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SAMENVATTING (I-IX) 

Antwoorden van de Commissie:  

I. De gegevens over het bruto nationaal inkomen (bni) en de bronnen en methoden die de lidstaten 

hanteren om deze gegevens te berekenen, worden door Eurostat geverifieerd in meerjarige cycli en 
op jaarbasis. Het doel is ervoor te zorgen dat de bni-gegevens betrouwbaar en volledig zijn en dat 
zij vergelijkbaar zijn tussen de lidstaten onderling. De laatste voltooide verificatiecyclus, waarop 
deze controle van de ERK betrekking heeft, vond plaats in de jaren 2016-2019. De verificatie is 
gebaseerd op een model dat door de Commissie (Eurostat) is vastgesteld in nauwe samenwerking 
met deskundigen van de nationale bureaus voor de statistiek van de lidstaten. Eurostat wordt bij 
zijn verificatie bijgestaan door de bni-deskundigengroep, waarin deskundigen van Eurostat en de 
nationale bureaus voor de statistiek zitting hebben. Het gehele verificatieproces wordt onderworpen 
aan collegiale toetsing door de leden van de bni-deskundigengroep. Elk jaar brengt de groep een 
advies uit over de geschiktheid van de bni-gegevens, die vervolgens door DG Begroting worden 
gebruikt voor de berekening van de bijdragen van de lidstaten aan de EU-begroting uit hoofde van 
de eigen middelen bni. 

III. De verificatiecyclus van Eurostat omvat een grondige analyse van de door de lidstaten 

opgestelde bni-overzichten van bronnen en methoden en een gedetailleerde analyse van de door 
de lidstaten gerapporteerde bni-gegevens. Deze analyses leiden mogelijk tot actiepunten of punten 
van voorbehoud om de vergelijkbaarheid, betrouwbaarheid en volledigheid van die gegevens te 
waarborgen. De resultaten van deze verificatiewerkzaamheden worden in aanmerking genomen 
voor begrotingsdoeleinden. Hoewel Eurostat, samen met de lidstaten, de duur van de bni-
verificatiecyclus reeds heeft verkort, moet aan deze werkzaamheden voldoende tijd worden 
besteed om de reikwijdte en de kwaliteit ervan niet in het gedrang te brengen. 

VI. De Commissie is ingenomen met de conclusie van de ERK dat het verificatieproces 

doeltreffend was. De vastgestelde risicovolle kwesties werden aangepakt door middel van de 
vergelijkingen tussen landen en door het maken van horizontale punten van voorbehoud. Eurostat 
heeft alle 16 vergelijkingen tussen landen in de cyclus 2016-2019 tijdig uitgevoerd, en de 
Commissie beschouwt dit als een belangrijke prestatie. De vijf horizontale punten van voorbehoud 
werden vastgesteld aan het einde van de cyclus, tegelijk met de transactiespecifieke punten van 
voorbehoud. Gezien het bovenstaande is de Commissie van mening dat de risicovolle kwesties die 
tijdens de bni-verificatiecyclus 2016-2019 zijn vastgesteld, over het algemeen tijdig zijn 
aangepakt. 

VII. De werkzaamheden ten aanzien van risicovolle horizontale kwesties weerspiegelden de 

resultaten van de desbetreffende prioritering door Eurostat. Als gevolg daarvan werden twee 
kwesties met een kleinere potentiële impact geschrapt en werd de reikwijdte van de analyse voor 
nog eens drie kwesties beperkt. De overige kwesties werden geacht aan dezelfde strenge controle 
te moeten worden onderworpen. De resultaten en gevolgen van de prioritering werden 
gerapporteerd aan en goedgekeurd door het BNI-comité. 

De Commissie is van mening dat alle door de ERK in paragraaf 69 gerapporteerde initiatieven, 
samen met de werkzaamheden van de lidstaten in het kader van het bni-voorbehoud inzake 
globalisering, een adequaat antwoord op deze kwestie hebben opgeleverd. 



 

3 

VIII. Eurostat is ingenomen met de erkenning door de ERK van de tijdige voltooiing van de bni-

verificatiecyclus en van de verstrekking van tijdige informatie aan de lidstaten over de 
aanpassingen van hun bijdragen die uit die verificatie voortvloeien. De reikwijdte van de controles 
van Eurostat werd bepaald aan de hand van het bni-verificatiemodel, dat werd ontworpen in nauwe 
samenwerking met, en werd goedgekeurd door, het BNI-comité. In de bni-cyclus 2016-2019 was er 
behoefte aan meer controle als gevolg van de invoering van ESR 2010, de nieuwe norm voor 
nationale rekeningen.  

Wat betreft de punten van voorbehoud die na de voltooiing van de verificatiecyclus nog resteren, 
merkt de Commissie op dat dit een normaal kenmerk is van het bni-verificatieproces. 

De Commissie erkent dat de toepassing van de materialiteitsdrempel bij de bni-verificatie haar 
beperkingen kent, aangezien in veel gevallen de potentiële impact van de geconstateerde 
tekortkomingen op het bni op het moment van vaststelling niet bekend is. 

IX. De Commissie aanvaardt alle aanbevelingen, met uitzondering van subaanbeveling 2b, die zij 

gedeeltelijk aanvaardt.  

INLEIDING (paragrafen 1-26) 

Geen antwoorden van de Commissie.  

REIKWIJDTE EN AANPAK VAN DE CONTROLE 
(paragrafen 27-35)  

Geen antwoorden van de Commissie.  

OPMERKINGEN (paragrafen 36-104) 

Antwoorden van de Commissie: 

39. De Commissie is ingenomen met de erkenning door de ERK van het bni-

risicobeoordelingsmodel en van de rol van dit model bij de adequate vaststelling van alle risicovolle 
kwesties. Er zij op gewezen dat, afgezien van de gevolgen voor de directe verificatie, de indeling 
van de lidstaten in drie risicocategorieën binnen het risicobeoordelingsmodel verdere gevolgen had 
voor de structurering van de bni-verificatiecyclus. Deze omvatten de volgorde/prioritering van de 
verificatie van de afzonderlijke landen, de reikwijdte ervan en het minimumaantal bni-
informatiebezoeken per land. 

44. Eurostat heeft de tijdens zijn initiële verificaties verzamelde informatie gebruikt om het 

risiconiveau opnieuw te beoordelen en de potentiële impact van de in 2016 vastgestelde 
18 horizontale kwesties te ramen. De Commissie beschouwt de in 2017 uitgevoerde herbeoordeling 
van het risiconiveau als een belangrijk bewijs van prioritering, waarna de minder risicovolle 
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horizontale kwesties minder aandacht kregen bij de daaropvolgende verificatie. De resterende 
kwesties werden geacht elk aan dezelfde strenge controle te moeten worden onderworpen, wat 
volgens de Commissie positief heeft bijgedragen tot de zekerheid dat de bni-gegevens geschikt zijn 
voor de vaststelling van de eigen middelen. 

45. Een belangrijk gevolg van de prioritering van de risicovolle horizontale kwesties was ook de 

bevestiging dat een grote meerderheid van de kwesties die aanvankelijk voor vergelijkingen tussen 
landen waren vastgesteld, inderdaad door middel van gedetailleerde controles in de verschillende 
landen moet worden opgevolgd.  Eurostat heeft alle vergelijkingen tussen landen tijdens de cyclus 
tijdig afgerond, hetgeen nadien tot verbeteringen op deze gebieden heeft geleid doordat de 
lidstaten actiepunten en/of punten van voorbehoud hebben opgelost.   

Gezamenlijk antwoord op de paragrafen 46 en 47: De Commissie 

merkt op dat in de analyse door de ERK van de actiepunten van het type “A” alleen rekening is 
gehouden met de impact van de actiepunten die de lidstaten op bevredigende wijze hebben 
afgehandeld. Zij heeft geen rekening gehouden met de impact van punten van voorbehoud die 
werden gemaakt toen de actiepunten niet op bevredigende wijze waren afgehandeld, aangezien 
deze informatie ten tijde van de controle niet beschikbaar was. Het is aannemelijk dat de effecten 
van de respectieve punten van voorbehoud groter zullen zijn dan die van de actiepunten. 

De Commissie merkt op dat de geselecteerde lidstaten verantwoordelijk zijn voor een kwart van de 
actiepunten die voortvloeien uit vergelijkingen tussen landen. 

48. Na de prioritering van 2017 voor horizontale kwesties werd de volledige risicobeoordeling in 

2018 aan een nieuw onderzoek onderworpen, in overeenstemming met de in het BNI-comité 
overeengekomen aanpak. Voor elke lidstaat werden de scores voor individuele criteria, indien nodig, 
geactualiseerd naarmate er nieuwe informatie beschikbaar kwam. Deze actualisering heeft er niet 
toe geleid dat er wijzigingen in de lijst van horizontale kwesties moesten worden aangebracht of 
dat deze kwesties verder moesten worden geprioriteerd. 

50. Wat de planning en prioritering van controles betreft, is het risiconiveau bepalend voor het 

begin van de verificatie (en voor de volgorde van de controles door de individuele 
landenfunctionarissen). Bovendien was het vanaf het begin de bedoeling dat opeenvolgende rondes 
van bezoeken aan landen (waar nodig) kunnen worden afgelegd tot december 2019 (document 
GNIC/332 betreffende de verificatie van het bni ten behoeve van de eigen middelen — overzicht 
van de controleaanpak). Dit kan van invloed zijn op het tijdstip waarop actiepunten worden 
uitgevaardigd voor landen die verscheidene keren worden bezocht. 

51. De Commissie merkt op dat deze analyse is gebaseerd op het tijdstip waarop actiepunten 

worden uitgevaardigd en dat daarbij geen rekening wordt gehouden met de voorgaande stappen, 
zoals het invullen van de vragenlijst voor de evaluatie van de bni-overzichten, de formulering van 
de vragen en de eerste beoordeling van de antwoorden van de lidstaten, de organisatie van de 
informatiebezoeken enz. Deze andere stappen kunnen een verder bewijs vormen van de prioritering 
van de controles voor risicovolle landen door Eurostat. 

53. De prioritering van de landencontroles door Eurostat was gebaseerd op de resultaten van het 

risicobeoordelingsmodel en andere relevante kaderdocumenten. De landenfunctionarissen hebben 
hun controles (waaronder de organisatie van de bni-informatiebezoeken) over het algemeen 
geprioriteerd op basis van de risiconiveaus van de landen in hun portefeuille. 
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Bovendien blijkt uit de dalende trend om actiepunten uit te vaardigen dat Eurostat ernaar streefde 
de actiepunten zo vroeg mogelijk in het proces uit te vaardigen. 

56. De bni-componenten voor directe verificatie werden geselecteerd overeenkomstig de 

respectieve kaderdocumenten, namelijk document GNIC/333 betreffende het 
risicobeoordelingsmodel voor de verificatie van het bni ten behoeve van de eigen middelen en 
document GNIC/334 met de richtsnoeren voor directe verificatie. 

De resultaten van het tweede deel van de risicobeoordeling verplichten de landenfunctionaris er 
niet toe om voor de directe verificatie de gebieden met de hoogste scores te kiezen. 
Risicobeoordeling (tweede deel) is een instrument dat de keuze vergemakkelijkt — resulteert in een 
pool waaruit een keuze kan worden gemaakt — maar daarvoor uiteindelijk niet bepalend is. De 
selectie van elk gebied van directe verificatie was gebaseerd op de bestaande risicobeoordeling, 
een kwalitatieve reflectie van de landenfunctionaris en een raadpleging van de teamleider van het 
bni-team. 

58. Elk actiepunt werd overeengekomen tussen Eurostat en de betrokken lidstaat. Deze 

overeenkomst bevatte een in acht te nemen termijn die feitelijk een prioritering van de 
werkzaamheden vormt, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende factoren, zoals de 
beschikbaarheid van statistische bronnen, de complexiteit van de betrokken kwesties, herzieningen, 
tijdschema’s, werkdruk en werklast enz.  

59. De Commissie is van mening dat de lidstaten goed in staat zijn om de complexiteit en de 

potentiële impact van de actiepunten te beoordelen en om waar nodig dus de desbetreffende 
werkzaamheden te plannen en te prioriteren, in overleg met Eurostat. Deze praktijk werd gedurende 
de gehele verificatiecyclus gevolgd. 

62. De Commissie is ingenomen met de waardering van de lidstaten voor de kwaliteit van de 

samenwerking en voor de richtsnoeren die zijn verstrekt in het kader van het bni-verificatieproces. 

63. De twee kwesties in verband met de marges op de handel in financiële activa en de 

behandeling van de dagvergoedingen zijn zeer complexe onderwerpen. De betrokken deskundigen 
(respectievelijk deskundigen van de ECB voor de marges op de handel in financiële activa en 
deskundigen van Eurostat voor de behandeling van de dagvergoedingen) hadden tijd nodig om 
daarvoor duidelijke en operationele richtsnoeren op te stellen die de landen nodig hebben om de 
punten van voorbehoud af te handelen. 

De Commissie neemt nota van enkele suggesties van de nationale bureaus voor de statistiek, maar 
is van mening dat de desbetreffende richtsnoeren, bijvoorbeeld in de vorm van de aanbevelingen 
van het BNI-comité/de bni-deskundigengroep, reeds zijn verstrekt in het kader van de verificatie 
van de eigen middelen bni en via de desbetreffende kanalen. 

66. Kwesties met betrekking tot globalisering worden door Eurostat al vele jaren aan de orde 

gesteld vanuit het oogpunt van bedrijfsstatistieken (bv. aandacht voor asymmetrieën in 
handelsstromen en koppeling van microgegevens), wat heeft bijgedragen tot de verbetering van de 
onderliggende infrastructuur om globalisering in de nationale rekeningen te meten. De belangrijkste 
bni-effecten vloeiden echter voort uit plotselinge en grote veranderingen in de bedrijfsmodellen van 
MNO’s na de wijzigingen in de EU-regelgeving/belastingen halverwege de jaren 2010, die met 
name gevolgen hadden voor bepaalde lidstaten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een relocatie van 
volledige balansen, zoals blijkt uit het geval van Ierland dat vermeld is in paragraaf 68 van het 
speciaal verslag van de ERK. 
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67. De MNO-bedrijfsmodellen hebben zich gedurende vele jaren slechts langzaam ontwikkeld in 

de EU, totdat er bij enkele grote MNO’s een aantal forse veranderingen optraden in de periode 
vanaf 2014. Met name de afschaffing van bepaalde regelingen voor fiscale optimalisatie en 
wijzigingen in het btw-stelsel van de EU leidden tot snelle veranderingen in de bedrijfsmodellen van 
sommige MNO’s. 

70. De toepassing van het voorbehoud inzake globalisering is met de lidstaten besproken in de 

vergaderingen van de bni-deskundigengroep. Tijdens deze besprekingen werd het jaar 2016 als 
mogelijk eerste referentiejaar voorgesteld. Verscheidene lidstaten maakten echter bezwaar tegen 
die oplossing en voerden aan dat 2016 te ver in het verleden lag. Daarbij benadrukten zij dat het 
praktisch onmogelijk was om de benodigde aanvullende informatie voor 2016 van de MNO’s te 
verkrijgen, in het licht van de ervaring die zij hadden opgedaan bij het bni-proefproject. Rekening 
houdend met die situatie, de relevante gegevens uit het bni-MNO-proefproject, de potentiële 
problemen op het gebied van dekking en betrouwbaarheid, en de last voor MNO’s en nationale 
bureaus voor de statistiek, heeft de Commissie besloten om 2018 als eerste referentiejaar te 
hanteren. 

71. De Commissie is van mening dat de timing van het voorbehoud inzake globalisering, dat wil 

zeggen de jaren vanaf 2018, passend is. De diensten van de Commissie herhalen dat de aanpak en 
de timing die in speciale vergaderingen met de nationale bureaus voor de statistiek uitvoerig zijn 
besproken, naar hun mening deugdelijk en evenredig zijn en dat zij gebaseerd zijn op de 
beoordeelde risico’s en volledig in overeenstemming zijn met de reeds verkregen zekerheid. De 
Commissie heeft het desbetreffende deel van de aanbeveling van de ERK in het verslag over de 
betrouwbaarheidsverklaring 2020 niet aanvaard en blijft bij het standpunt dat zij in dit verband 
heeft ingenomen. 

72. De potentiële impact op het bni van de horizontale kwestie van globalisering werd beoordeeld 

in het kader van de risicoanalyse van horizontale kwesties om aan de werkzaamheden in verband 
met deze kwesties prioriteit te geven (bijgevolg werd aan de werkzaamheden inzake globalisering 
een hoge prioriteit toegekend). De belangrijkste factor waarmee op dat moment rekening werd 
gehouden, was de omvang van het fenomeen van globalisering. Er waren namelijk geen gegevens 
beschikbaar uit specifieke analyses van potentiële verstoringen van de toegevoegde waarde en het 
bni als gevolg van een mogelijke gebrekkige behandeling van globalisering in de nationale 
rekeningen.  

Op het moment dat het horizontale voorbehoud werd gemaakt, was dergelijk bewijs echter wel 
beschikbaar en werd daarmee rekening gehouden. Volgens de bevindingen van het “Verslag over 
het bni-MNO-proefproject” (november 2019) werd bij het onderzoek van de MNO’s geen bewijs van 
ernstige verstoringen van de toegevoegde waarde gevonden (het jaar waarop de in de MNO-
proefprojecten gevolgde aanpak was gebaseerd, was 2016). 

73. “Aanzienlijke impact op de nationale rekeningen” van globalisering leidt niet 

noodzakelijkerwijs tot verstoringen van het bni die door middel van een voorbehoud moeten 
worden aangepakt. 

Uit de tot dusver verrichte werkzaamheden, bijvoorbeeld in het kader van het bni-MNO-
proefproject, blijkt niet dat er sprake is van ernstige verstoringen van het bni als gevolg van een 
mogelijke gebrekkige behandeling van deze kwesties in de nationale rekeningen.  
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Er zij op gewezen dat de “Ierse zaak” zelf correct is behandeld overeenkomstig de conceptuele 
richtsnoeren (d.w.z. dat in het bestaande opstellingssysteem het betrokken verschijnsel correct is 
opgenomen en weergegeven in de bni-gegevens).  

Wat betreft de resultaten van de werkzaamheden met betrekking tot de punten van voorbehoud die 
één lidstaat in september 2021 heeft ingediend, worden de desbetreffende verslagen door 
Eurostat geanalyseerd. 

75. De Commissie herhaalt dat de reikwijdte en de periode waarop het voorbehoud inzake 

globalisering betrekking heeft, uitvoerig met de lidstaten zijn besproken in de vergaderingen van de 
bni-deskundigengroep en dat zij de standpunten weerspiegelen die tijdens deze besprekingen naar 
voren zijn gebracht. 

77. De Commissie heeft alle verificaties volgens planning voltooid, d.w.z. eind 2019. In het 

specifieke geval van Frankrijk konden de verificaties eind 2019 niet worden afgerond omdat het 
Franse bni-overzicht van voldoende kwaliteit, waarvoor een algemeen voorbehoud was gemaakt, 
niet beschikbaar was. Het Franse bni-overzicht werd in maart 2020 ingediend en vervolgens 
gecontroleerd; het algemene voorbehoud werd in 2021 opgeheven. 

Wat betreft de punten van voorbehoud die na de voltooiing van de verificatiecyclus nog resteren, 
merkt de Commissie op dat dit een normaal kenmerk is van het bni-verificatieproces. 

83. Met betrekking tot de materialiteitsdrempel heeft het BNI-comité de in oktober 2014 door 

Eurostat voorgestelde materialiteitsdrempel van 0,1 % van het bni goedgekeurd. De enquête van 
de ERK onder nationale bureaus voor de statistiek bevestigt (zie paragraaf 86) dat deze drempel 
door een grote meerderheid van de lidstaten als toereikend wordt beschouwd. 

85. In punt 5 van het kaderdocument over de materialiteitsdrempel (GNIC/283) is vermeld dat de 

drempel in beginsel kan worden vastgesteld als een waarde of als een percentage. Voorts wordt 
daarin opgemerkt dat Eurostat van de twee mogelijke opties duidelijk de voorkeur geeft aan het 
percentage, aangezien het hanteren van een waarde voor kleine landen in bijna alle gevallen zou 
kunnen leiden tot de conclusie dat er sprake is van een onbeduidende kwestie. 

89. De nationale bureaus voor de statistiek hebben voor hun bni-overzichten gebruikgemaakt van 

de gids voor het opstellen van BNI-overzichten, een van de kaderdocumenten die door Eurostat zijn 
opgesteld en door de bni-deskundigengroep zijn goedgekeurd. Het wordt aan de lidstaten 
overgelaten om te bepalen of zij gebruikmaken van de mogelijkheid om de beschrijving van een 
bepaald punt over te slaan, onder de in de gids vermelde voorwaarden. 

90. Bij het formuleren van de vragen aan de nationale bureaus voor de statistiek hebben de desk 

officers van Eurostat de vragenlijst voor de evaluatie van de bni-overzichten (GIAQ) gevolgd, een 
van de kaderdocumenten die door Eurostat zijn opgesteld en door de bni-deskundigengroep zijn 
goedgekeurd. 

91. In overeenstemming met document GNIC/332 betreffende het overzicht van de 

controleaanpak was de praktijk van het uitvaardigen van actiepunten en het maken van punten van 
voorbehoud als volgt: indien er bewijs was dat de mogelijke impact van de geconstateerde 
tekortkoming onder de materialiteitsdrempel lag, werd er geen actiepunt of punt van voorbehoud 
ten aanzien van deze tekortkoming uitgevaardigd. Eurostat heeft deze praktijk gedurende de gehele 
bni-verificatiecyclus 2016-2019 gevolgd in al zijn belangrijke verificatie-instrumenten (vragenlijst 
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voor de evaluatie van de bni-overzichten (GIAQ), informatiebezoeken, directe verificaties, 
vergelijkingen tussen landen).  

Voor de meeste uitgevaardigde actiepunten was er op het moment van uitvaardiging geen raming 
gemaakt van de potentiële impact van de desbetreffende kwestie op het bni, wat betekent dat een 
materiële impact niet kon worden uitgesloten.  

De Commissie is van mening dat de lidstaten het best in staat zijn om informatie te verstrekken 
over non-materialiteit. Indien er actiepunten werden uitgevaardigd, betekent dit dat er geen 
duidelijk bewijs van non-materialiteit voorhanden was. 

Een bestaand actiepunt of bni-voorbehoud waarbij de (mogelijke) impact op het bni op het moment 
van uitvaardiging niet bekend was, kon worden opgeheven indien er bewijs van non-materialiteit 
werd geleverd. 

92. De Commissie merkt op dat volgens de resultaten van de in paragraaf 92 beschreven 

analyse van de ERK in maar liefst 25 % van de onderzochte gevallen van actiepunten waarbij de 
door de landen aangegeven initiële impact als niet-materieel werd beschouwd, de uiteindelijke 
impact wel materieel bleek te zijn. 

93. De Commissie herhaalt haar standpunt dat de materialiteitsdrempel gedurende de gehele 

bni-verificatiecyclus 2016-2019 is toegepast, ook in een vroeg stadium van de verificatie, in 
gevallen waarin er duidelijk bewijs voorhanden was. 

94. Toen er tussen Eurostat en de betrokken lidstaat een actiepunt van het type “A” werd 

overeengekomen, was een mogelijke verbetering van de methodologie vereist. Op het moment van 
een dergelijke overeenkomst konden de lidstaten over het algemeen ofwel geen duidelijk bewijs 
verstrekken op grond waarvan de materialiteit van de betrokken kwesties kon worden uitgesloten, 
ofwel gaven zij er de voorkeur aan eerst de respectieve methodologie te verduidelijken. 

In het kader van de bni-verificatie zijn de lidstaten het best in staat (in elke fase van het 
verificatieproces) om bewijs te leveren en aan te tonen dat een kwestie niet van materieel belang 
is. Op basis daarvan beoordeelt Eurostat vervolgens de deugdelijkheid van het bewijs. Tijdens de 
bni-verificatiecyclus 2016-2019 werden er, wanneer de lidstaten duidelijk bewijs leverden dat de 
impact van de tekortkoming niet materieel was, geen actiepunten of punten van voorbehoud 
uitgevaardigd. 

95. In 2014 is de nieuwe boekhoudnorm ESR 2010 ingevoerd in de nationale rekeningen van de 

lidstaten. De cyclus 2016-2019 was dan ook bijzonder lastig en omvatte een aantal nieuwe 
elementen, zoals een risicobeoordeling, vergelijkende analyses van enkele horizontale kwesties 
tussen landen, een intensiever gebruik van directe verificaties enz. Deze verscherpte controle 
resulteerde in een groot aantal actiepunten en punten van voorbehoud en in een daarmee 
samenhangende hoge werklast voor zowel Eurostat als de landen. [Volgens de Commissie was deze 
inspanning noodzakelijk om het uiteindelijke doel van het bni-verificatieproces te bereiken, namelijk 
het verschaffen van redelijke zekerheid over de kwaliteit van de bni-gegevens die voor de 
vaststelling van de eigen middelen worden gebruikt.] 

96. De databank van Eurostat met punten van voorbehoud bevat, indien beschikbaar, een ruwe 

beoordeling van de impact/potentiële impact van het voorbehoud op het bni. De precieze 
uiteindelijke impact op het bni en de componenten ervan maakt deel uit van het technisch advies 
over het opheffen van punten van voorbehoud voor alle jaren waarvoor punten van voorbehoud zijn 
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gemaakt. In de meeste gevallen is er ten tijde van de codering van het voorbehoud geen 
gedetailleerde informatie over de impact op het bni beschikbaar, worden de bestanden/databank 
met landspecifieke punten van voorbehoud voortdurend geactualiseerd en wordt de uiteindelijke 
impact gecodeerd in technisch advies. 

Eurostat heeft echter stappen ondernomen om een beter overzicht te krijgen van de impact op het 
bni van de actiepunten en punten van voorbehoud die tijdens de cyclus 2020-2024 worden 
uitgevaardigd en afgehandeld. 

97. Een hoog aantal punten van voorbehoud naar aanleiding van geanalyseerde actiepunten (24 

van de 130 actiepunten) betekent dat de uiteindelijke gemiddelde/mediane/maximale impact van 
de kwesties die onder de voor de zes landen geanalyseerde actiepunten vallen, hoogstwaarschijnlijk 
hoger zal zijn (en dat het percentage punten zonder impact lager zal zijn). Het is aannemelijk dat de 
punten die zijn omgezet in punten van voorbehoud, betrekking hebben op complexere en/of grotere 
kwesties dan de punten die konden worden behandeld en afgesloten en dat zij derhalve tot grotere 
herzieningen zullen leiden. 

99. Ten tijde van de controle werd slechts een klein deel van de punten van voorbehoud 

opgeheven. Een hoog aantal nog niet afgehandelde punten van voorbehoud betekent dat de 
uiteindelijke gemiddelde/mediane/maximale impact van de kwesties waarvoor punten van 
voorbehoud zijn gemaakt, hoogstwaarschijnlijk nog hoger zal zijn (en dat het percentage punten 
van voorbehoud zonder impact lager zal zijn). Het is aannemelijk dat de nog niet afgehandelde 
punten van voorbehoud betrekking hebben op complexere en/of grotere kwesties dan de punten die 
snel konden worden behandeld en afgesloten, en dat zij derhalve tot grotere herzieningen kunnen 
leiden. 

102. De Commissie wijst erop dat de bni-verificatie een uiterst complex proces is en dat de 

documentatie ervan deze complexiteit weerspiegelt. Eurostat heeft de documentatienormen voor 
dit proces vastgesteld in GNIC/335 betreffende documentatierichtsnoeren, die door het BNI-comité 
zijn goedgekeurd om elke fase van de verificatie naar behoren te documenteren. De Commissie is 
van mening dat, ondanks de erkende complexiteit van de documentatie, de richtsnoeren daarvoor 
zijn gevolgd en dat de documentatie een nuttige rol heeft vervuld (bv. door operationele continuïteit 
in de tijd te waarborgen en het management in staat te stellen zijn toezichthoudende taken uit te 
voeren). 

104. Eurostat heeft stappen ondernomen om de documentatie van de bni-

verificatiewerkzaamheden in de cyclus 2020-2024 verder te verbeteren en te standaardiseren (bv. 
door de documentatierichtsnoeren te herzien, instructies over het invullen van de GIAQ toe te 
voegen, het gemeenschappelijke model voor de logbestanden op te stellen om de homogeniteit van 
de documentatie verder te verbeteren, informatie over de actiepunten, punten van voorbehoud, 
niet-materiële kwesties voor follow-up, waaronder de impact op het bni, in de logbestanden te 
integreren enz.). 

CONCLUSIES (paragrafen 105-109) 

106. De Commissie is van mening dat over het geheel genomen de volgorde en reikwijdte van 

de controles in de landen zijn geprioriteerd op basis van de resultaten van de risicobeoordeling en 
dat de werkzaamheden met betrekking tot horizontale kwesties duidelijk de resultaten van de 
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desbetreffende prioritering weerspiegelden (zie ook de antwoorden op de paragrafen 44-48, 50, 51 
en 53). 

De selectie van elk gebied van directe verificatie was gebaseerd op de bestaande risicobeoordeling, 
een kwalitatieve reflectie van de landenfunctionaris en een raadpleging van de teamleider van het 
bni-team bij Eurostat, zoals bepaald in de desbetreffende kaderdocumenten. De Commissie is van 
mening dat de documentatie van het bni-verificatieproces in dit opzicht reeds zeer uitgebreid is (zie 
ook de antwoorden op paragraaf 56).  

Hoewel de prioriteitsniveaus van de actiepunten tijdens de verificatiecyclus 2016-2019 niet 
formeel waren vastgesteld (afgezien van het onderscheid tussen de actiepunten A en B), werd de 
prioritering van de werkzaamheden met betrekking tot de actiepunten uitgevoerd door voor de 
afzonderlijke punten verschillende termijnen vast te stellen, in overleg tussen de lidstaten en 
Eurostat. Bij dit overleg werd een in acht te nemen termijn overeengekomen die feitelijk een 
prioritering van de werkzaamheden vormt, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende 
factoren, zoals de beschikbaarheid van statistische bronnen, de complexiteit van de betrokken 
kwesties, herzieningen, tijdschema’s, werkdruk en werklast enz. (zie ook de antwoorden op de 
paragrafen 58 en 59). 

Aanbeveling 1 — Prioriteer risicovolle kwesties beter 

De Commissie aanvaardt aanbeveling 1 a). 

De Commissie aanvaardt aanbeveling 1 b). De Commissie zal ernaar streven de toekomstige bni-
cycli in dit verband verder te prioriteren en te stroomlijnen, in overeenstemming met de 
aanbevelingen van de ERK.  

De Commissie aanvaardt aanbeveling 1 c). De Commissie zal haar documentatie van de selectie 
van gebieden voor directe verificatie blijven monitoren en verbeteren, mede rekening houdend met 
de aanbeveling van de ERK met betrekking tot documentatie. 

De Commissie aanvaardt aanbeveling 1 d). De Commissie zal in samenwerking met de lidstaten 
onderzoeken hoe de prioritering van de werkzaamheden met betrekking tot de actiepunten verder 
kan worden verbeterd. 

107. De Commissie neemt nota van de tevredenheid van de landen over de adequaatheid en 

tijdigheid van de richtsnoeren van Eurostat met betrekking tot horizontale kwesties, zoals 
gerapporteerd door de ERK (zie de paragrafen 61 en 62).  

Eurostat heeft samen met de lidstaten uitgebreide inspanningen geleverd om de kwestie van 
globalisering aan te pakken. De Commissie is van mening dat alle in paragraaf 69 door de ERK 
gerapporteerde initiatieven ervoor hebben gezorgd dat de landen op dit punt tijdig en adequaat zijn 
ondersteund (zie ook de antwoorden op de paragrafen 66 en 67).  

Wat betreft de impact van globalisering op het bni, is de Commissie van mening dat de toepassing 
van het voorbehoud inzake globalisering op de jaren vanaf 2018 passend is. De Commissie is van 
mening dat de aanpak en de timing, die uitvoerig zijn besproken in speciale vergaderingen met de 
nationale bureaus voor de statistiek, deugdelijk en evenredig zijn; zij zijn gebaseerd op de 
beoordeelde risico’s en zijn volledig in overeenstemming met de reeds verkregen zekerheid. Uit de 
tot dusver verrichte werkzaamheden, bijvoorbeeld in het kader van het bni-MNO-proefproject, blijkt 
niet dat er sprake is van ernstige verstoringen van het bni als gevolg van een mogelijke gebrekkige 
behandeling van deze kwesties in de nationale rekeningen (het jaar waarop de in de MNO-
proefprojecten gevolgde aanpak was gebaseerd, was 2016). 
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Aanbeveling 2 — Bied de lidstaten tijdige ondersteuning en 

onderbouw de beperking van punten van voorbehoud beter 

De Commissie aanvaardt aanbeveling 2 a). De Commissie neemt nota van de tevredenheid van de 
landen over de adequaatheid en tijdigheid van de richtsnoeren van Eurostat met betrekking tot 
risicovolle kwesties en zal ernaar streven deze ondersteuning te blijven bieden door rekening te 
houden met de aanbeveling van de ERK.  

De Commissie aanvaardt aanbeveling 2 b) gedeeltelijk. De Commissie stemt ermee in om, indien 
nodig, de perioden waarop de toekomstige punten van voorbehoud betrekking hebben, naar 
behoren te onderbouwen. De Commissie is van mening dat er sprake was van een adequate 
analyse en onderbouwing in het geval van het voorbehoud inzake globalisering dat aan deze 
aanbeveling van de ERK ten grondslag ligt. Hoewel de Commissie het ermee eens is dat de 
perioden waarop de punten van voorbehoud betrekking hebben, naar behoren moeten worden 
onderbouwd, is zij van mening dat het uitvoeren van nog diepere analyses (dan in het 
gerapporteerde geval van globalisering) in dit verband niet zou leiden tot een kosteneffectief 
gebruik van middelen. Daarom verwerpt de Commissie het deel van de subaanbeveling waarin 
wordt opgeroepen tot dergelijke verregaande analyses. 

109. Wat betreft de punten van voorbehoud die na de voltooiing van de verificatiecyclus nog 

resteren, merkt de Commissie op dat dit een normaal kenmerk is van het bni-verificatieproces. 

De reikwijdte van de controles van Eurostat werd bepaald aan de hand van het bni-
verificatiemodel, dat werd ontworpen in nauwe samenwerking met, en werd goedgekeurd door, het 
BNI-comité. In de bni-cyclus 2016-2019 was er behoefte aan meer controle als gevolg van de 
invoering van ESR 2010, de nieuwe norm voor nationale rekeningen.  

De Commissie erkent dat de toepassing van de materialiteitsdrempel bij de bni-verificatie haar 
beperkingen kent, aangezien in veel gevallen de potentiële impact van de geconstateerde 
tekortkomingen op het bni op het moment van vaststelling niet bekend is. 

Aanbeveling 3 — Verbeter de efficiëntie van de 

verificatiecyclus 

De Commissie aanvaardt aanbeveling 3 a). De Commissie neemt nota van het positieve oordeel 
van de lidstaten in de enquête van de ERK betreffende de huidige hoogte van de 
materialiteitsdrempel. Niettemin zal de Commissie ernaar streven de efficiëntie van de 
verificatiecyclus verder te verbeteren, in nauwe samenwerking met de bni-deskundigengroep, door 
de geschiktheid van de huidige hoogte van de materialiteitsdrempel te beoordelen. 

De Commissie aanvaardt aanbeveling 3 b). De Commissie zal met de lidstaten bespreken hoe het 
concept van materialiteit in de toekomstige cycli beter in de verificatiewerkzaamheden kan worden 
geïntegreerd. 

De Commissie aanvaardt aanbeveling 3 c). Eurostat heeft reeds een aantal stappen ondernomen 
om de documentatie van de bni-verificatiewerkzaamheden in de cyclus 2020-2024, die in de door 
de ERK aanbevolen richting gaan, te verbeteren en te standaardiseren, en zal de mogelijkheid van 
verdere verbeteringen op dit punt onderzoeken. 
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