen 
vrouwen en meisjes en schadelijke praktijken wereldwijd uit te bannen. 

Wij hebben de uitgaven van de internationale organisatie onderzocht en bevestigd 
dat zij het equivalent van 70,1 miljoen EUR aan uitgaven hadden gedeclareerd, die 
door de Commissie waren aanvaard. Uit onze controles bleek dat de werkelijke 
uitgaven voor die periode 37 miljoen EUR waren geweest. Het verschil, 
33,1 miljoen EUR, betrof door de internationale organisatie geboekte 
vastleggingen die nog niet waren uitgegeven. Dit bedrag was dus niet subsidiabel. 

21 Dit jaar maakten de Commissie en haar uitvoerende partners meer fouten bij 
verrichtingen die verband hielden met subsidies en met internationale organisaties 
gesloten bijdrage- en delegatieovereenkomsten dan bij andere steunvormen (zoals die 
met betrekking tot contracten voor werkzaamheden, leveringen en diensten). Van de 
67 door ons onderzochte verrichtingen in deze categorie vertoonden er 27 (40,3 %) 
kwantificeerbare fouten, wat 94,2 % van het geschatte foutenpercentage uitmaakte. 

22 In vijf gevallen van kwantificeerbare fouten en drie 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 1,19 procentpunt lager zijn 
geweest. We ontdekten vijf andere verrichtingen met fouten die de externe auditors 
en toezichthouders hadden moeten ontdekken. Deze gevallen droegen voor 
0,1 procentpunt bij aan het geschatte foutenpercentage. 

23 Daarnaast werden drie verrichtingen met een kwantificeerbare fout15 
onderworpen aan een controle of uitgavenverificatie. Het controlesysteem van 
DG INTPA is gebaseerd op controles vooraf16. Aan de hand van de in de  

                                                      
15 Deze droegen voor 0,24 procentpunt bij aan het geschatte foutenpercentage. 

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 
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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 worden17. 

24 Evenals in voorgaande jaren wijst de geconstateerde foutenfrequentie — met 
enkele fouten in einddeclaraties waarvoor vooraf externe controles en 
uitgavenverificaties hadden plaatsgevonden — op gebreken in deze controles. 

25 Op drie terreinen bevatten de door ons onderzochte verrichtingen geen fouten, 
namelijk begrotingssteun (negen verrichtingen), administratieve uitgaven (drie 
verrichtingen) en verrichtingen waarbij de “hypothetische aanpak” was toegepast bij 
multidonorprojecten die door internationale organisaties werden uitgevoerd (dertien 
verrichtingen). Meer informatie over de aard van begrotingssteun en de hypothetische 
aanpak is te vinden in de paragrafen 8.9-8.12 van hoofdstuk 8 van het Jaarverslag 2020 
van de ERK over de uitvoering van de begroting. 

26 Sommige internationale organisaties18 boden slechts beperkte toegang tot 
documenten, bijvoorbeeld in read-onlyformaat, wat betekent dat we geen kopieën 
van de onderzochte documenten konden maken. Bovendien trok één internationale 
organisatie ons mandaat in twijfel. Deze problemen belemmerden de planning en 
uitvoering van onze controle en leidden tot buitensporige vertragingen bij de 
ontvangst van de gevraagde documentatie en de uitvoering van de werkzaamheden 
door het controleteam. In een ander geval duurde het meer dan negen maanden 
voordat de internationale organisatie de gevraagde bewijsstukken verstrekte. Op 

                                                      
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) ofwel achteraf (nadat een project is voltooid) worden verricht. Beide 
soorten kunnen tot terugvordering van aan de begunstigde betaalde middelen leiden; in 
het geval van controles vooraf hebben dergelijke terugvorderingen betrekking op eerder 
betaalde voorfinanciering. 

17 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. 

18 De Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Unesco), 
de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA) en het Kinderfonds van de Verenigde Naties 
(Unicef). 
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grond van het Verdrag betreffende de werking van de EU19 moeten alle bescheiden en 
inlichtingen die nodig zijn voor de vervulling van haar taak worden toegezonden aan 
de ERK. Wij hebben hierover eerder opmerkingen gemaakt in ons Jaarverslag 201820 
en in Advies nr. 10/201821. 

Jaarlijkse activiteitenverslagen en andere governanceregelingen 

27 In elk jaarlijks activiteitenverslag over de periode 2012-2018 heeft DG INTPA een 
voorbehoud gemaakt betreffende de regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen. In 2019 stelde het een actieplan vast om de tekortkomingen in de 
uitvoering van zijn controlesysteem aan te pakken. 

28 Vorig jaar hebben wij verslag uitgebracht over de bevredigende vooruitgang bij 
het actieplan van 2018; van de dertien acties waren er zeven afgerond, één 
gedeeltelijk uitgevoerd, twee in uitvoering, twee geannuleerd en was één actie niet 
uitgevoerd maar in plaats daarvan samengevoegd met een andere actie. 

29 In zijn actieplan voor 2019 had DG INTPA het aantal acties aangepast tot negen. 
Acht van deze acties waren overgedragen van voorgaande jaren en er was een nieuwe 
maatregel die gericht was op de verbetering van de methodologie en de handleiding 
voor de RFP-studie van DG INTPA. In april 2021 waren zeven acties afgerond en twee 
in uitvoering. 

30 In zijn actieplan van 2020 heeft DG DEVCO het aantal acties eveneens aangepast, 
in dit geval tot zeven. Vijf van deze acties werden overgedragen van voorgaande jaren 
en er werden twee nieuwe acties toegevoegd: het teveel aan verrekende 
voorfinanciering verminderen en een evaluatie uitvoeren van het gebruik van de 
nieuwe standaardcriteria voor verificaties van uitgaven. Sommige acties werden 
beïnvloed door technische problemen met IT-systemen, zoals de vereenvoudiging van 
de contractvoorwaarden voor subsidies. Andere, zoals de actie om alert te blijven op 

                                                      
19 Het recht van toegang van de ERK tot documentatie is vastgelegd in artikel 287 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: “[…] de natuurlijke of 
rechtspersonen die betalingen uit de begroting ontvangen […] zenden de Rekenkamer op 
verzoek alle bescheiden en inlichtingen toe die nodig zijn voor de vervulling van haar taak”. 

20 Zie paragraaf 19 van ons Jaarverslag 2018 inzake de EOF’s. 

21 Advies nr. 10/2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking, paragraaf 18. 
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vaak voorkomende fouten, hadden te lijden onder de COVID-19-pandemie. In 
april 2021 waren drie acties afgerond en waren er vier in uitvoering (zie bijlage III). 

RFP-studie 2020 

31 In 2020 heeft DG INTPA zijn negende studie van het restfoutenpercentage (RFP) 
door een externe contractant laten verrichten. Het doel van de studie is een schatting 
te maken van het percentage fouten die zijn ontsnapt aan alle beheerscontroles van 
DG INTPA die dienen ter voorkoming, opsporing en correctie van dergelijke fouten op 
zijn gehele bevoegdheidsterrein teneinde conclusies te trekken over de 
doeltreffendheid van die controles. De studie is een belangrijk element waarop de 
directeur-generaal de betrouwbaarheidsverklaring baseert en draagt bij aan de 
informatie over de regelmatigheid inzake het “externe optreden” zoals vermeld in het 
AMPR. 

32 Voor de RFP-studie van 2020 stelde DG INTPA de steekproefomvang vast op 
48022 verrichtingen (exact hetzelfde aantal als in 2019). Hierdoor kon het opnieuw 
afzonderlijke foutenpercentages presenteren voor de uit de algemene EU-begroting 
gefinancierde uitgaven en voor de uit het EOF gefinancierde uitgaven, naast het totale 
foutenpercentage voor beide samen. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar ligt het in 
de studie geraamde RFP onder de door de Commissie vastgestelde 
materialiteitsdrempel van 2 % (2016: 1,67 %; 2017: 1,18 %, 2018: 0,85 %; 2019: 1,13 %, 
en 2020: 0,95 %). 

33 De RFP-studie vormt geen assurance-opdracht of controle; ze is gebaseerd op de 
RFP-methodologie en -handleiding van DG INTPA. We stelden beperkingen vast die 
kunnen bijdragen tot onderschatting van het restfoutenpercentage. 

34 Bij de controle van dit jaar ontdekten we opnieuw verscheidene belangrijke 
factoren die het RFP vertekenden. De eerste factor betrof de beperkingen die zijn 
vastgelegd in de met bepaalde internationale organisaties gesloten financiële en 
administratieve kaderovereenkomst (financial and administrative framework 
agreement, FAFA). Deze overeenkomst beperkt het aantal posten dat tijdens een 
uitgavenverificatie kan worden gecontroleerd, evenals de toegang tot controle-
informatie. In 2020 stemde de Commissie ermee in de omvang van de steekproeven 
voor uitgavenverificaties te beperken, alleen toegang op afstand tot elektronische 
kopieën te verlenen en het bewaren van kopieën van bewijsstukken in bewaring bij de 

                                                      
22 Van sommige verrichtingen in de steekproef was de waarde hoger dan het 

steekproefinterval; daarom was de uiteindelijke steekproefomvang 412. 
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internationale organisaties te verbieden. Indien een contract met een van deze 
internationale organisaties al was gecontroleerd, verrichtte de RFP-contractant niet 
systematisch verder onderzoek en baseerde hij zich op de eerdere werkzaamheden, 
ongeacht de reikwijdte daarvan en/of het vertrouwen van de contractant daarin. 

35 De tweede factor betrof het aandeel van de verrichtingen waarvoor wat het RFP 
betreft geheel of gedeeltelijk werd vertrouwd op eerdere controlewerkzaamheden. Dit 
aandeel bedroeg 17 % voor volledig vertrouwen en 37 % voor gedeeltelijk 
vertrouwen23. Voor deze verrichtingen vertrouwde de contractant op eerdere 
werkzaamheden die als onderdeel van het controlekader van DG INTPA waren 
uitgevoerd, zoals financiële projectcontroles en uitgavenverificaties door 
onafhankelijke derden en controles door de Commissie. Het overdreven vertrouwen 
op eerdere controlewerkzaamheden druist in tegen het doel van de RFP-studie, 
namelijk het opsporen van de fouten die aan dergelijke controles zijn ontsnapt. 

36 Ten derde blijkt uit een analyse van de uitgevoerde werkzaamheden dat 97 % van 
het voor het RFP gedeclareerde foutenpercentage afkomstig was van subsidies en 
contracten met internationale organisaties en agentschappen van de lidstaten24. Deze 
kunnen worden geacht bloot te staan aan een hoog risico op fouten. Het instrument 
voor begrotingssteun bevatte daarentegen geen fouten en het risico op fouten kan 
hierbij als laag worden aangemerkt. Worden de verrichtingen waarop geheel of 
gedeeltelijk werd vertrouwd niet meegerekend, dan werden slechts 
6 subsidieverrichtingen (voor in totaal 6,3 miljoen EUR of 0,3 % van de totale 
steekproefwaarde25) volledig onderzocht, terwijl 58 begrotingssteunverrichtingen 
(809,6 miljoen EUR of 30,5 % van de totale steekproefwaarde) werden onderworpen 
aan een even omvangrijk onderzoek26. Gerichtheid op gebieden in de populatie met 
een laag risico verkleint de kans dat werkelijk fouten worden gevonden. 

37 De vierde factor was de RFP-ramingsmethode van DG INTPA. Ten eerste biedt 
deze de contractant veel vrijheid bij de beoordeling of er voldoende logistieke en 

                                                      
23 In 2019: 20 % voor volledig vertrouwen en 38 % voor gedeeltelijk vertrouwen. 

24 Subsidies onder direct beheer waren goed voor 37 % van het foutenpercentage, terwijl 
indirect beheer met internationale organisaties en agentschappen van de lidstaten goed 
was voor 60 %. 

25 412 verrichtingen met een waarde van 2 099 miljoen EUR. 

26 De steekproef omvatte in totaal 108 subsidies; hiervan werd dus slechts 5,6 % onderzocht. 
Daarentegen maakten slechts 61 begrotingssteunverrichtingen deel uit van de steekproef, 
wat betekent dat 95 % volledig werd onderzocht. 
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juridische redenen zijn die de tijdige toegang tot de documenten voor een verrichting, 
en derhalve ook een raming van het foutenpercentage, verhinderen. Ten tweede heeft 
de Commissie net als in 2019 het restfoutenpercentage vermeerderd met een 
risicoforfait van 5 %. Het is echter onduidelijk hoe de Commissie tot dit risicoforfait van 
5 % is gekomen. Daarom is deze methode niet noodzakelijkerwijs een weerspiegeling 
van het feitelijke foutenpercentage voor de verrichting in kwestie. 

38 Bovendien wordt het risico van fraude in het regelgevingskader voor de RFP-
studie en het contract tussen DG INTPA en de RFP-contractant niet behandeld of 
vermeld. Er is geen procedure op grond waarvan de contractant verplicht is aan de 
Commissie melding te maken van gevallen van vermoedelijke fraude ten nadele van de 
EU-begroting die tijdens zijn RFP-werkzaamheden aan het licht zijn gekomen. 

Evaluatie van het jaarlijks activiteitenverslag 2020 

39 De betrouwbaarheidsverklaring van de directeur-generaal in het JAV 2020 bevat 
geen punten van voorbehoud, aangezien de twee punten van voorbehoud die in 2018 
overbleven zijn opgeheven en er geen nieuwe punten van voorbehoud zijn gemaakt. In 
2018 en 2019 heeft DG INTPA de reikwijdte van de punten van voorbehoud (d.w.z. het 
aandeel van de uitgaven waarop zij betrekking hadden) aanzienlijk beperkt. In kader 6 
wordt de reikwijdte van de punten van voorbehoud die elk jaar werden gepresenteerd 
in de JAV's van 2010 tot 2020 weergegeven. 
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Kader 6 

De punten van voorbehoud in de JAV’s 2010-2020 van DG INTPA 

 
Bron: ERK. 

40 Evenals in het Jaarverslag 2019 zijn we van oordeel dat er ten onrechte geen 
punten van voorbehoud zijn opgenomen in het JAV 2020 en dit deels te wijten is aan 
de tekortkomingen van de RFP-studie. 

41 Een andere reden voor het ontbreken van punten van voorbehoud is dat de 
Commissie in 2019 de “de-minimisregel”27 heeft ingevoerd, 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 in de voorgaande jaren wel het geval was, zelfs als het 
desbetreffende risico is blijven bestaan. Een voorbeeld hiervan zijn subsidies onder 
direct beheer, die volgens de risicoanalyse van DG INTPA als terrein met een hoog 
risico worden beschouwd. Dit ontbreken van punten van voorbehoud geeft geen 

                                                      
27 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. 
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getrouw beeld van de risico’s die verbonden zijn aan het gehele bevoegdheidsterrein 
van DG INTPA. 

42 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 INTPA 
schat het totale risicobedrag bij betaling op 66,24 miljoen EUR28 (1 % van de uitgaven 
in 2020) en het totale risicobedrag bij afsluiting op 52,82 miljoen EUR29. DG INTPA 
schat dat 13,4 miljoen EUR (20 %) van het risicobedrag bij betaling zal worden 
gecorrigeerd door zijn controles in komende jaren (dit bedrag staat bekend als het 
“corrigerend vermogen”). 

43 Overeenkomstig onze aanbeveling in het Jaarverslag 2019 inzake de EOF’s heeft 
DG INTPA het bovengenoemde corrigerend vermogen verlaagd met de waarde van de 
terugvorderingen naar aanleiding van de bevindingen van de RFP-studie. 

44 DG INTPA werkt ook aan de verbetering van de kwaliteit van zijn gegevens voor 
de berekening van het corrigerend vermogen. In 2020 ging het verder met zijn 
opleidings- en bewustmakingsactiviteiten met betrekking tot terugvorderingen en de 
kwaliteit van boekhoudkundige gegevens30. Evenals in voorgaande jaren heeft 
DG INTPA gerichte controles uitgevoerd op terugvorderingsopdrachten om de 
vastgestelde discrepanties te corrigeren. Wij hebben de berekening van het 
corrigerend vermogen voor 2020 onderzocht. We hebben 54 % (naar waarde) van de 
totale populatie van terugvorderingen getoetst en troffen geen fouten aan in onze 
steekproef. 

45 Om binnen de Commissie de samenhang in de financiële verslaglegging van de 
verschillende DG’s verder te verbeteren, werd in 2020 een “financiële scorekaart” 
gecreëerd, bestaande uit zes indicatoren31. Twee van deze indicatoren, namelijk 

                                                      
28 Dit is de beste voorzichtige schatting van het bedrag aan relevante uitgaven die gedurende 

het jaar werden gedaan maar niet in overeenstemming zijn met de contract- en 
regelgevingsbepalingen die van toepassing waren toen de betaling werd verricht. 

29 Zie het JAV 2020 van DG INTPA, blz. 37. 

30 Specifieke opleiding van lokaal personeel van de EU-delegaties over richtsnoeren voor het 
invoeren van terugvorderingsopdrachten. 

31 De financiële scorekaart is een reeks van zes financiële standaardindicatoren voor de 
Europese Commissie als geheel. Het doel ervan is om elke dienst van de Commissie te 
benchmarken. De indicatoren zijn: 1) uitvoering van de vastleggingskredieten, 2) uitvoering 
van de ramingen van de vastleggingskredieten, 3) uitvoering van de betalingskredieten, 4) 
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“globale absorptie van vastleggingen” en “tijdige betalingen”, waren in 2020 van 
toepassing op het EOF en de trustfondsen. Voor “globale absorptie van vastleggingen” 
behaalde DG INTPA een resultaat van 95 % voor de EU-begroting en van 94 % voor het 
EOF. Voor “tijdige betalingen” behaalde DG INTPA 98 % voor de EU-begroting en 97 % 
voor het EOF. 

  

                                                      
uitvoering van de ramingen van de betalingskredieten, 5) globale absorptie van 
vastleggingen, 6) tijdige betalingen. 

350



 

 

Conclusie en aanbevelingen 

Conclusie 

46 Over het geheel genomen wijst de controle-informatie erop dat de EOF-
rekeningen voor het op 31 december 2020 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. 

47 Over het geheel genomen wijst de controle-informatie erop dat voor het op 
31 december 2020 afgesloten begrotingsjaar: 

a) de ontvangsten van de EOF’s geen materieel foutenpercentage vertoonden; 

b) de betalingsverrichtingen van de EOF's een materieel foutenpercentage 
vertoonden (zie de paragrafen 18-24). We schatten het foutenpercentage op 
3,8 % op basis van onze toetsing van verrichtingen (zie bijlage I). 

Aanbevelingen 

48 Bijlage IV bevat de bevindingen van onze follow-upevaluatie van de zes 
aanbevelingen die wij in ons Jaarverslag 2017 hebben gedaan32, waarvan DG INTPA vijf 
aanbevelingen volledig33 en één aanbeveling in de meeste opzichten had uitgevoerd. 

49 We vermelden ook de bevindingen van onze follow-upanalyse van de 
aanbevelingen die wij in onze jaarverslagen over 2018 en 201934 hebben gedaan en die 
eind 2020 moesten zijn uitgevoerd. Wij zijn van oordeel dat onze twee aanbevelingen 

                                                      
32 Dit jaar hebben wij ons Jaarverslag 2017 gekozen voor ons follow-uponderzoek, omdat de 

Commissie voldoende tijd moet hebben gehad om onze aanbevelingen uit te voeren. 

33 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. 

34 Beide aanbevelingen in ons Jaarverslag 2018 en aanbeveling 2 van ons Jaarverslag 2019 
moesten eind 2020 zijn uitgevoerd. Zij zijn daarom opgenomen in bijlage III. 
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van 2018 in enkele opzichten zijn uitgevoerd. Aanbeveling 2 van ons Jaarverslag 2019 
is niet uitgevoerd. 

50 Op basis van deze beoordeling en onze bevindingen en conclusies voor 2020
doen wij de volgende aanbevelingen aan de Commissie: 

Aanbeveling 1 — Volledige en tijdige toegang tot documenten 

Onderneem stappen om ervoor te zorgen dat internationale organisaties de ERK 
volledige, onbeperkte en tijdige toegang — en niet alleen in read-onlyformaat — 
bieden tot documenten die nodig zijn om haar taak overeenkomstig het VWEU uit te 
voeren (zie paragraaf 26). 

Tijdpad: uiterlijk eind 2021 

Aanbeveling 2 — Punten van voorbehoud voor alle terreinen 
met een hoog risico 

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 
paragrafen 41)35. 

Tijdpad: tegen de tijd dat het JAV 2021 wordt gepubliceerd 

Aanbeveling 3 — Melding van vermoedelijke fraude door de 
RFP-contractant 

Stel verplichtingen vast voor de contractant van RFP-studies om aan de Commissie 
melding te maken van alle gevallen van vermoedelijke fraude ten nadele van de EU-
begroting die tijdens zijn werkzaamheden aan de RFP-studie aan het licht zijn gekomen 
(zie paragraaf 38). 

Tijdpad: eind 2022 

35 Deze aanbeveling was ook opgenomen in het Jaarverslag 2019 inzake de EOF’s. De 
uitvoeringstermijn was “tegen de tijd dat het JAV 2020 [van DG INTPA] wordt 
gepubliceerd”. 
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Bijlagen 

Bijlage I — Resultaten van de toetsing van verrichtingen voor 
de EOF’s 

2020 2019 

OMVANG EN STRUCTUUR VAN DE STEEKPROEF 

Totaal verrichtingen: 140 140 

GESCHATTE IMPACT VAN KWANTIFICEERBARE FOUTEN 

Geschat foutenpercentage 3,8 % 3,5 % 

Bovenste foutengrens (UEL) 5,8 % 
Onderste foutengrens (LEL) 1,8 % 
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Bijlage II — EOF-betalingen in 2020 per hoofdregio 

 
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). 

  

Betalingen in het kader van het Europees Ontwikkelingsfonds — Afrika

Begunstigde landen
Top 10 (miljoen EUR)

1. Senegal                                             141
2. Burkina Faso                                    141
3. Benin                                                116
4. Mozambique                                   114
5. Nigeria                                              104
6. Niger                                                 104
7. Ghana                                               100
8. Tsjaad                                               95
9. Democratische Republiek Congo 93

10. Uganda                                           90
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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). 

  

Betalingen in het kader van het Europees Ontwikkelingsfonds — het Caribisch 
gebied en de Stille Oceaan

Begunstigde landen
Top 5 (miljoen EUR)

1. Haïti                                      76
2. Jamaica                               23
3. Dominicaanse Republiek 15
4. Guyana                          10
5. Suriname                                  3 3

Begunstigde landen
Top 5 (miljoen EUR)

1. Oost-Timor                        19
2. Vanuatu                              12
3. Fiji                                        11
4. Papoea-Nieuw-Guinea 10
5. Salomonseilanden              8
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Bijlage III — Stand van uitvoering van de actieplannen 

Actieplan 2018 Stand voor JV 2020 
(april 2021) 

A.1 Vereenvoudigen en verduidelijken van de procedures en 
contractvoorwaarden voor subsidies.  loopt nog 

A.2 
Alert blijven op vaak voorkomende fouten in het financieel 
en documentenbeheer bij de uitvoering van 
subsidieovereenkomsten. 

 uitgevoerd 

B.1 

Ontwikkelen van een strategie om minder vaak gebruik te 
maken van programmaramingen en alternatieven te 
bevorderen met het oog op vereenvoudiging en 
kosteneffectiviteit. 

 
geannuleerd 
(wordt beschouwd 
als uitgevoerd) 

B.2 Uitvoeren van de “Roadmap for Reinforcements of Controls 
under Programme Estimates”  geannuleerd 

C.1 

Versterken van het mandaat van de centrale eenheid A3 
voor de coördinatie van de betrekkingen met internationale 
organisaties op alle niveaus (met inbegrip van de 
controlerelaties). 

 geannuleerd 

C.2 

Werken aan het gebruik van standaardcriteria voor 
verificaties van uitgaven: voor de uitgavenverificatie die 
door internationale organisaties onder indirect beheer zijn 
gedaan. 

 uitgevoerd 

C.3 
Voortzetten en versterken van de samenwerking met 
internationale organisaties met het oog op een duurzame 
vermindering van fouten. 

 uitgevoerd 

C.4 
Aanpassen van de standaardcriteria voor 
pijlerbeoordelingen aan de vereisten van het herziene 
financieel reglement. 

 uitgevoerd 

C.5 
Invoering van een doeltreffend en kosteneffectief kader 
voor de beoordeling en aanvaarding van 
kostentoerekeningspraktijken. 

 
niet uitgevoerd 
(samengevoegd 
met actie D2) 

C.6 
Geleidelijke invoering van wederzijds vertrouwen op 
controles voor activiteiten onder indirect beheer met ten 
minste twee belangrijke internationale partnerorganisaties. 

 
gedeeltelijk 
uitgevoerd 
(samengevoegd 
met D1) 

D.1 Vergroten van de consistentie en samenhang van de 
werking van controle- en verificatietaken.  uitgevoerd 

D.2 Verduidelijken en bevorderen van het gebruik van 
vereenvoudigde kostenopties (nieuwe actie 2018).  uitgevoerd 

D.3 Verduidelijken en bevorderen van het gebruik van 
resultaatgerichte financiering (nieuwe actie 2018).  loopt nog 
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Actieplan 2019  

A.1 Vereenvoudigen en verduidelijken van de procedures en 
contractvoorwaarden voor subsidies.  loopt nog 

A.2 
Alert blijven op vaak voorkomende fouten in het financieel 
en documentenbeheer bij de uitvoering van 
subsidieovereenkomsten. 

 uitgevoerd 

B.1 

Ontwikkelen van een strategie om minder vaak gebruik te 
maken van programmaramingen en alternatieven te 
bevorderen met het oog op vereenvoudiging en 
kosteneffectiviteit. 

 uitgevoerd 

C.2 

Werken aan het gebruik van standaardcriteria voor 
uitgavenverificaties: voor de verificatie van uitgaven die 
door internationale organisaties onder indirect beheer zijn 
gedaan. 

 uitgevoerd 

C.3 
Voortzetten en versterken van de samenwerking met 
internationale organisaties met het oog op een duurzame 
vermindering van fouten. 

 uitgevoerd 

D.1 Vergroten van de consistentie en samenhang van de 
werking van controle- en verificatietaken.  uitgevoerd 

D.2 Verduidelijken en bevorderen van het gebruik van 
vereenvoudigde kostenopties.  uitgevoerd 

D.3 Verduidelijken en bevorderen van het gebruik van 
resultaatgerichte financiering.  loopt nog 

D.4 Verbeteren van de methodologie en de handleiding voor de 
RFP-studie (nieuwe actie 2019)  uitgevoerd 

Actieplan 2020  

A.1 Vereenvoudigen en verduidelijken van de procedures en 
contractvoorwaarden voor subsidies.  loopt nog 

A.2 
Alert blijven op vaak voorkomende fouten in het financieel 
en documentenbeheer bij de uitvoering van 
subsidieovereenkomsten. 

 uitgevoerd 

B.1 
Voortzetten en versterken van de samenwerking met 
internationale organisaties met het oog op een duurzame 
vermindering van fouten. 

 uitgevoerd 

C.1 Verduidelijken en bevorderen van het gebruik van 
resultaatgerichte financiering.  loopt nog 

C.2 
Verbeteren van de methodologie en de handleiding voor de 
RFP-studie (nieuwe actie die voortbouwt op actie D4 van het 
actieplan 2019) 

 uitgevoerd 
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C.3 Verminderen van het verrekeningsoverschot voor 
voorfinanciering (nieuwe actie)  loopt nog 

C.4 Uitvoeren van een evaluatie van het gebruik van de 
standaardcriteria voor uitgavenverificaties (nieuwe actie)  loopt nog 

Bron: Actieplannen van de Europese Commissie voor 2018, 2019 en 2020. 
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Bijlage IV — Follow-up van aanbevelingen 

Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet 
van toepassing Ontoereikend bewijs In de 

meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

2017 

Wij bevelen de Commissie het volgende aan: 
Aanbeveling 1: 
Monitor de uitvoering van de RFP-studie nauwlettend, 
met name om ervoor te zorgen dat de besluiten om 
volledig te vertrouwen op eerdere 
controlewerkzaamheden, overeenkomen met de 
methodologie en gerechtvaardigd zijn. 

X36 

Aanbeveling 2: 
Wijs in het JAV opnieuw op de beperkingen van de 
RFP-studie. 

X37 

36 Om te voorkomen dat het beginsel van volledig vertrouwen op een groot aantal verrichtingen wordt toegepast, heeft de Commissie de RFP-contractant 
in 2018 richtsnoeren verstrekt en in 2019 aanvullende instructies gegeven. 

37 DG INTPA vermeldt de beperkingen van de RFP-studie in zijn JAV. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet 
van toepassing Ontoereikend bewijs In de 

meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

Aanbeveling 3: 
Neem afdoende maatregelen om de facto het volgen 
van de richtsnoeren inzake de aanvaarding van 
uitgaven af te dwingen teneinde buitensporige 
goedkeuringen te voorkomen. 

X 

Aanbeveling 4: 
Neem maatregelen om ervoor te zorgen dat alleen 
gemaakte kosten als uitgaven voor AITF-verrichtingen 
worden aanvaard. 

X38 

Aanbeveling 5: 
Zet een KPI op om de ouderdom te monitoren van de 
bijdragen die als voorschot zijn betaald aan 
trustfondsen. 

X39 

38 Enerzijds heeft de Commissie correcties aangebracht in lopende contracten, waarbij zij alleen de gemaakte kosten als aanvaarde uitgaven in aanmerking 
heeft genomen; anderzijds heeft de Commissie maatregelen genomen om te voorkomen dat vastleggingen en ramingen die in de financiële staten van 
het Infrastructuurtrustfonds voor Afrika (EU-AITF) als uitgaven worden vermeld, worden aanvaard. 

39 De ouderdom van de bijdragen die als voorschot zijn betaald aan trustfondsen wordt gemonitord via de door DG BUDG opgestelde saldoanalyse naar 
ouderdom en de in de jaarrekeningen van de trustfondsen vermelde nettobijdragen. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet 
van toepassing Ontoereikend bewijs In de 

meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

Aanbeveling 6: 
Stel een relevante oplossing voor de inconsistenties 
met betrekking tot de begroting en verantwoording 
met betrekking tot de EOF’s voor in het kader van de 
huidige post-Cotonou-studies. 

X40 

2018 

Aanbeveling 1: 
Onderneem stappen om bij internationale 
organisaties de verplichting te versterken om de ERK 
op verzoek alle bescheiden en inlichtingen over te 
leggen die nodig zijn voor de vervulling van haar taak, 
zoals bepaald in het VWEU. 

X 

Aanbeveling 2: 
Verbeter de methodologie en handleiding van de RFP-
studie zodat deze uitgebreidere richtsnoeren geven 
over kwesties die we in dit verslag hebben vastgesteld 
en bijgevolg de risicobeoordeling van DG DEVCO voor 
de punten van voorbehoud passend ondersteunt. 

X 

40 De Commissie heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe verordening NDICI — Europa in de wereld waarbij onder andere het EOF in de algemene 
begroting van de EU wordt geïntegreerd, waardoor het Europees Parlement ook in staat wordt gesteld toezicht te houden op de EOF-bijstand aan ACS-
landen. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

In uitvoering 

Niet 
uitgevoerd 

Niet 
van toepassing Ontoereikend bewijs In de 

meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

2019 

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. 

X 

Bron: ERK. 
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG VAN DE EUROPESE 

REKENKAMER VAN 2020 

“JAARVERSLAG OVER DE ACTIVITEITEN GEFINANCIERD UIT HET ACHTSTE, 

NEGENDE, TIENDE EN ELFDE EUROPEES ONTWIKKELINGSFONDS” 

REGELMATIGHEID VAN DE VERRICHTINGEN 

Uitgaven 

Kader 5:  

- Niet-gedane uitgaven: de gedeclareerde uitgaven zijn te hoog

De Commissie erkent de bevinding over te hoge opgave die was te wijten aan een administratieve fout 

in de rapportage door de toezichthouder van de contractant, die de hoofdverantwoordelijke is voor de 

controle van de metingen en de bedragen in verband met de uitgevoerde werken. De Commissie wijst 

erop dat na de overlegging van de eindafrekening aan het einde van de opdracht voor werken een 

definitieve evaluatie wordt uitgevoerd. 

- Uitgaven die zijn gedaan buiten de subsidiabiliteitsperiode

De Commissie erkent de bevinding, maar wenst te benadrukken dat de contracten voor het 

monitoringmechanisme betreffende het staakt-het-vuren en de overgangsregeling inzake veiligheid 

deel uitmaken van een groter project en dat de jaarlijkse verzekering is verlengd op het moment van 

de verlengingswijziging.   

Gezien de aard van de acties van de Afrikaanse Vredesfaciliteit, bestaat er continuïteit tussen de ene 

actie en de volgende. De redenering hier is dat het deel van de verzekering dat doorloopt na de 

subsidiabiliteitsperiode van het in de steekproef opgenomen contract, ten goede zal komen aan de 

volgende actie. 

- Aanbestedingsfout — gebrek aan transparantie in de openbare aanbestedingsprocedure

De Commissie erkent de bevinding en wil erop wijzen dat de realiteit ter plaatse soms dringende 

besluiten vereist om het operationele succes van de aanbestedingsprocedure te waarborgen. 

- Niet-subsidiabele kosten die ten laste van het project werden gebracht

De Commissie erkent deze fout in de boekhouding, maar onderstreept dat verrekeningsoverschotten 

normaliter aan het einde van het contract worden gecorrigeerd. 

26. De Commissie wil erop wijzen dat de bijdrage- en delegatieovereenkomsten met internationale

organisaties contractuele bepalingen inzake de toegang tot documenten bevatten. De Commissie zal

de aandacht van de partnerorganisaties blijven vestigen op de noodzaak om de Rekenkamer de nodige

informatie te verstrekken.

RFP-studie 2020 

31. De RFP-studie is een belangrijk element voor de verklaring van de directeur-generaal, maar is niet

de enige bron van zekerheid. DG INTPA beschikt over een uitgebreid intern controlekader en

een controlestrategie die de volledige uitvoeringscyclus bestrijken. Zoals beschreven in het jaarlijkse

activiteitenverslag, dienen alle elementen van het controlekader als bouwstenen voor zekerheid.
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33. De Commissie merkt de RFP-studie niet aan als een assurance-opdracht of een controle, en heeft

dat ook nooit gedaan. De studie dient een specifiek doel en is gebaseerd op een specifieke

methodologie.

Dit wordt vermeld in de RFP-studie en in het jaarlijkse activiteitenverslag van DG INTPA, waarin op 

een getrouwe en eerlijke wijze de volledige beheersinformatie wordt verstrekt. De Commissie is 

niet van mening dat er in de studie sprake is van beperkingen die tot een onderschatting van fouten 

kunnen leiden. 

34. De Commissie is van mening dat het RFP geschikt is voor zijn doel en in hoge mate representatief

is.

De Commissie merkt op dat: 

 er inderdaad een overkoepelende kaderovereenkomst tussen de VN-organisaties en de

Europese Commissie bestaat waarin controles onder verificaties vallen;

 wanneer de contractant geen toegang krijgt tot de nodige bewijsstukken, dit een fout

veroorzaakt;

 het Financieel Reglement voorschrijft dat entiteiten die belast zijn met de uitvoering van EU-

middelen in indirect beheer, blijk moeten geven van een niveau van financieel beheer en

bescherming van het financiële belang van de EU dat gelijkwaardig is aan dat van de

Commissie. Dit wordt geverifieerd in een ex-antepijlerbeoordeling van de entiteit.

In het kader van het vertrouwen op eerdere controlewerkzaamheden dienen de financiële en 

administratieve kaderregelingen door de RFP-contractant niet te worden uitgelegd als een 

beperking voor verdere inhoudelijke toetsing in het kader van de RFP-studie. 

Verschillende gerapporteerde fouten hebben betrekking op verrichtingen waarvoor eerdere 

verificatiewerkzaamheden hadden plaatsgevonden en de gedetecteerde fouten waarschijnlijk zijn 

herhaald in de niet-getoetste populatie. Bijgevolg wordt het risico van onderrapportage van fouten 

voor dergelijke verrichtingen aanzienlijk verminderd. 

35. De Commissie is van mening dat het overdreven vertrouwen op eerdere

controlewerkzaamheden van andere auditors moet worden vermeden en dat daar in het geval van

de RPF-studie 2020 geen sprake van is geweest.

Volledig vertrouwen wordt alleen gesteld in werkzaamheden die door gekwalificeerde auditors 

worden verricht in het kader van de door de Commissie gesloten auditraamovereenkomst, of in door 

de Rekenkamer verrichte werkzaamheden. Volledig vertrouwen voor een individuele verrichting 

betekent dat er geen inhoudelijke toetsing van de verrichting nodig is. Niettemin blijven alle andere 

procedures van toepassing. Het aantal gevallen van volledig vertrouwen daalde van 20 % in 2019 naar 

17 % in 2020. 

De toetsingen die worden uitgevoerd in het geval van gedeeltelijk vertrouwen zijn uitgebreider en 

omvatten inhoudelijke toetsing, met als doel om de fout indien mogelijk te isoleren. 

36. Het doel van het RFP is om een representatief foutenpercentage voor de gehele populatie van

het EOF te verstrekken. Een focus op hoogrisicogebieden van deze populatie zou niet tot dit resultaat

leiden. Dat is de reden waarom de RFP-steekproef wordt samengesteld op basis van geldwaarde. Dit

betekent dat de kans dat een in de periode afgesloten contract wordt geselecteerd, exact evenredig is

aan de waarde ervan. Hierdoor kunnen de resultaten van de RFP-studie worden beschouwd als

representatief voor alle door DG INTPA gesloten overeenkomsten.
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Het hogere foutenrisico met betrekking tot subsidie- en bijdrageovereenkomsten met internationale 

organisaties wordt weerspiegeld in het aanzienlijke aantal verificatiecontroleprocedures dat tijdens de 

looptijd van de overeenkomst is uitgevoerd. Benadrukt moet worden dat er aanvullende 

controleprocedures worden uitgevoerd voor alle verrichtingen in het kader van de subsidie- of 

bijdrageovereenkomst, met inbegrip van verrichtingen waarin geheel of gedeeltelijk vertrouwen 

wordt gesteld. Het klopt dat er vaak fouten worden gemeld met betrekking tot verrichtingen waarop 

wordt vertrouwd. 

Het verminderen van het aantal verrichtingen dat minder vatbaar is voor fouten (bv. 

begrotingssteun), zou het doel van de RFP-studie tenietdoen. 

37. De Commissie ziet ramingen niet als een “belangrijke factor die het RFP vertekent”. Zoals de

Commissie al in 2019 heeft gerapporteerd, zijn ramingen uiterst zeldzaam: in 2020 zijn er zeven

ramingen uitgevoerd, op de in totaal 412 in de steekproef opgenomen verrichtingen. In twee gevallen

was er sprake van vertrouwelijke contracten; in één geval was de delegatie niet operationeel in het

land; in drie gevallen bestond de organisatie niet meer en kon zij de documentatie daarom niet

verstrekken; en in een ander geval was de documentatie vernietigd door een brand.

Het besluit om een fout te ramen is niet gebaseerd op het simpele feit dat documentatie niet is 

verstrekt. Dergelijke gevallen geven aanleiding tot een gemeten fout. Een raming wordt alleen 

gemaakt wanneer de specifieke omstandigheden die in de RFP-handleiding worden beschreven, en die 

geen ruime beoordelingsmarge bieden, zijn vervuld en correct zijn gedocumenteerd.  

De opmerking over het risicoforfait is reeds naar voren gebracht in het jaarverslag 2019 over de 

EOF’s en in de antwoorden van de Commissie ter zake daarvan. Het risicoforfait is door zowel 

DG NEAR als DG INTPA vastgesteld om de raming in de RFP-methodologie te verbeteren.  

Een risicoforfait van 5 % staat voor een zeer prudentiële aanpak die ervoor moet zorgen dat het 

foutenpercentage niet wordt onderschat. 

38. In de RFP-methodologie en -handleiding is vastgesteld dat de contractant de definitieve fouten

moet indelen in tien verschillende categorieën, waaronder “Fraude en onregelmatigheden”.

Bovendien hebben alle personen die voor de huidige RFP-contractant werken, de plicht om 

vermoedens van fraude te melden, overeenkomstig de witwasverordeningen. De contractant is 

derhalve wettelijk verplicht om melding te maken van dergelijke activiteiten. 

39. Afgezien van de invoering van de “de-minimisregel” voor voorbehouden, is de methode om te

bepalen of er vanwege foutenpercentages voorbehouden moeten worden gemaakt, ongewijzigd

gebleven tussen het JAV 2017 en het JAV 2020. Het ontbreken van voorbehouden in het JAV 2020

impliceert geen beperking van de reikwijdte, maar is het resultaat van een strikte toepassing van de

methodologie.

40. De RFP-studie is een van diverse instrumenten in het proces van zekerheidsopbouw. De

Commissie is goed op de hoogte van de beperkingen en zij houdt daar rekening mee bij het

beoordelen van de sterke en zwakke punten van haar beheerssysteem. De Commissie is van mening

dat al deze aspecten tezamen ervoor zorgen dat het jaarlijkse activiteitenverslag van DG INTPA de

informatie over het beheer op een correcte en eerlijke manier weergeeft.

41. De Commissie is van mening dat de “de-minimisregel” voor het maken van voorbehouden in de

jaarlijkse activiteitenverslagen van de DG’s (JAV’s) moet worden gehandhaafd. De bedoeling
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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 EUR. Om die reden zijn gekwantificeerde punten van voorbehoud die beide 

drempels niet overstijgen, niet nodig.  

Bij het nemen van besluiten over de afwezigheid van punten van voorbehoud voeren alle diensten 

van de Commissie een grondige herziening uit van alle aspecten van de zekerheid, waarbij alle 

richtsnoeren en instructies van de centrale diensten van de Commissie worden uitgevoerd.  

Desalniettemin blijft volledige transparantie van de beheersrapportage gewaarborgd: de gevallen 

waarop de regel is toegepast, worden naar behoren vermeld in het JAV. Deze gevallen worden 

nauwlettend gemonitord. 

Gelet op het voorgaande is de Commissie van mening dat DG INTPA in zijn JAV een correct en 

eerlijk beeld geeft van de risico’s en dat de invoering van de “de-minimisregel” geen negatieve 

invloed heeft op de algehele beoordeling van het financieel beheer en de betrouwbaarheidsverklaring. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Aanbevelingen 

49. De Commissie benadrukt dat hoewel de twee aanbevelingen uit 2018 niet volledig zijn uitgevoerd,

DG INTPA actie blijft ondernemen om de door de Rekenkamer vastgestelde kwesties in verband met

de RFP-studie en de samenwerking met internationale organisaties aan te pakken in het kader van de

huidige en eerdere betrouwbaarheidsverklaring (zie ook het antwoord van de Commissie op

aanbeveling 1). De Commissie merkt op dat aanbeveling 2 van het jaarverslag 2019 van de

Rekenkamer niet is uitgevoerd omdat deze aanbeveling niet kon worden aanvaard.

Aanbeveling 1 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. 

De Commissie zal de aandacht van de partnerorganisaties blijven vestigen op de noodzaak 

om de Rekenkamer documenten of informatie te verstrekken die nodig zijn om haar taak uit 

te voeren. Zie ook het antwoord van de Commissie op paragraaf 26. 

Aanbeveling 2 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling niet. 

Sinds het boekjaar 2019 is een “de-minimisregel” ingevoerd voor het maken van punten van 

voorbehoud in de jaarlijkse activiteitenverslagen (JAV’s) van de directeurs-generaal. De bedoeling 

daarvan is het aantal punten van voorbehoud te beperken tot de meest belangrijke en tegelijk de 

beheersverslaglegging transparant te houden.  
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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 41. 

Aanbeveling 3 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. 

De Commissie zal de mogelijkheid onderzoeken om in de RFP-methodologie of in het referentiekader 

een verwijzing op te nemen die het melden van vermoedelijke frauderisico’s aan de Commissie op het 

passende niveau formaliseert. 
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