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03Voorwoord van de president

Dit jaar viert de Europese Rekenkamer haar veertigjarig bestaan. Al meer dan twintig jaar geven we verklaringen 
af over de betrouwbaarheid van de rekeningen van de EU en over de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen.

Voor het eerst sinds 1994 geven we geen afkeurend oordeel maar een oordeel met beperking af over de 
regelmatigheid van de verrichtingen die ten grondslag liggen aan de rekeningen over 2016. Dit is een teken dat 
het beheer van de EU-financiën aanzienlijk verbeterd is. Een aanzienlijk deel van de gecontroleerde uitgaven in 
2016 vertoonde geen fouten van materieel belang en het geschatte foutenpercentage voor betalingen uit de 
EU-begroting is de afgelopen drie jaar telkens verbeterd: van 4,4 % in 2014 tot 3,8 % in 2015 en 3,1 % in 2016. Tot 
slot concluderen we, evenals in voorgaande jaren, dat de EU-rekeningen 2016 een getrouw beeld geven van de 
financiële situatie van de EU.

Zoals uiteengezet in onze strategie voor de periode 2018-2020 hebben we besloten met een frisse blik te 
bekijken hoe we de EU-begroting in de toekomst zullen controleren. We zijn met name van plan meer rekening 
te houden met de verschillende lagen aan internebeheersingsmaatregelen bij de Europese Commissie en de 
overheidsinstanties in de lidstaten die worden toegepast bij het beheer van de EU-bestedingen. Dit zal meer 
inzicht geven in de tekortkomingen en ons helpen de verantwoording te bevorderen, alsook het beheer van de  EU-
financiën verbeteren.

Klaus-Heiner LEHNE
President van de Europese Rekenkamer
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Belangrijkste bevindingen

Samenvatting van de betrouwbaarheidsverklaring 2016

De Europese Rekenkamer geeft een goedkeurend oordeel af over de betrouwbaarheid van de rekeningen van 
de Europese Unie over 2016.

De ontvangsten over 2016 waren, evenals in voorgaande jaren, over het geheel genomen wettig en regelmatig.

De betalingen over 2016 waren wettig en regelmatig, met uitzondering van de betalingen ter vergoeding van 
kosten.

Voor de volledige tekst van de betrouwbaarheidsverklaring wordt verwezen naar hoofdstuk 1 van het Jaarverslag 2016.

 ο De rekeningen voor 2016 werden opgesteld in overeenstemming met de internationale normen en geven 
op alle materiële punten een getrouw beeld. Daarom geven we, zoals elk jaar sinds 2007, een goedkeurend 
oordeel over de betrouwbaarheid ervan.

 ο Het geschatte foutenpercentage voor betalingen uit de EU-begroting vertoont de afgelopen jaren een 
voortdurende verbetering: 2016: 3,1 %; 2015: 3,8 % en 2014: 4,4 %. Bovendien bevatte in 2016 een aanzienlijk 
deel van de gecontroleerde uitgaven – op rechten gebaseerde betalingen – geen fouten van materieel belang. 
Daarom geven we voor het eerst sinds we in 1994 betrouwbaarheidsverklaringen gingen uitbrengen een 
oordeel met beperking af over de betalingen in 2016.

 ο Op rechten gebaseerde betalingen ontvangt de begunstigde indien deze aan de voorwaarden voldoet en 
niet ter vergoeding van kosten. Deze maken ongeveer de helft uit van de in 2016 gecontroleerde uitgaven 
en omvatten rechtstreekse steun aan landbouwers, het grootste deel van de bestedingen in het kader van 
Natuurlijke hulpbronnen: marktondersteuning en rechtstreekse steun (met een geschat foutenpercentage 
van 1,7 %), en Administratie (0,2 %). Op deze beide terreinen lag het geschatte foutenpercentage onder de 
materialiteitsdrempel van 2 %. Andere maatregelen die worden gefinancierd via op rechten gebaseerde 
betalingen zijn beurzen voor studenten en onderzoekers en milieumaatregelen in de landbouw.

 ο Betalingen ter vergoeding van kosten worden gedaan aan begunstigden die kosten hebben gemaakt die 
met EU-geld kunnen worden vergoed. Deze omvatten bestedingen op de terreinen met de hoogste 
foutenpercentages: Natuurlijke hulpbronnen: plattelandsontwikkeling, milieu, klimaatactie en visserij (met 
een geschat foutenpercentage van 4,9 %) en Economische, sociale en territoriale cohesie (4,8 %). Andere 
activiteiten die worden gefinancierd via betalingen ter vergoeding van kosten zijn onderzoeksprojecten, 
opleidingsregelingen en ontwikkelingsprogramma’s.

 ο De rapportage van de Commissie met betrekking tot de regelmatigheid komt op de meeste terreinen in 
grote lijnen overeen met onze resultaten. De Commissie constateert ook dat het algemene foutenpercentage 
van materieel belang is.
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De volledige tekst van onze jaarverslagen 2016 over de EU-begroting en over de activiteiten gefinancierd uit het achtste, negende, 
tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds is te vinden op onze website (http://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.
aspx?did=41732).

 ο Corrigerende maatregelen door de autoriteiten in de lidstaten en de Commissie hadden een positieve 
invloed op het geschatte foutenpercentage. Zonder deze maatregelen zou het door ons geschatte algemene 
foutenpercentage 1,2 % hoger zijn geweest. Er was voldoende informatie beschikbaar om een significant 
deel van de fouten te voorkomen of op te sporen en te corrigeren. Als deze informatie was gebruikt om 
fouten te corrigeren, zou het geschatte foutenpercentage voor de totale bestedingen voor Economische, 
sociale en territoriale cohesie en voor Europa als wereldspeler in 2016 onder de materialiteitsdrempel van 2 % 
hebben gelegen.

 ο Dit jaar was het totaal aan betalingen uit toekomstige begrotingen waartoe de EU zich verplicht 
heeft hoger dan ooit tevoren. Naar verwachting blijft dit bedrag tot 2020 stijgen. Het wegwerken van 
deze achterstand en het voorkomen van een nieuwe zouden prioriteiten moeten zijn bij de planning van het 
meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode vanaf 2020.

 ο We hebben het kader van de Commissie voor de verslaglegging over prestaties vergeleken met 
goede praktijken binnen andere overheidsinstanties. We komen tot de conclusie dat de Commissie de 
prestatiemeting zou moeten vereenvoudigen, bijvoorbeeld door het aantal doelstellingen en indicatoren 
drastisch te verminderen.

http://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=41732
http://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=41732
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Wie we zijn
Als extern controleur van de EU is het onze opdracht om bij te dragen tot de verbetering van het financieel beheer 
van de EU, om verantwoording en transparantie te bevorderen en om op te treden als onafhankelijk hoedster van 
de financiële belangen van de burgers van de EU.

We waarschuwen voor risico’s, verschaffen zekerheid, wijzen op tekortkomingen en successen en geven EU-
beleidsmakers en -wetgevers advies over de wijze waarop ze EU-beleid en -programma’s beter kunnen beheren. 
Door middel van ons werk zorgen we dat de Europese burgers weten hoe hun geld wordt uitgegeven.

Wat we controleerden

Onze betrouwbaarheidsverklaring over de EU-begroting

De begroting van de EU wordt jaarlijks vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad in de context van 
meerjarige financiële kaders (MFK’s). De verantwoordelijkheid voor het waarborgen van een juiste besteding van de 
begroting ligt voornamelijk bij de Commissie.

Ieder jaar controleren we de ontvangsten en uitgaven van de EU-begroting en onderzoeken we of de jaarrekening 
betrouwbaar is en of de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen voldoen aan de toepasselijke regels en 
rechtsvoorschriften op het niveau van zowel de EU als de lidstaten.

Dit vormt de basis van onze betrouwbaarheidsverklaring, die we op grond van artikel 287 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) moeten overleggen aan het Europees Parlement en de Raad.

De EU-begroting 2016 in cijfers

De begrotingsuitgaven vormen een belangrijk instrument voor de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van 
de EU.

In 2016 bedroegen de bestedingen in totaal 136,4 miljard euro, ofwel ongeveer 267 euro per burger. Gemiddeld 
maakten de EU-uitgaven 2,0 % uit van de totale overheidsuitgaven van de EU-lidstaten.

Waar komt het geld vandaan?

De EU-begroting wordt met verschillende middelen gefinancierd. Het grootste deel (95,6 miljard euro) wordt 
betaald door de lidstaten, en wel naar rato van hun bruto nationaal inkomen. Andere bronnen zijn douanerechten 
(20,1 miljard euro) en door de lidstaten geïnde belasting over de toegevoegde waarde (15,9 miljard euro).
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Waaraan wordt het geld besteed?

De jaarlijkse EU-begroting wordt besteed aan een breed scala van terreinen (zie diagram 1).
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 1 Gecontroleerde uitgaven in 2016

Totaal: 129,3 miljard euro

Plattelandsont-
wikkeling, 

milieu, 
klimaatactie en 

visserij

Marktondersteuning en 
rechtstreekse steun

Misc.

Andet
0,4 miljard 

euro

Administration
9,4 miljard euro

Sikkerhed og medborgerskab
2,4 miljard euro

13,8 miljard 
euro

44,1 miljard euro

57,9 miljard 
euro

Natuurlijke hulpbronnen

8,3 
miljard 

euro

35,7 miljard euro

Cohesie

15,2 miljard 
euro

Concurrentie-
vermogen

Europa 
als 

wereld-
speler

Betalingen worden verricht ter ondersteuning van activiteiten, variërend van landbouw en de ontwikkeling van 
stedelijke en plattelandsgebieden, vervoersinfrastructuurprojecten, onderzoek, opleiding voor werklozen en steun 
aan landen die wensen toe te treden tot de EU, tot bijstand voor buurlanden en ontwikkelingslanden.

Ongeveer twee derde van de begroting wordt uitgegeven onder zogenoemd „gedeeld beheer”, waarbij 
afzonderlijke lidstaten de middelen verdelen en de uitgaven beheren in overeenstemming met de nationale en de 
EU-wetgeving (bijv. bij uitgaven voor Economische, sociale en territoriale cohesie en Natuurlijke hulpbronnen).
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Wat we vaststelden

De EU-rekeningen geven een getrouw beeld

DE EU-rekeningen voor 2016 waren opgesteld in overeenstemming met de internationale boekhoudnormen voor 
de overheidssector en geven op alle materiële punten een getrouw beeld van de financiële resultaten van de EU 
over het jaar en van haar activa en passiva aan het einde van het jaar.

We konden dus een goedkeurend oordeel afgeven over de betrouwbaarheid van de rekeningen, zoals elk jaar sinds 
2007.

De EU-uitgaven zijn wettig en regelmatig, met uitzondering van de betalin-
gen ter vergoeding van kosten
Wij toetsen een steekproef van verrichtingen uit de gehele EU-begroting om schattingen te geven van de mate 
waarin de ontvangsten en de verschillende uitgaventerreinen fouten vertonen. Zie blz. 45 en 46 voor meer 
informatie over onze controleaanpak en het geschatte foutenpercentage.

We concluderen dat de ontvangsten geen fouten van materieel belang vertonen.

Voor 2016 geven we een verklaring met beperking af voor de betalingen uit de EU-begroting. Dat is voor het eerst 
sinds we in 1994 betrouwbaarheidsverklaringen gingen afgeven.

Wat de uitgaven betreft, schatten we het foutenpercentage voor de uitgaven als geheel op 3,1 % (zie diagram 2). 
In 2015 was dit 3,8 % en in 2014 4,4 %.
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Opmerking:  We hanteren statistische standaardtechnieken om het foutenpercentage te schatten. We zijn er voor 95 % zeker van dat het foutenpercentage 
in de populatie tussen de onderste en bovenste foutengrens ligt (zie voor meer informatie hoofdstuk 1, bijlage 1.1 van het Jaarverslag 2016).
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 2 Geschat foutenpercentage voor de gehele EU-begroting (2014-2016)

3,1 %

3,8 %

4,4 %

2 %
Materialiteitsdrempel

201620152014
0 %

6 %

5 %

4 %

3 %

1 %

2 %

Geschat foutenpercentageBovenste foutengrens Onderste foutengrens

De fouten waren hoofdzakelijk beperkt tot betalingen ter vergoeding van kosten, waarvoor we 
het foutenpercentage schatten op 4,8 %. Voor op rechten gebaseerde betalingen schatten we het 
foutenpercentage op 1,3 %, wat lager is dan onze materialiteitsdrempel van 2 % (zie diagram 3).
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 3 Ongeveer de helft van de uitgaven in 2016 vertoont geen fouten van materieel 
belang

Wat zijn op rechten gebaseerde betalingen en betalingen ter vergoeding van 
kosten?

De EU-uitgaven vallen uiteen in twee soorten uitgaven met verschillende risicopatronen:

 ο op rechten gebaseerde betalingen, die worden verricht wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan; 
dergelijke betalingen omvatten beurzen voor studenten en onderzoekers (in het kader van uitgaven voor 
het verbeteren van het concurrentievermogen), rechtstreekse steun voor landbouwers in het kader van 
Natuurlijke hulpbronnen) en salarissen en pensioenen voor EU-ambtenaren (in het kader van Administratie).

 ο betalingen ter vergoeding van kosten, waarbij de EU subsidiabele kosten vergoedt die zijn gemaakt voor 
subsidiabele activiteiten. Dergelijke betalingen worden bijvoorbeeld verricht voor onderzoeksprojecten (in 
het kader van uitgaven voor het verbeteren van het concurrentievermogen), investeringen in regionale en 
plattelandsontwikkeling en opleidingsmaatregelen (gedekt door uitgaven in het kader van Economische, 
sociale en territoriale cohesie en Natuurlijke hulpbronnen) en ontwikkelingshulpprojecten (in het kader van 
Europa als wereldspeler).

4,8 %
1,3 %

Betalingen ter vergoeding van kosten

66,0 miljard euro

Op rechten gebaseerde en administratieve betalingen

63,3 miljard euro

Geschat foutenpercentage Materialiteitsniveau: 2 %  

Totaal: 129,3 miljard euro 

We concluderen dus dat de betalingen in 2016 wettig en regelmatig zijn, met uitzondering van de betalingen ter 
vergoeding van kosten.
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Uitgaven onder gedeeld beheer dragen evenredig bij tot het algemene foutenpercentage

De toetsing verschaft ook resultaten voor ieder uitgaventerrein, zoals weergegeven in diagram 4. De manier 
waarop EU-uitgaven worden beheerd, direct of indirect door de Commissie dan wel gedeeld met de lidstaten, heeft 
een beperkte invloed op de regelmatigheid. Het geschatte foutenpercentage voor uitgaven onder gedeeld beheer 
in 2016 is bijna gelijk aan dat voor alle andere vormen van operationele uitgaven.

Het grootste deel van de gecontroleerde uitgaven betrof Natuurlijke hulpbronnen (45 %). Marktondersteuning en 
rechtstreekse steun, het onderdeel dat hoofdzakelijk rechtstreekse steunbetalingen aan landbouwers omvat, maakt 
meer dan drie kwart van dit terrein uit en bevat geen fouten van materieel belang (geschat foutenpercentage: 
1,7 %). Plattelandsontwikkeling, milieu, klimaatactie en visserij is het andere onderdeel van dit terrein en bevat wel 
fouten van materieel belang (geschat foutenpercentage: 4,9 %).

Economische, sociale en territoriale cohesie is het beleidsterrein met het op een na grootste deel van de 
gecontroleerde uitgaven (28 %). De fouten op dit terrein zijn voornamelijk te wijten aan niet-subsidiabele 
begunstigden, activiteiten, projecten of uitgaven (ongeveer 70 %). Nagenoeg alle uitgaven worden gedaan in de 
vorm van betalingen ter vergoeding van kosten. Het begrotingsjaar 2016 is het laatste jaar waarin alle door ons 
gecontroleerde uitgaven gerelateerd zijn aan de MFK-periode 2007-2013. We verwachten de komende jaren een 
groeiend aandeel middelen van het MFK 2014-2020 te zien.

In totaal zijn de fouten op deze twee terreinen onder gedeeld beheer goed voor 79 % van het door onze geschatte 
foutenpercentage voor 2016.
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 4 Resultaten van de toetsing voor de EU-uitgaventerreinen over 2016

Het geschatte foutenpercentage voor uitgaven in het kader van Concurrentievermogen voor groei en 
werkgelegenheid blijft hoger dan het foutenpercentage voor de EU-begroting als geheel (3,1 %). Het merendeel 
van de fouten hield verband met de vergoeding van niet-subsidiabele personeels- of indirecte kosten die door de 
begunstigden van onderzoeksprojecten waren gedeclareerd.

Bij Europa als wereldspeler waren ontbrekende essentiële documenten en de verrekening door de Commissie van 
voorfinanciering zonder dat daar financiële verslagen aan ten grondslag lagen, goed voor twee derde van het 
totale geschatte foutenpercentage.

 Totaal:  129,3 miljard euro

Misc.

Overige*
0,4 miljard 

euro

Administratie
9,4 miljard euro

Veiligheid en burgerschap*
2,4 miljard euro

Plattelandsont-
wikkeling, 

milieu, 
klimaatactie en 

viserij

Marktondersteuning en 
rechtstreekse steun

1,7 %
4,9 %4,8 %

0,2 %2,1 %4,1 %

13,8 miljard 
euro

44,1 miljard euro

57,9 miljard 
euro

Natuurlijke hulpbronnen

8,3 
miljard 

euro

35,7 miljard euro
15,2 miljard 

euro

Concurrentie-
vermogen

Geschat foutenpercentage Materialiteitsniveau:  2 % 

Cohesie Europa 
als 

wereld-
speler

% Het geschatte foutenpercentage is gebaseerd op de kwantificeerbare fouten uit ons werk, met name de toetsing van een steekproef van verrichtingen. 
We gebruiken statistische standaardtechnieken om deze steekproef te trekken en om het foutenpercentage te schatten (zie hoofdstuk 1, bijlage 1.1 van 
het Jaarverslag 2016).

* Wij geven geen specifieke beoordeling van uitgaven in het kader van de MFK-rubrieken 3 (Veiligheid en burgerschap) en 6 (Compensaties), en evenmin 
van de overige uitgaven (speciale instrumenten buiten het kader van het MFK 2014-2020, zoals de reserve voor noodhulp en het flexibiliteitsinstrument). 
De werkzaamheden op deze gebieden hebben echter bijgedragen tot onze algemene conclusie met betrekking tot de uitgaven in 2016.
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 5 Vergelijking tussen de geschatte foutenpercentages voor de EU-uitgaventerreinen 

(2014-2016)

Diagram 5 bevat een vergelijking van de geschatte foutenpercentages op de verschillende EU-uitgaventerreinen 
tussen 2014 en 2016. Meer informatie over de resultaten voor de ontvangsten en elk uitgaventerrein wordt verstrekt 
op blz. 21-43, en in de desbetreffende hoofdstukken van het Jaarverslag 2016.

4,8

5,2

0,2

0,60,5

2,1

2,82,7
2,5

2,9

3,6

4,1
4,4

5,65,7

AdministratieEuropa als 
wereldspeler

Natuurlijke 
hulpbronnen*

Economische, 
sociale en 

territoriale cohesie

Concurrentievermogen 
voor groei en 

werkgelegenheid

Geschatte 
foutenper-
centages

Uitgaventer-
rein

20162014 2015

% Het geschatte foutenpercentage is gebaseerd op de kwantificeerbare fouten uit ons werk, met name de toetsing van een steekproef van verrichtingen. 
We gebruiken statistische standaardtechnieken om deze steekproef te trekken en om het foutenpercentage te schatten (zie hoofdstuk 1, bijlage 1.1 van 
het Jaarverslag 2016).

* In 2014 hadden wij de randvoorwaarden (cross-compliance) meegenomen bij onze toetsing van verrichtingen en droegen dergelijke fouten voor 
0,6 procentpunt bij tot het geschatte algemene foutenpercentage voor de MFK-rubriek Natuurlijke hulpbronnen. Vanwege een wijziging in het wettelijke 
GLB-kader was dit in 2015 en 2016 niet langer het geval.
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Onder bepaalde omstandigheden houden we rekening met corrigerende maatregelen bij het 
schatten van het foutenpercentage

De lidstaten en de Commissie treffen corrigerende maatregelen bij onregelmatige uitgaven en in gevallen waarin 
fouten in betalingen niet eerder in het proces waren ontdekt. Wij houden in onze controleresultaten zoveel 
mogelijk rekening met deze maatregelen indien deze vóór betaling of vóór ons onderzoek zijn getroffen. We 
controleren vervolgens de toepassing van de correcties en passen het door ons geschatte foutenpercentage zo 
nodig aan.

Indien dergelijke corrigerende maatregelen niet waren toegepast op de door ons gecontroleerde betalingen, zou 
het algemene geschatte foutenpercentage in 2016 4,3 % zijn geweest in plaats van 3,1 %.

Er was daarnaast voldoende informatie beschikbaar om een significant deel van de fouten te voorkomen of op 
te sporen en te corrigeren voordat de uitgaven bij de Commissie werden gedeclareerd. Als deze informatie was 
gebruikt om fouten te corrigeren, zou het geschatte foutenpercentage voor de totale uitgaven voor Economische, 
sociale en territoriale cohesie en voor Europa als wereldspeler in 2016 onder de materialiteitsdrempel van 2 % 
hebben gelegen. Dit betekent dat extra controles van de EU-uitgaven niet nodig zijn, maar dat de bestaande 
controles naar behoren moeten worden uitgevoerd.

De informatie van de Commissie over de regelmatigheid van de uitgaven komt in grote lijnen 
overeen met onze resultaten

Elk directoraat-generaal (DG) van de Commissie stelt een jaarlijks activiteitenverslag op. Hierin is een verklaring 
opgenomen waarin de directeur-generaal zekerheid geeft dat het verslag een getrouw beeld geeft van de 
financiële informatie en dat de verrichtingen onder zijn/haar verantwoordelijkheid wettig en regelmatig zijn. Alle 
DG’s gaven een schatting van het foutenpercentage en deze schattingen komen, in de meeste gevallen, in grote 
lijnen overeen met de onze.

We melden gevallen van vermoedelijke fraude aan OLAF

Fraude is bewuste misleiding om een voordeel te verkrijgen. Onze schatting van het foutenpercentage in de EU-
begroting is dus geen graadmeter voor fraude, noch voor ondoelmatigheid of verspilling. Het betreft een schatting 
van het geld dat niet uitbetaald had moeten worden, omdat het niet in overeenstemming met de toepasselijke wet- 
en regelgeving werd gebruikt.

We rapporteren alle gevallen van vermoedelijke fraude die we tijdens onze controlewerkzaamheden ontdekken 
aan OLAF, het bureau voor fraudebestrijding van de Europese Unie. Het is dan aan OLAF om deze zaken te 
onderzoeken en er follow-up aan te geven, in voorkomend geval in samenwerking met de nationale gerechtelijke 
autoriteiten. In 2016 troffen we elf gevallen van vermoedelijke fraude aan in de ongeveer 1 000 verrichtingen 
die we controleerden voor onze betrouwbaarheidsverklaring en in het kader van andere nalevingsgerichte en/of 
doelmatigheidscontroles (2015: 12).

Deze gevallen hebben we doorgestuurd naar OLAF, net als vijf andere zaken die onder onze aandacht zijn gebracht 
door het publiek. De gevallen van vermoedelijke fraude betroffen het kunstmatig scheppen van voorwaarden om 
in aanmerking te komen voor een subsidie, het niet leveren van goederen of diensten, de declaratie van kosten die 
niet voldeden aan de subsidiabiliteitscriteria, belangenconflicten en onregelmatigheden bij de aanbesteding.

Wilt u meer weten? Alle informatie over de belangrijkste bevindingen is te vinden in hoofdstuk 1 van het Jaarverslag over de EU-
begroting 2016. De volledige tekst van ons jaarverslag is te vinden op onze website (http://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.
aspx?did=41732).

http://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=41732
http://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=41732
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Uitdagingen bij het begrotings- en financieel beheer

De bedragen die in de toekomst betaald moeten worden, stegen tot een recordhoogte

In 2016 verrichtte de EU minder betalingen dan oorspronkelijk gepland. Dit was hoofdzakelijk te wijten aan 
de aanzienlijke vertragingen bij de start van de uitbetaling uit veel van de programma’s van het meerjarig 
financieel kader (MFK) 2014-2020 die onder gedeeld beheer staan, en met name de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen) op de terreinen cohesie en plattelandsontwikkeling.

Tegelijkertijd werden de toekomstige verplichtingen vrijwel volgens plan goedgekeurd. Als gevolg daarvan zijn 
de in de toekomst te betalen bedragen gestegen tot een recordhoogte van ongeveer 238,8 miljard euro. Het 
wegwerken van deze achterstand en het voorkomen van een nieuwe zouden prioriteiten moeten zijn bij de 
planning van het MFK voor de periode na 2020.

De algehele financiële blootstelling van de EU-begroting is ook toegenomen in verband met aanzienlijke passiva, 
garanties en juridische verbintenissen op lange termijn. Dit betekent dat er in de toekomst sprake moet zijn van 
zorgvuldig beheer om de risico’s voor de EU-begroting op dit gebied te beperken.
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De lidstaten kunnen moeite hebben om alle beschikbare EU-middelen te absorberen

De ESI-fondsen (het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, 
het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken 
en visserij) vormen ongeveer een derde van de EU-begroting en maken een aanzienlijk deel uit van de 
overheidsuitgaven van sommige lidstaten (zie diagram 6).
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Gezien de aanzienlijke vastleggingskredieten die nog beschikbaar zijn binnen het MFK 2014-2020 kunnen lidstaten 
waar ESI-fondsen een aanzienlijk percentage van de overheidsuitgaven vertegenwoordigen, het lastig vinden 
om voldoende kwalitatief hoogstaande projecten aan te wijzen waaraan ze de beschikbare EU-middelen kunnen 
besteden of om cofinanciering te verschaffen.

We merkten op dat ontvangsten uit de EU-begroting in het algemeen een aanzienlijk deel van de kapitaal-
investeringen van sommige lidstaten in een bepaald jaar vormen. Dit betekent dat de omvang en timing van 
dergelijke ontvangsten aanzienlijke macro-economische gevolgen kunnen hebben voor bijvoorbeeld investeringen, 
groei en banen, waarmee voldoende rekening dient te worden gehouden bij het plannen van toekomstige uitgaven 
in de EU-begroting.

De EU-begroting biedt weinig flexibiliteit om te reageren op onvoorziene gebeurtenissen

Het begrotingssysteem van de EU is opgezet om voorspelbare financiering te verschaffen voor EU-uitgaven-
programma’s op lange termijn. De EU beschikt ook over een aantal begrotingsinstrumenten om flexibel met 
noodsituaties te kunnen omgaan. Er is de afgelopen jaren steeds meer gebruikgemaakt van deze instrumenten, 
bijvoorbeeld bij de aanpak van de vluchtelingencrisis.

Gelet op de betalingsvertragingen bij veel van de programma’s in het kader van het MFK 2014-2020 bestaat volgens 
ons het risico dat de uitgavenmaxima de komende jaren worden bereikt met de normale uitgaven. Daardoor is er 
minder ruimte voor de zo nodige flexibiliteit in de EU-begroting om te reageren op onverwachte gebeurtenissen.

De complexiteit van de financieringsregelingen van de EU nam verder toe

De EU-begroting is een gemeenschappelijk mechanisme dat aan specifieke regels is onderworpen. Dit draagt ertoe 
bij dat er ten behoeve van de EU-burgers en hun vertegenwoordigers wordt gezorgd voor verantwoording en 
transparantie.

Omdat aanvullende middelen moesten worden gevonden voor de aanpak van nieuwe uitdagingen (zoals de 
financiële crisis, klimaatactie, migratie en de vluchtelingencrisis, alsook het stimuleren van investeringen in de 
EU), zijn de financieringsregelingen in de loop der jaren enorm ontwikkeld. Hierdoor is het aantal entiteiten en 
instrumenten dat betrokken is bij de financiering van de uitvoering van EU-beleid en -programma’s aanzienlijk 
toegenomen. Dat maakt het moeilijker de EU-uitgaven doeltreffend te beheren, te controleren en te rapporteren of 
om er een compleet overzicht van te verkrijgen.

We merken op dat als deze trend doorzet, dit de verantwoording en transparantie van de EU-begroting kan 
ondermijnen.

Wilt u meer weten? Alle informatie over de belangrijkste bevindingen inzake het begrotings- en financieel beheer is te vinden in 
hoofdstuk 2 van het Jaarverslag over de EU-begroting 2016.
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De prestatiegerichtheid moet toenemen

Het kader voor de verslaglegging over prestaties dat wordt toegepast door de Commissie, zou 
beter kunnen worden als internationale goede praktijken worden overgenomen

EU-geld moet worden besteed overeenkomstig de beginselen van goed financieel beheer: zuinigheid, efficiëntie 
en doeltreffendheid. De Commissie past een complex en divers kader toe voor het meten van de prestaties en het 
rapporteren van de resultaten die met de EU-begroting zijn behaald. We vergeleken het kader dat de Commissie 
toepast met internationale normen en goede praktijken van nationale regeringen en andere internationale 
organisaties. Hierdoor konden we verscheidene gebieden vaststellen waarop de Commissie van anderen kan 
leren en het systeem voor de verslaglegging over prestaties kan verbeteren. Dit onderdeel sluiten we af met de 
aanbeveling dat de Commissie:

 ο de prestatiemeting moet vereenvoudigen, bijvoorbeeld door het aantal doelstellingen en indicatoren verder 
te verminderen;

 ο de verslaglegging over prestaties evenwichtiger moet maken, bijvoorbeeld door in belangrijke verslagen van 
de Commissie over de prestaties duidelijk informatie te presenteren over de belangrijkste uitdagingen bij het 
behalen van resultaten;

 ο de gebruiksvriendelijkheid van de verslagen over prestaties moet verbeteren, bijvoorbeeld door voor de 
presentatie van gegevens meer gebruik te maken van visuele en interactieve instrumenten;

 ο beter moet laten zien dat de evaluatieresultaten goed worden gebruikt, bijvoorbeeld door systematischer 
follow-upmaatregelen te nemen;

 ο in belangrijke verslagen over de prestaties moet aangeven of, naar haar beste weten, de kwaliteit van de 
verstrekte prestatiegegevens toereikend is;

 ο prestatiegegevens gemakkelijker toegankelijk moet maken.

Een groot deel van onze aanbevelingen wordt door de Commissie aanvaard en uitgevoerd

Bij de analyse van de follow-up werden dit jaar conclusies getrokken over 108 aanbevelingen die tussen 2010 
en 2013 aan de Commissie waren gedaan. De Commissie heeft 90 aanbevelingen volledig of in de meeste 
opzichten uitgevoerd. Zelfs de aanbevelingen die de Commissie in eerste instantie niet aanvaardde, werden in de 
meeste gevallen uitgevoerd. We constateerden dat er slechts zes aanbevelingen geheel niet waren uitgevoerd 
(zie diagram 7).
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Vorig jaar stelden we een recordaantal speciale verslagen vast over allerlei verschillende 
onderwerpen

We beoordelen regelmatig prestaties in onze speciale verslagen, die meestal gebaseerd zijn op 
doelmatigheidscontroles of een combinatie van nalevingsgerichte en prestatiebeoordelingen. In 2016 hebben wij 
36 speciale verslagen vastgesteld, een recordaantal. Een lijst van al onze speciale verslagen van 2016 is te vinden op 
de volgende bladzijde.

Wilt u meer weten? Alle informatie over onze beoordeling van prestaties is te vinden in hoofdstuk 3 van het Jaarverslag over de  EU-
begroting 2016.
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Onze speciale verslagen – hoofdzakelijk doelmatigheidscontroles – zijn in 23 EU-talen beschikbaar op onze website (http://www.eca.
europa.eu/nl/Pages/AuditReportsOpinions.aspx?ty=Special report&tab=tab4).

http://www.eca.europa.eu/nl/Pages/AuditReportsOpinions.aspx?ty=Special
http://www.eca.europa.eu/nl/Pages/AuditReportsOpinions.aspx?ty=Special
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Wilt u meer weten? Alle informatie over onze controle van de ontvangsten van de EU is te vinden in hoofdstuk 4 van het Jaarverslag 
over de EU-begroting 2016.

Ontvangsten
144,7 miljard euro

Wat we controleerden

Onze controle betrof de ontvangstenzijde van de EU-begroting, waarmee de EU haar uitgaven financiert. We 
onderzochten bepaalde essentiële controlesystemen voor de berekening en inning van eigen middelen en een 
steekproef van ontvangstenverrichtingen.

De bijdragen die gebaseerd zijn op het bruto nationaal inkomen (bni) van de lidstaten en op de belasting over de 
toegevoegde waarde (btw) worden berekend aan de hand van macro-economische statistieken en schattingen 
die afkomstig zijn van de lidstaten. In 2016 maakten de ontvangsten op basis van het bni 66 % uit van de totale 
ontvangsten van de EU, en de ontvangsten op basis van de btw 11 %.

Traditionele eigen middelen (TEM), hoofdzakelijk douanerechten op de invoer die door overheidsinstanties van de 
lidstaten worden geïnd namens de EU, zijn goed voor nog eens 14 % van de ontvangsten van de EU. De resterende 
9 % van de EU-ontvangsten is afkomstig uit andere bronnen (bijv. bijdragen en terugbetalingen uit Unie-
overeenkomsten en -programma’s, en boetes die door de Commissie worden opgelegd vanwege schending van de 
mededingingsregels).

Wat we vaststelden

Komen hierin materiële fouten voor?

Neen
Geschat foutenpercentage:

0,0 % (2015: 0,0 %)

De door ons onderzochte ontvangstengerelateerde systemen waren over het geheel genomen doeltreffend. Wat 
betreft de TEM achtten we bepaalde controles slechts gedeeltelijk doeltreffend. We stelden ook enkele gebieden 
vast waarop de Commissie verbeteringen kon aanbrengen in de door haar toegepaste methoden en in het 
verificatieproces om de gevolgen van multinationale activiteiten voor de schatting van het bni na te gaan (met 
name de methoden met betrekking tot geactiveerde activa op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (O&O)). 
Dit kan van invloed zijn op de berekening van de bijdragen van de lidstaten aan de EU-begroting.

Onze aanbevelingen

We bevelen aan dat de Commissie:

 ο in samenwerking met de lidstaten alle potentiële gevolgen van activiteiten van multinationale onderne-
mingen voor de schatting van het bni analyseert en hun begeleiding biedt in het omgaan met deze 
activiteiten bij het opstellen van bni-gegevens; en

 ο bevestigt dat O&O-activa correct zijn opgenomen in de rekeningen van de lidstaten.
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Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid
15,2 miljard euro

Wat we controleerden

Onze controle had betrekking op uitgaven voor onderzoek en innovatie, onderwijssystemen en bevordering van 
werkgelegenheid, een digitale interne markt, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, modernisering van de 
vervoerssector en verbetering van het ondernemingsklimaat, vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s).

In 2016 bedroegen de aan controle onderworpen uitgaven op dit terrein 15,2 miljard euro. De meeste uitgaven 
werden verricht in de vorm van subsidies aan particuliere of publieke begunstigden die deelnamen aan projecten. 
Het voornaamste risico voor de regelmatigheid van de verrichtingen is dat de begunstigden niet-subsidiabele 
kosten declareren die niet worden ontdekt of gecorrigeerd voordat de Commissie ze vergoedt.

Onderzoek en innovatie, uitgevoerd via het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling 2007-2013 
(KP7) en Horizon 2020, het kaderprogramma voor de periode 2014-2020, maakten in 2016 59 % uit van de uitgaven 
in het kader van deze subrubriek.

Wat we vaststelden

Komen hierin materiële fouten voor?

Ja
Geschat foutenpercentage:

4,1 % (2015: 4,4 %)

De meeste fouten houden verband met de vergoeding van niet-subsidiabele personeelskosten, andere niet-
subsidiabele directe kosten (bijv. reis- of uitrustingskosten die geen verband hielden met het project) of niet-
subsidiabele indirecte kosten die door de begunstigden waren gedeclareerd. Hieronder vallen rekenfouten, 
onvoldoende ondersteunende bewijsstukken voor gedeclareerde kosten en kosten die werden gemaakt buiten de 
toegestane periode (zie de voorbeelden in het tekstvak).
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Er was voldoende informatie beschikbaar om een significant deel van de fouten te voorkomen of op te sporen en te 
corrigeren. Als deze informatie was gebruikt om fouten te corrigeren, zou het geschatte foutenpercentage voor de 
totale uitgaven voor Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid 2,9 % zijn geweest.

In meerdere gevallen constateerden we ook dat de projectcoördinator de EU-financiering met vertraging onder de 
andere projectdeelnemers had verdeeld. Dit kan ernstige financiële gevolgen hebben voor de projectdeelnemers, 
met name voor kmo’s met een laag werkkapitaal.

Horizon 2020 heeft eenvoudiger financieringsregels dan KP7 en de Commissie leverde aanzienlijke inspanningen 
om de administratieve complexiteit te verminderen. Vereenvoudiging is belangrijk omdat de administratieve lasten 
erdoor afnemen en het risico van rechtsonzekerheid en inconsistente behandeling van begunstigden erdoor kan 
worden verlaagd. In 2016 stelde de Commissie verdere vereenvoudigingsmaatregelen voor (zoals gerichte steun 
voor startende ondernemingen en een ruimer gebruik van forfaitaire bedragen). Wij zien echter mogelijkheden om 
het juridisch kader verder te vereenvoudigen, maar ook de risico’s die daaraan verbonden zijn.

In de jaarlijkse activiteitenverslagen van de directoraten-generaal Onderzoek en Ontwikkeling, Onderwijs 
en Cultuur, en Mobiliteit en Vervoer werd een getrouwe beoordeling gegeven van de regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen, en de verstrekte informatie bevestigde onze bevindingen en conclusies. We 
stelden echter verschillen vast tussen de methodologieën die de directoraten-generaal gebruikten om de 
foutenpercentages en risicobedragen te berekenen.

Sinds 2014 is een gemeenschappelijke auditdienst (GAD) verantwoordelijk voor de controles achteraf van 
projecten binnen de kaderprogramma’s voor onderzoek. De dienst Interne Audit controleerde de GAD en deed 
de aanbeveling dat deze laatste controles sneller moet afsluiten en zijn interne processen voor de planning, 
monitoring en verslaglegging van zijn controles inzake Horizon 2020-projecten moet verbeteren.

Voorafgaand aan de vergoeding van kosten verricht de Commissie niet alleen financiële controles, maar beoordeelt 
zij ook prestatiegerelateerde aspecten van elk project voor onderzoek en innovatie. Wij onderzochten de 
beoordeling van prestaties van de Commissie voor de 60 samenwerkingsprojecten voor onderzoek en innovatie 
uit onze steekproef. De Commissie was van oordeel dat de meeste van deze projecten de verwachte resultaten 
hadden opgeleverd en dat een vijfde ervan buitengewoon succesvol was geweest. Tegelijkertijd liep 15 % van de 
projecten volgens de Commissie achter op schema. Voor 7 % van de projecten was de Commissie van oordeel dat 
de gerapporteerde kosten niet redelijk waren gezien de gerealiseerde vooruitgang.

Voorbeelden: niet-subsidiabele kosten

In één geval berekende een niet-EU-overheidsorgaan dat deelnam aan een project inzake technologie op 
het gebied van biobrandstoffen de personeelskosten onjuist en bracht het ook kosten in rekening zonder 
voldoende bewijs te overleggen dat deze betrekking hadden op het project.

In een ander geval declareerde een kmo die deelnam aan een project voor de ontwikkeling van 
gecoördineerde oplossingen voor noodsituaties op gezondheidsgebied in de EU buitensporige 
personeelskosten en bracht zij ook personeelskosten in rekening die buiten de periode van de kostenstaat 
waren gemaakt.
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Onze aanbevelingen

We bevelen aan dat de Commissie:

 ο zorgt voor de verdere stroomlijning van de regels en procedures van Horizon 2020 om de rechtsonzekerheid 
te verminderen, door het gebruik van vereenvoudigde kostenopties (zoals eenheidskosten, forfaitaire 
bedragen, forfaitaire financiering en prijzen) in het herziene Financieel Reglement uit te breiden;

 ο een consistente aanpak hanteert voor de berekening van foutenpercentages en totale risicobedragen; en

 ο de tijd verkort die wordt besteed aan het afronden van controles achteraf en de interne processen voor de 
planning, monitoring en verslaglegging van controles verbetert.

Wilt u meer weten? Alle informatie over onze controle van de EU-uitgaven voor Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid 
is te vinden in hoofdstuk 5 van het Jaarverslag over de EU-begroting 2016.
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Wat we controleerden

Het doel van dit uitgaventerrein is het verschil in ontwikkelingsniveau tussen regio’s terug te dringen, industriële 
gebieden met afnemende economische activiteit te herstructureren en grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking te bevorderen.

In 2016 bedroegen de aan controle onderworpen uitgaven op dit terrein 35,7 miljard euro. 2016 was het laatste jaar 
waarvoor alle door ons gecontroleerde betalingen betrekking hadden op de programmeringsperiode 2007-2013. De 
uitgaven beslaan twee hoofdonderdelen: regionaal beleid en beleid inzake stadsontwikkeling, en werkgelegenheid 
en sociale zaken.

 ο Het regionale beleid en het beleid inzake stadsontwikkeling van de EU worden hoofdzakelijk ten 
uitvoer gelegd door middel van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het 
Cohesiefonds (CF), die samen goed waren voor 76 % van de cohesie-uitgaven in 2016. Het EFRO financiert 
infrastructuurprojecten, het creëren of behouden van arbeidsplaatsen, initiatieven voor regionale 
economische ontwikkeling en activiteiten ter ondersteuning van kmo’s. Het Cohesiefonds (CF) financiert 
investeringen in milieu- en vervoersinfrastructuur in lidstaten met een bni per hoofd van de bevolking dat 
minder bedraagt dan 90 % van het EU-gemiddelde.

 ο Het beleid inzake werkgelegenheid en sociale zaken wordt hoofdzakelijk gefinancierd uit het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) en was goed voor 21 % van de Cohesie-uitgaven in 2016. De uitgaven op dit terrein 
zijn gericht op het verbeteren van de werkgelegenheid en arbeidskansen, het bevorderen van een hoog 
werkgelegenheidsniveau, en het scheppen van meer en betere banen.

Het beheer van de uitgaven wordt gedeeld met de lidstaten en behelst de cofinanciering van operationele 
programma’s in het kader waarvan projecten worden gefinancierd. De subsidiabiliteitsregels voor de vergoeding 
van kosten zijn op nationaal of regionaal niveau vastgesteld en verschillen per lidstaat en/of programma.

Ongeveer 3 % van de uitgaven voor cohesie loopt via andere specifieke instrumenten en fondsen zoals het 
Europees nabuurschapsinstrument (ENI) en het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD).

Wat we vaststelden

Economische, sociale en territoriale cohesie
35,7 miljard euro

Komen hierin materiële fouten voor?

Ja
Geschat foutenpercentage:

4,8 % (2015: 5,2 %)
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Voorbeelden

Declaratie van niet-subsidiabele kosten: een begunstigde van een EFRO-onderzoeksproject in Spanje 
maakte inbreuk op verschillende nationale en EU-regels: kosten werden tweemaal gedeclareerd, de vooraf 
vastgestelde methode voor de berekening van de indirecte kosten werd verkeerd toegepast en was slecht 
onderbouwd, en terugvorderbare btw werd ten onrechte gedeclareerd voor cofinanciering.

Niet-subsidiabele begunstigde: bij een EFRO-project in de Tsjechische Republiek stond in de oproep 
tot het indienen van voorstellen dat uitsluitend kmo’s een aanvraag konden indienen. Er werden echter 
middelen uitgekeerd aan een begunstigde die geen kmo was.

De voornaamste bronnen van fouten bij bestedingen aan „Economische, sociale en territoriale cohesie” als 
geheel zijn de opname van niet-subsidiabele kosten in de declaraties van de begunstigden, de selectie van niet-
subsidiabele projecten, activiteiten of begunstigden (zie de voorbeelden in het tekstvak) en de schending van 
wetgeving inzake het plaatsen van overheidsopdrachten.

Voor een aanzienlijk deel van de verrichtingen met kwantificeerbare fouten beschikten de autoriteiten van de 
lidstaten over voldoende informatie om deze fouten te voorkomen of op te sporen en te corrigeren voordat de 
Commissie om vergoeding werd verzocht. Als deze informatie was gebruikt om fouten te corrigeren voordat de 
uitgaven bij de Commissie werden gedeclareerd, zou het geschatte foutenpercentage voor de totale uitgaven 
voor Economische, sociale en territoriale cohesie 1,1 % zijn geweest en dus onder de materialiteitsdrempel van 2 % 
hebben gelegen.

Financieringsinstrumenten in het EFRO en het ESF

Eind 2015 bedroeg het gemiddelde uitbetalingspercentage aan eindontvangers voor de financieringsinstrumenten 
75 %, tegenover 57 % het voorgaande jaar. Financieringsinstrumenten kunnen de vorm aannemen van 
kapitaalinvesteringen, leningen of garanties, en worden gebruikt om financiering te verstrekken aan 
ondernemingen of stedelijke projecten. In totaal waren er eind 2015 1 052 financieringsinstrumenten ingesteld 
met een gezamenlijk dotatiekapitaal van ongeveer 16,9 miljard euro. Verscheidene lidstaten hadden moeite om 
hun dotatiekapitaal volledig te besteden, waarbij Spanje, Italië, Nederland en Slowakije in dit opzicht aanzienlijk 
onder het EU-gemiddelde bleven. Als niet al het beschikbare geld wordt uitbetaald, betekent dit dat een van de 
belangrijkste voordelen van dit soort instrumenten – de mogelijkheid om de middelen vaker te gebruiken – niet 
volledig wordt gerealiseerd.
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Door de Commissie verschafte zekerheid voor de periode 2007-2013

In ons Speciaal verslag nr. 36/2016 over de voorbereiding van de afsluiting van de programma’s voor de periode 
2007-2013 hebben wij opgemerkt dat de Commissie passende regelingen had getroffen voor de lidstaten om hun 
OP’s voor Cohesie af te sluiten. In Speciaal verslag nr. 4/2017 over financiële correcties die door de Commissie 
zijn opgelegd in de programmeringsperiode 2013-2017 hebben wij daarnaast geconcludeerd dat de Commissie 
doeltreffend gebruik had gemaakt van de maatregelen die tot haar beschikking stonden om de EU-begroting tegen 
onregelmatige uitgaven te beschermen.

De jaarlijkse activiteitenverslagen (JAV’s) van 2016 bevatten voorlopige informatie over de risicobedragen en het 
restrisico, zowel voor de afsluiting van de periode 2007-2013 als voor het jaarlijkse betrouwbaarheidspakket dat 
is ontwikkeld voor de periode 2014-2020. De Commissie hoefde haar beoordeling van de documentatie over de 
afsluiting pas op 31 augustus 2017 af te ronden. De Commissie zal dus in haar JAV’s over 2017 verslag uitbrengen 
over de uitkomst van haar beoordeling van de door de auditautoriteiten doorgegeven restrisicopercentages.

Door de Commissie verschafte zekerheid voor de programmeringsperiode 2014-2020

Drie jaar na de start van de programmeringsperiode 2014-2020 hebben de lidstaten nog maar 77 % van de 
programma-autoriteiten aangewezen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de ESI-fondsen. We stelden 
tevens vast dat er medio 2017 sprake was van grotere vertragingen in de uitvoering van de begroting dan op 
hetzelfde moment in de periode 2007-2013.

De Commissie moet verduidelijken hoe de auditautoriteiten van de lidstaten de controlepopulaties van 
financieringsinstrumenten moeten bepalen. Als de controlepopulatie wordt gedefinieerd als het oorspronkelijke 
dotatiekapitaal en niet als de subsidiabele uitgaven die zijn vermeld in de jaarrekening, leidt dit tot een 
onderschatting van het restpercentage. Een vergelijkbare kwestie speelt voor voorschotten verstrekt in het kader 
van staatssteun.

Beoordeling van projectprestaties

Op basis van ons onderzoek van 168 fysiek volledig voltooide projecten constateerden we dat er bij slechts 
een derde van de onderzochte projecten sprake was van een prestatiemetingssysteem met output- en 
resultaatindicatoren die gekoppeld waren aan de doelstellingen van het operationeel programma. Hoewel de 
meeste van de door ons onderzochte projecten ten minste gedeeltelijk voldeden aan de outputdoelstellingen 
ervan, bestonden er bij 42 % geen resultaatindicatoren en/of -streefdoelen. Hierdoor was het onmogelijk de 
specifieke bijdrage van deze projecten aan de algemene resultaatdoelstellingen van het programma te beoordelen.

In Speciaal verslag nr. 2/2017 inzake de onderhandelingen van de Commissie over de partnerschapsovereenkomsten 
en programma’s op cohesiegebied voor de periode 2014-2020 analyseerden we de aanzienlijke verschillen in het 
gebruik van outputindicatoren en de nog grotere verschillen in het gebruik van resultaatindicatoren tussen de 
ESI-fondsen. Dergelijke verschillen bestaan ook tussen beleidsterreinen, wat het moeilijk maakt om de resultaten te 
vergelijken die in het kader van de verschillende EU-begrotingsrubrieken worden bereikt.
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Onze aanbevelingen

We bevelen aan dat de Commissie:

 ο bij de afsluiting van de programma’s voor de periode 2007-2013 bijzondere aandacht schenkt aan de 
gebieden waarop een groter risico op niet-subsidiabele uitgaven bestaat, of op verstrekking van onjuiste 
informatie die kan leiden tot een te hoge vergoeding;

 ο voor de periode 2014-2020 kwesties aanpakt die de betrouwbare berekening van het restpercentage kunnen 
belemmeren;

 ο er bij de heroverweging van de opzet en de uitvoeringsmechanismen voor de ESI-fondsen voor de periode 
na 2020 voor zorgt dat het programma meer is gericht op prestaties, waarbij het mechanisme voor 
betalingen wordt vereenvoudigd door in voorkomend geval te bevorderen dat er verdere maatregelen 
worden ingevoerd om het niveau van de betalingen aan de prestaties te koppelen, in plaats van enkel de 
kosten terug te betalen.

Wilt u meer weten? Alle informatie over onze controle van de EU-uitgaven voor Economische, sociale en territoriale cohesie is te vinden 
in hoofdstuk 6 van het Jaarverslag over de EU-begroting 2016.
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Natuurlijke hulpbronnen
57,9 miljard euro

Wat we controleerden

Dit uitgaventerrein heeft betrekking op het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB) en milieumaatregelen.

Het GLB vormt de basis voor de EU-uitgaven voor landbouw. Het heeft ten doel de landbouwproductiviteit te doen 
toenemen en de landbouwbevolking zo een redelijke levensstandaard te verzekeren, de markten te stabiliseren en 
de voorziening tegen redelijke prijzen te waarborgen.

In 2016 bedroegen de aan controle onderworpen uitgaven op dit terrein 57,9 miljard euro. Het beheer van de GLB-
uitgaven wordt gedeeld met de lidstaten. Het wordt via twee fondsen uitgevoerd:

 ο het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF), waaruit de rechtstreekse steun en marktmaatregelen van de 
EU volledig worden gefinancierd en dat goed was voor 77 % van de uitgaven op dit terrein;

 ο het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo), waaruit programma’s voor 
plattelandsontwikkeling worden gecofinancierd met de lidstaten en dat goed was voor 21 % van de uitgaven.

Voor beide fondsen lopen de uitgaven via ongeveer tachtig betaalorganen die verantwoordelijk zijn voor de 
controle van de subsidiabiliteit van steunaanvragen en voor het verrichten van betalingen aan de begunstigden.

Het GVB wordt hoofdzakelijk via het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) uitgevoerd, dat 
onder gedeeld beheer van de Commissie en de lidstaten staat.

Het milieubeleid van de EU wordt centraal door de Commissie beheerd. Het programma voor het milieu en 
klimaatactie (LIFE) is het grootste uitgaveninstrument op dit terrein.
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Komen hierin materiële fouten voor?

Landbouw — marktondersteuning en 
rechtstreekse steun:

Neen
Landbouw — marktondersteuning en  
rechtstreekse steun:

1,7 %
(2015: 2,2 %)

Plattelandsontwikkeling, milieu,  
klimaatactie en visserij:

4,9 %
(2015: 5,3 %)

Natuurlijke hulpbronnen als geheel:

2,5 %
(2015: 2,9 %)

Geschat foutenpercentage:

Wat we vaststelden

Marktondersteuning en rechtstreekse steun (ELGF)

De oppervlakte van de landbouwgrond is de belangrijkste variabele voor betalingen van rechtstreekse steun. 
Voortdurende verbeteringen in de controlesystemen hebben ertoe bijgedragen dat het foutenpercentage voor het 
ELGF in 2016 voor het eerst is gedaald tot onder de materialiteitsdrempel van 2 %. De belangrijkste oorzaken waren 
de herziene definitie van subsidiabel blijvend grasland, verbeteringen in het landbouwpercelenidentificatiesysteem 
(LPIS) en de nieuwe geospatiale steunaanvraag.

“Vergroeningsbetalingen” zijn aanvullende financiële steunbetalingen aan landbouwers die aan milieuvoorschriften 
voldoen. We onderzochten een steekproef van 63 van dergelijke betalingen en constateerden dat landbouwers 
de voorschriften inzake gewasdiversificatie en de bescherming van blijvend grasland naleefden. Er waren enige 
fouten in verband met ecologische aandachtsgebieden. We constateerden dat verschillende betaalorganen 
geen betrouwbare informatie over de categorieën land in hun LPIS hadden opgenomen, of deze informatie niet 
gebruikten om aanvragen te verifiëren.

Plattelandsontwikkeling, milieu, klimaatactie en visserij

De aard en het patroon van de fouten bij het Elfpo wijken af van die bij de andere uitgaventerreinen die vallen 
onder Natuurlijke hulpbronnen.

Naast fouten met betrekking tot niet-subsidiabele begunstigden, activiteiten, projecten en uitgavenposten troffen 
we fouten aan in verband met niet-subsidiabele grond en een te hoog opgegeven aantal subsidiabele hectaren. 
Dit jaar hadden drie van de grootste subsidiabiliteitsfouten betrekking op begunstigden die niet aangaven dat zij 
werden beheerd door, gezamenlijk subsidie aanvroegen met of kochten van gelieerde ondernemingen, hetgeen 
wel verplicht is op grond van nationale of EU-regels (zie het voorbeeld).

Natuurlijke hulpbronnen als geheel:

Ja

Plattelandsontwikkeling, milieu, 
klimaatactie en visserij:

Ja 
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Voor een aanzienlijk deel van de verrichtingen met kwantificeerbare fouten beschikten de nationale autoriteiten 
over voldoende informatie om deze fouten te voorkomen of op te sporen en te corrigeren voordat de Commissie 
om vergoeding werd verzocht. Als deze informatie was gebruikt om fouten te corrigeren voordat de uitgaven 
bij de Commissie werden gedeclareerd, zou het geschatte foutenpercentage voor de totale uitgaven voor 
Plattelandsontwikkeling, milieu, klimaatactie en visserij 3,4 % zijn geweest.

De rapportage over wettigheid en regelmatigheid door DG AGRI

Het aangepaste foutenpercentage voor Natuurlijke hulpbronnen dat in het jaarlijks activiteitenverslag 2016 van  DG 
AG RI is opgenomen, sluit aan op onze controleconclusie dat het totale foutenpercentage op dit uitgaventerrein van 
materieel belang is.

In ons Speciaal verslag nr. 7/2017 waren we positief over de nieuwe rol van de certificerende instanties bij het 
controleren van de wettigheid en regelmatigheid van uitgaven in het kader van het GLB. We stelden echter 
een aantal significante tekortkomingen vast en deden aanbevelingen voor verbeteringen in verband met 
steekproeftrekking, toetsing en de berekening van foutenpercentages.

Prestatiebeoordeling

Uit ons onderzoek van de prestaties van geselecteerde investeringsprojecten op het gebied van 
plattelandsontwikkeling is gebleken dat 95 % van de investeringen volgens plan werd uitgevoerd.

Bij 34 % van de gevallen was er echter onvoldoende bewijs dat de kosten redelijk waren. Door gebruikmaking van 
vereenvoudigde kostenopties waar mogelijk worden de risico’s van buitensporige prijzen doeltreffend beperkt mits 
die kosten op het juiste niveau worden vastgesteld. We analyseren deze kwestie momenteel meer in detail met het 
oog op de publicatie van een speciaal verslag hierover in 2018.

Bij onze werkzaamheden met betrekking tot de prestaties van vergroeningsbetalingen stelden we enkele positieve 
veranderingen vast in het grondgebruik na de invoering van de regeling, met name de inrichting van ecologische 
aandachtsgebieden om de biodiversiteit te beschermen en te verbeteren. In onze steekproef bedroeg het 
landbouwareaal waarop we positieve veranderingen aantroffen ongeveer 3,5 % van de totale landbouwgrond.

Een voorbeeld: niet-subsidiabele begunstigde — steun voor kmo’s toegekend aan een coöperatie die deel 
uitmaakte van een grote multinational

We onderzochten de investeringssteun die aan een Litouwse coöperatie was toegekend voor de verwerking 
en het op de markt brengen van landbouwproducten. Volgens EU-regels en nationale regels is dergelijke 
steun alleen beschikbaar voor kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, die op basis van het aantal 
werknemers, de jaarlijkse bedrijfsomzet en het jaarlijkse balanstotaal als zodanig worden aangemerkt. 
Gelieerde ondernemingen, zoals moeder- en dochterbedrijven, moeten in deze berekening worden 
opgenomen. We ontdekten dat de betreffende coöperatie eigendom was van een grote multinational en 
niet aangemerkt kon worden als kleine, middelgrote of micro-onderneming.
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Onze aanbevelingen

We bevelen aan dat de Commissie:

 ο de aanpak van de betaalorganen herziet wat betreft de classificatie en actualisering van de 
grondcategorieën in hun LPIS en de uitvoering van de vereiste kruiscontroles om zo het risico op fouten in 
vergroeningsbetalingen te beperken;

 ο richtsnoeren biedt aan en beste praktijken verspreidt onder nationale autoriteiten om ervoor te zorgen dat 
er bij hun controles verbanden worden gelegd tussen aanvragers en andere belanghebbenden die bij de 
ondersteunde projecten zijn betrokken.

Wilt u meer weten? Alle informatie over onze controle van de EU-uitgaven voor Natuurlijke hulpbronnen is te vinden in hoofdstuk 7 van 
het Jaarverslag over de EU-begroting 2016.
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Wat we controleerden

Onder dit uitgaventerrein vallen verschillende beleidsterreinen die als gemeenschappelijk doel hebben het concept 
„EU-burgerschap” te versterken door de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht zonder 
binnengrenzen.

In 2016 bedroegen de aan controle onderworpen uitgaven op dit terrein 2,4 miljard euro. Dit bedrag 
betrof grensbewaking, immigratie- en asielbeleid, justitie en binnenlandse zaken, volksgezondheid, 
consumentenbescherming, cultuur, jeugd, informatie en dialoog met de burgers. Het is een relatief klein maar 
groeiend deel van de EU-begroting (ongeveer 1,9 % in 2016).

Een aanzienlijk deel van de uitgaven loopt via twaalf gedecentraliseerde agentschappen waarover we in onze reeks 
specifieke jaarverslagen afzonderlijk verslag doen.

Het beleid op het terrein Migratie en veiligheid, dat goed is voor ongeveer de helft (53 %) van de uitgaven, wordt 
grotendeels uitgevoerd onder gedeeld beheer tussen de lidstaten en de Commissie. De belangrijkste fondsen in 
deze rubriek zijn:

 ο het Fonds voor asiel, migratie en integratie (Asylum, Migration and Integration Fund – AMIF), dat tot doel 
heeft bij te dragen tot het doeltreffend beheer van migratiestromen en een gemeenschappelijke benadering 
van asiel en immigratie door de EU tot stand te brengen;

 ο het Fonds voor interne veiligheid (Internal Security Fund – ISF), dat erop gericht is in de EU een hoog 
veiligheidsniveau te bewerkstelligen.

Deze fondsen gingen van start in 2014, toen zij in de plaats kwamen van het Solid-programma (“Solidariteit en 
beheer van de migratiestromen”), en lopen tot 2020.

We onderzochten ook een klein aantal verrichtingen in het kader van andere rubrieken van dit uitgaventerrein. 
Vanwege de kleine omvang van de steekproef kunnen we geen representatief foutenpercentage berekenen voor 
Veiligheid en burgerschap.

Veiligheid en burgerschap
2,4 miljard euro



35De ontvangsten- en uitgaventerreinen nader bekeken

Wat we vaststelden

De Commissie en de lidstaten hebben zeer traag vooruitgang geboekt met de betalingen onder gedeeld beheer 
uit het AMIF en het ISF. Aan het einde van het begrotingsjaar 2015 waren er voor vijftien lidstaten helemaal geen 
betalingen goedgekeurd door de Commissie. In zes lidstaten was minder dan 5 % van de beschikbare middelen 
goedgekeurd, in drie lidstaten tussen 5 % en 10 % en in vier lidstaten tussen 10 % en 15 %.

We constateerden ook een aantal tekortkomingen voor het Solid-programma, het AMIF en het ISF die de uitvoering 
van deze fondsen kunnen vertragen, afbreuk kunnen doen aan de beoordeling door de Commissie van de 
systemen van de lidstaten, de correctie van gebreken in controlesystemen kunnen vertragen en het risico voor de 
subsidiabiliteit, het beheer en de controle van gefinancierde acties kunnen vergroten.

Wilt u meer weten? Alle informatie over onze controle van de EU-uitgaven voor Veiligheid en burgerschap is te vinden in hoofdstuk 8 
van het Jaarverslag over de EU-begroting 2016.
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Europa als wereldspeler
8,3 miljard euro

Wat we controleerden

Dit uitgaventerrein heeft betrekking op uitgaven op het gebied van buitenlands beleid, steun aan (potentiële) 
kandidaat-lidstaten van de EU en ontwikkelingssteun en humanitaire hulp aan naburige en ontwikkelingslanden 
(met uitzondering van de Europese Ontwikkelingsfondsen — zie blz. 41-43).

In 2016 bedroegen de aan controle onderworpen uitgaven op dit terrein 8,3 miljard euro; deze uitgaven worden in 
meer dan 150 landen verricht. De uitgaven worden ofwel direct uitgevoerd door een aantal directoraten-generaal 
van de Commissie (vanuit hun hoofdkantoor in Brussel of door de EU-delegaties in ontvangende landen), ofwel 
indirect door begunstigde landen of internationale organisaties, waarbij gebruik wordt gemaakt van een breed 
scala aan samenwerkingsinstrumenten en steunverleningsmethoden.

Wat we vaststelden

Komen hierin materiële fouten voor?

Ja
Geschat foutenpercentage:

2,1 % (2015: 2,8 %)

Een voorbeeld: Niet-beschikbaarheid van bewijsstukken

We onderzochten de door de Commissie aanvaarde uitgaven voor een subsidie die was gegund aan een 
niet-gouvernementele organisatie die zich bezighoudt met toegang tot diensten op het gebied van 
seksuele en reproductieve gezondheid. De begunstigde kon geen bewijsstukken leveren om enkele van 
de gecontroleerde kosten te onderbouwen, in het bijzonder personeelssalarissen, verzekering, nationale 
inkomstenbelasting en de huur van voertuigen en klaslokalen. Deze kosten werden daarom niet-
subsidiabel geacht.

Waar het gaat om EU-bijdragen aan de algemene begrotingen van ontvangende landen, beschikt de Commissie 
over een grote mate van flexibiliteit bij het bepalen of er aan de subsidiabiliteitsvoorwaarden is voldaan. Daardoor 
is het risico op niet-naleving van de toepasselijke regels laag. Dit geldt ook voor EU-middelen die worden 
samengevoegd met die van andere internationale donoren en niet zijn geoormerkt voor specifieke uitgavenposten. 
In deze gevallen kunnen kosten die niet-subsidiabel zijn in het kader van EU-regels, vaak door bijdragen van andere 
donoren worden gedekt.

37 % van het geschatte foutenpercentage is toe te schrijven aan uitgaven waarvoor essentiële bewijsstukken niet 
werden overgelegd (zie het voorbeeld hieronder). Andere belangrijke soorten fouten omvatten uitgaven die niet 
zijn verricht of niet-subsidiabel zijn.
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Voor een aanzienlijk deel van de verrichtingen met kwantificeerbare fouten beschikte de Commissie over 
voldoende informatie om deze fouten te voorkomen of op te sporen en te corrigeren. Als de Commissie alle 
beschikbare informatie goed had gebruikt, zou het geschatte foutenpercentage voor de totale uitgaven voor 
Europa als wereldspeler 1,4 % zijn geweest en dus onder de materialiteitsdrempel van 2 % hebben gelegen.

Verslaglegging over de naleving door DG Nabuurschapsbeleid en 
Uitbreidings  onderhandelingen

Evenals in voorgaande jaren liet DG NEAR in het kader van zijn inspanningen om fouten in betalingen te 
verminderen een studie uitvoeren om het „restfoutenpercentage” (RFP) in de uitgaven op dit terrein te beoordelen. 
We beoordeelden de methodologie die bij de studie was gehanteerd en vonden deze in grote lijnen doeltreffend 
en geschikt voor het doel ervan. We merkten echter ook op dat er op bepaalde terreinen verbeteringen mogelijk 
waren, zoals de noodzaak van aanvullende richtsnoeren voor controleurs over de wijze waarop fouten in 
afzonderlijke verrichtingen moeten worden geschat.

In zijn jaarlijks activiteitenverslag (JAV) schat DG NEAR een risicobedrag bij afsluiting waarbij rekening wordt 
gehouden met de waarschijnlijke impact van controles in volgende jaren (het „corrigerend vermogen”). We achten 
het waarschijnlijk dat het corrigerend vermogen is overschat, aangezien we bij ons onderzoek van een steekproef 
van invorderingsopdrachten enkele onontdekte fouten aantroffen in de populatie die wordt gebruikt voor deze 
schatting.
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Wilt u meer weten? Alle informatie over onze controle van de EU-uitgaven voor Europa als wereldspeler is te vinden in hoofdstuk 9 van 
het Jaarverslag over de EU-begroting 2016.

Onze aanbevelingen

We bevelen aan dat de Commissie:

 ο samenwerkt met andere controleautoriteiten in landen die pretoetredingssteun ontvangen om hun 
competentie te verbeteren, in het bijzonder door het organiseren van seminars, het opzetten van netwerken 
en het gebruiken van beschikbare instrumenten, zoals twinning of technische bijstand;

 ο risico-indicatoren ontwikkelt om de beoordeling op basis van de internebeheersingsmodellen te verbeteren, 
om zo de impact van fouten beter te kunnen meten;

 ο de reikwijdte van de RFP-studie en de geschatte onderste en bovenste foutengrens naar behoren 
bekendmaakt in het volgende JAV;

 ο de berekening van het corrigerend vermogen in 2017 verbetert door de tekortkomingen die zijn vastgesteld 
aan te pakken.
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Wat we controleerden

Onze controle had betrekking op de administratieve uitgaven van de instellingen en andere organen van de EU: 
het Parlement, de Europese Raad, de Raad van de Europese Unie, de Commissie, het Europees Hof van Justitie, de 
Europese Rekenkamer (ERK), het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s, de Europese 
Ombudsman, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de Europese dienst voor extern optreden 
(EDEO).

In 2016 bedroegen de aan controle onderworpen uitgaven van alle instellingen en andere organen van de EU 
9,4 miljard euro. Personeelsgerelateerde uitgaven (zoals salarissen, pensioenen en toelagen) zijn goed voor 
ongeveer 60 % van het totaal. De rest werd uitgegeven aan gebouwen, uitrusting, energieverbruik, communicatie 
en informatietechnologie.

Over de resultaten van onze controles van de EU-agentschappen, andere gedecentraliseerde organen en de 
Europese Scholen wordt verslag uitgebracht in specifieke jaarverslagen, die afzonderlijk worden gepubliceerd, 
vergezeld van een samenvatting van de resultaten.

De eigen financiële staten van de ERK worden door een externe controleur gecontroleerd en het controleverslag 
wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie en op onze website bekendgemaakt.

Wat we vaststelden

Administratie
9,4 miljard euro

Komen hierin materiële fouten voor?

Neen
Geschat foutenpercentage:

0,2 % (2015: 0,6 %)

Ons systeemonderzoek bracht in het algemeen geen significante tekortkomingen aan het licht. We troffen echter 
een gebied aan waarop ruimte was voor verbetering. Hierop heeft de volgende aanbeveling betrekking.
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Onze aanbeveling

Wij bevelen aan dat het Europees Parlement:

 ο het bestaande kader voor de monitoring van de uitvoering van aan fracties toegewezen begrotingskredieten 
herziet. Het Parlement moet ook betere begeleiding bieden aan fracties en doeltreffender monitoren hoe 
zij de regels toepassen voor het goedkeuren en betalen van uitgaven en hoe zij aanbestedingsprocedures 
uitvoeren.

Wilt u meer weten? Alle informatie over onze controle van de EU-uitgaven voor Administratie is te vinden in hoofdstuk 10 van het 
Jaarverslag over de EU-begroting 2016.
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Europese Ontwikkelingsfondsen
2,8 miljard euro

Wat we controleerden

Uit de Europese Ontwikkelingsfondsen (EOF’s) wordt EU-ontwikkelingshulp verstrekt aan de landen in Afrika, 
het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen) en in landen en gebieden overzee (LGO). De uitgaven en 
samenwerkingsinstrumenten van de EOF’s zijn gericht op het uitbannen van armoede en op de bevordering van 
duurzame ontwikkeling en de integratie van de ACS-landen en LGO in de wereldeconomie.

In 2016 bedroegen de aan controle onderworpen uitgaven op dit terrein 2,8 miljard euro. De EOF’s worden door 
de EU-lidstaten gefinancierd en uitgevoerd via individuele projecten ofwel begrotingssteun (een bijdrage aan de 
algemene of een sectorale begroting van een land). Op elk EOF is een eigen financieel reglement van toepassing.

EOF’s worden buiten het kader van de EU-begroting beheerd door de Europese Commissie en, voor bepaalde steun, 
door de Europese Investeringsbank.

Wat we vaststelden

Bevatten de EOF-ontvangsten 
materiële fouten?

Neen

Betrouwbaarheid van de 
EOF-rekeningen:

Bevatten de EOF-betalingen materiële 
fouten?

Ja
Geschat foutenpercentage:

3,3 % (2015: 3,8 %)

de rekeningen over 2016 geven een getrouw beeld van de financiële situatie 
van de EOF’s en van de resultaten van hun verrichtingen, van hun kasstroom en 
van de veranderingen in de nettoactiva.
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De Commissie beschikt over een grote mate van flexibiliteit bij het bepalen of er aan de subsidiabiliteits-
voorwaarden is voldaan met betrekking tot EU-bijdragen aan de algemene begroting van ontvangende landen. 
Daarom is het risico van niet-naleving van de toepasselijke regels laag. Dit geldt ook voor EU-middelen die worden 
samengevoegd met die van andere internationale donoren en niet zijn geoormerkt voor specifieke uitgavenposten. 
In deze gevallen kunnen kosten die niet-subsidiabel zijn in het kader van EU-regels, vaak door bijdragen van andere 
donoren worden gedekt.

Ongeveer een derde van het algemene foutenpercentage bij de EOF’s was te wijten aan niet-naleving van 
aanbestedingsregels (zie onderstaand voorbeeld). Andere belangrijke soorten fouten omvatten uitgaven die niet 
zijn verricht of niet-subsidiabel zijn.

Een voorbeeld: niet-naleving van de aanbestedingsregels

We onderzochten betalingen voor adviesdiensten op het gebied van handel. We stelden vast 
dat de contracten waarop deze betalingen berustten niet waren gegund door middel van een 
concurrentiegerichte selectieprocedure, wat wel was voorgeschreven in de subsidieovereenkomst. In plaats 
daarvan waren de opdrachten rechtstreeks gegund aan adviseurs die werkzaam waren geweest bij een 
voorgaand project.

Voor een aanzienlijk deel van de verrichtingen met kwantificeerbare fouten beschikte de Commissie over 
voldoende informatie om deze fouten te voorkomen of op te sporen en te corrigeren. Als de Commissie alle 
beschikbare informatie goed had gebruikt, zou het geschatte foutenpercentage voor de uitgaven voor de EOF’s 
2,6 % zijn geweest.

Verslaglegging over de naleving door DG Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DG 
DEVCO)

Evenals in voorgaande jaren liet DG DEVCO in het kader van zijn inspanningen om fouten in betalingen te 
verminderen een studie uitvoeren om het „restfoutenpercentage” (RFP) in de uitgaven op dit terrein te beoordelen.

Wij hebben de RFP-studie geëvalueerd en hebben daarbij vastgesteld dat deze in overeenstemming is met de RFP-
methodologie. Alle in ons Jaarverslag 2013 gerapporteerde tekortkomingen waren aangepakt, met uitzondering 
van de specifieke ramingsmethode voor het restfoutenpercentage, die nog steeds een te ruime beoordelingsmarge 
laat bij de raming van afzonderlijke foutenpercentages.

In zijn jaarlijks activiteitenverslag (JAV) 2016 breidde DG DEVCO het voorbehoud met betrekking tot 
„subsidies onder direct beheer” en “indirect beheer via internationale organisaties” uit 2015 uit tot „subsidies 
en programmaramingen onder indirect beheer”. Dit voorbehoud is in overeenstemming met onze eigen 
aanbevelingen en opmerkingen in dit jaarverslag en in voorgaande jaarverslagen.

DG DEVCO rapporteert een risicobedrag bij afsluiting waarbij rekening wordt gehouden met de waarschijnlijke 
impact van controles in volgende jaren (het „corrigerend vermogen”). Volgens ons wordt de betrouwbaarheid van 
het als corrigerend vermogen vermelde cijfer voor 2016 nog altijd ondermijnd doordat geconstateerde fouten niet 
volledig zijn geëxtrapoleerd naar de niet-getoetste populatie en doordat de berekening niet was aangesloten met 
de financiële staten van de EOF’s.
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Onze aanbevelingen

We bevelen aan dat de Commissie:

 ο de monitoring van openstaande maar verlopen EOF-contracten versterkt om het aantal daarvan te beperken;

 ο vóór het einde van 2017 de herziening van het mandaat voltooit voor al haar controles en 
uitgavenverificaties;

 ο overweegt om de reikwijdte te beperken van de gegevensgerichte RFP-controle van verrichtingen voor 
begrotingssteun met een laag risico, en om de toewijzing van de bespaarde middelen te herzien, zodat er 
meer gegevensgerichte toetsingen kunnen worden uitgevoerd van projectgerelateerde verrichtingen;

 ο de maatregelen in het actieplan voor 2017 uitbreidt, zodat deze ook betrekking hebben op subsidies en 
programmaramingen onder indirect beheer (aangezien het JAV-voorbehoud hier nu ook betrekking op 
heeft);

 ο de berekening van het corrigerend vermogen voor 2017 verder verbetert door de tekortkomingen die zijn 
vastgesteld aan te pakken.

Wilt u meer weten? Alle informatie over onze controle van de EOF’s is te vinden in het jaarverslag over de activiteiten gefinancierd uit 
het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds 2016.
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De Europese Rekenkamer en haar werk

De Europese Rekenkamer (ERK) is de onafhankelijke externe controleur van de Europese Unie. Wij zijn gevestigd 
te Luxemburg en hebben ongeveer 900 controlerende en ondersteunende personeelsleden van alle EU-
nationaliteiten in dienst.

Het is onze opdracht om bij te dragen tot de verbetering van het financieel beheer van de EU, om verantwoording 
en transparantie te bevorderen en op te treden als onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van de 
burgers van de EU. We waarschuwen voor risico’s, verschaffen zekerheid, wijzen op tekortkomingen en successen 
en geven EU-beleidsmakers en -wetgevers advies over de wijze waarop ze EU-beleid en -programma’s beter kunnen 
beheren. Door middel van ons werk zorgen we ervoor dat de burgers van de Unie weten hoe hun geld wordt 
uitgegeven.

Onze controleverslagen en -adviezen vormen een essentieel onderdeel van de verantwoordingsketen van de EU. 
Ze worden gebruikt om degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van EU-beleid en -programma’s (de 
Commissie, andere EU-instellingen en -organen, en overheden in de lidstaten) ter verantwoording te roepen.

Onze output

Wij produceren:

 ο jaarverslagen over de EU-begroting en de Europese Ontwikkelingsfondsen met een 
betrouwbaarheidsverklaring;

 ο speciale verslagen over geselecteerde controleonderwerpen, die het hele jaar door worden gepubliceerd 
en hoofdzakelijk resulteren uit doelmatigheidscontroles. In 2016 hebben wij 36 speciale verslagen 
vastgesteld;

 ο adviezen, die door het Europees Parlement en de Raad worden gebruikt bij het goedkeuren van wetten en 
andere besluiten van de EU met een significante impact op het financieel beheer, en andere producten op 
basis van evaluaties. In 2016 hebben wij twee adviezen gepubliceerd;

 ο specifieke jaarverslagen, waarin we oordelen afgeven in het kader van een financiële controle 
inzake elk van de afzonderlijke agentschappen en organen van de EU. In 2016 publiceerden we 52 
specifieke jaarverslagen en 2 samenvattende verslagen over EU-agentschappen en gemeenschappelijke 
ondernemingen;

 ο publicaties op basis van evaluaties, zoals „landscape reviews” en briefingdocumenten;

 ο een jaarlijks activiteitenverslag, dat informatie en inzicht verschaft met betrekking tot onze activiteiten 
gedurende het jaar.
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De controleaanpak voor onze betrouwbaarheidsverklaring in  
het kort
De oordelen in onze betrouwbaarheidsverklaring zijn gebaseerd op objectieve controle-informatie die 
wordt verkregen door middel van controletests die worden uitgevoerd overeenkomstig internationale 
controlestandaarden.

Betrouwbaarheid van de rekeningen

Verschaft de jaarrekening van de EU volledige en juiste informatie?

Ieder jaar genereren de directoraten-generaal van de Commissie honderdduizenden boekingen die 
informatie ontlenen aan vele verschillende bronnen (waaronder de lidstaten). We controleren of de 
boekhoudkundige processen naar behoren werken en of de daaruit voortvloeiende boekhoudkundige 
gegevens volledig zijn, correct werden vastgelegd en naar behoren worden gepresenteerd in de financiële 
staten van de EU.

 ο We beoordelen het boekhoudsysteem om te waarborgen dat het een goede basis biedt voor het opstellen 
van betrouwbare gegevens.

 ο We verifiëren essentiële boekhoudprocedures om te waarborgen dat zij correct werken.

 ο We verrichten analytische controles van boekhoudkundige gegevens om te waarborgen dat deze op 
consistente wijze worden gepresenteerd en redelijk lijken.

 ο We controleren een steekproef van boekingen rechtstreeks om te waarborgen dat de onderliggende 
verrichting inderdaad bestaat en nauwkeurig is vastgelegd.

 ο We controleren de financiële staten om te waarborgen dat deze de financiële situatie getrouw weergeven.
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Regelmatigheid van de verrichtingen

Voldoen de aan de EU-rekeningen ten grondslag liggende verrichtingen inzake de ontvangsten en 
verrichte betalingen van de EU aan de daarvoor geldende regels?

Uit de EU-begroting worden miljoenen betalingen gedaan aan begunstigden in de EU en elders in de 
wereld. Het merendeel van deze uitgaven wordt beheerd door de lidstaten. Om de bewijzen te verzamelen 
die we nodig hebben, toetsen we ontvangsten en verrichte betalingen (d.w.z. tussentijdse betalingen, 
saldobetalingen en verrekening van voorschotten) rechtstreeks en beoordelen we de systemen waarmee 
de betalingen worden beheerd en gecontroleerd.

 ο We beoordelen de systemen voor ontvangsten en uitgaven om te bepalen hoe doeltreffend ze zijn in het 
waarborgen van de wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen die ermee worden beheerd.

 ο We trekken statistische steekproeven van verrichtingen uit de gehele EU-begroting die de basis vormen voor 
gedetailleerde toetsingen door onze controleurs.

 ο We onderzoeken de verrichtingen uit de steekproef nauwkeurig, doorgaans ter plaatse bij de 
eindbegunstigden (bijv. een landbouwer, een onderzoeksinstituut, een bedrijf dat openbaar aanbestede 
werken uitvoert of diensten levert), om rechtstreeks bewijs te verkrijgen dat de onderliggende gebeurtenis 
„bestaat”, naar behoren is vastgelegd en voldoet aan de regelgeving die geldt voor het verrichten van 
betalingen.

 ο We analyseren fouten en merken deze aan als kwantificeerbaar of niet-kwantificeerbaar.

 ο We extrapoleren de kwantificeerbare fouten om een geschat foutenpercentage te verkrijgen, zowel in het 
algemeen als voor elk terrein waarvoor we een specifieke beoordeling verrichten.

 ο We zetten het geschatte foutenpercentage af tegen een materialiteitsdrempel van 2 % en vormen ons een 
oordeel.

 ο In onze oordelen houden we rekening met andere relevante informatie, zoals de jaarlijkse 
activiteitenverslagen en verslagen van andere externe controleurs.

 ο Al onze bevindingen bespreken we met zowel de autoriteiten in de lidstaten als de Commissie om ervoor te 
zorgen dat de daarin vermelde feiten juist zijn.

Al onze publicaties zijn te vinden op onze website: http://www.eca.europa.eu.

Meer informatie over het controleproces ten behoeve van de betrouwbaarheidsverklaring is te vinden in bijlage 1.1 van het Jaarverslag 
over de EU-begroting 2016.

Op onze website staat een woordenlijst met de technische termen die we gebruiken in onze publicaties (http://www.eca.europa.eu/nl/
Pages/DocItem.aspx?did=41732).

http://www.eca.europa.eu
http://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=41732
http://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=41732
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Inleiding en toelichting op de 
Jaarverslagen 2016 van de EU-controleurs
De Europese Rekenkamer is de onafhankelijke 
controle-instantie van de EU-hoedster van de 
EU-financiën. Dit document bevat een 
samen vatting van de belangrijkste bevindingen en 
conclusies van de Jaarverslagen van de ERK over de 
EU-begroting en de Europese 
Ontwikkelingsfondsen over 2016. Het heeft 
betrekking op de betrouwbaarheid van de 
rekeningen, de regelmatigheid van ontvangsten en 
uitgaven, en op algemene prestatiegerelateerde 
aspecten met betrekking tot de begroting. De 
volledige tekst van de verslagen is te vinden op de 
website http://eca.europa.eu en in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.
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