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EU-controleurs vragen om een duidelijk en formeel 
controlemandaat voor het Europees Monetair Fonds 

Volgens het vandaag door de controleurs gepubliceerde advies moet de positie van de Europese Rekenkamer 
(ERK) als extern controleur van het voorgestelde Europees Monetair Fonds (EMF) duidelijker worden 
uiteengezet. Zij stellen ook voor dat er met hun werk rekening moet worden gehouden in het kader van het 
toezicht op het fonds door het Europees Parlement. 

De Europese Commissie heeft voorgesteld het EMF op te richten ter vervanging van het bestaande Europees 
Stabiliteitsmechanisme, dat financiële bijstand verleent aan landen in de eurozone met ernstige financiële 
problemen. Omdat het gefinancierd wordt in het kader van een overeenkomst tussen lidstaten, valt het 
Europees Stabiliteitsmechanisme buiten de reikwijdte van de EU-begroting.  

In het advies juichen de controleurs het voorstel van de Commissie toe, maar benadrukken zij dat het een 
robuust verantwoordingskader moet bevatten, met parlementaire toetsing van het nieuwe fonds op basis van 
het externe controleoordeel van de ERK. Om de verantwoording en publieke toetsing te vergroten, roepen de 
controleurs op tot een duidelijke en formele procedure om rekening te houden met controleverslagen in de 
kwijtingsprocedure. Momenteel stelt de Commissie voor dat de ERK, particuliere controleurs en het eigen 
Auditcomité van het fonds de financiële regelmatigheid, het nalevingsgedrag en het prestatie- en risicobeheer in 
verband met het EMF moeten controleren.  

“We juichen de doelstelling van het voorstel van de Commissie om het ESM binnen het wettelijk kader van de EU 
te brengen toe”, aldus Alex Brenninkmeijer, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor 
dit advies. “Over het algemeen moeten meerdere controlemandaten worden vermeden om het risico op 
tegenstrijdige oordelen, doublures of overlappingen te verminderen.” 

Om kostbare duplicatie te voorkomen, moet volgens de controleurs hun positie als onafhankelijk extern 
controleur van het EMF helder worden weergegeven in alle wetgeving, waarbij duidelijk blijkt dat de rol van 
particuliere accountantskantoren en eventuele andere input op controlegebied die van hen zouden aanvullen. 
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Wordt nagelaten hierover duidelijkheid te scheppen, dan kan dit leiden tot de conclusie dat dergelijke 
benoemingen het mandaat tot externe controle van de ERK uitsluit.  

Ook wijzen de controleurs op een aantal belangrijke uitdagingen voor het kader voor controle en 
verantwoording van het bestaande Europees Stabiliteitsmechanisme. De ambtstermijnen van leden van het 
Auditcomité zijn volgens hen te kort, en de verslaglegging door het Comité over zijn controlebevindingen is zeer 
beperkt. Bovendien bestaan doelmatigheidscontrole en evaluatiewerkzaamheden met betrekking tot het 
Europees Stabiliteitsmechanisme maar in beperkte mate. 

Noot voor de redactie 

De EU-leiders hebben politiek richting gegeven aan de voorgestelde hervorming, die in twee fasen moet 
plaatsvinden. Eind 2018 zullen de belangrijkste kenmerken van een versterkt Europees Stabiliteitsmechanisme 
(ESM) zijn voorbereid, waaronder mogelijke verdere stappen ter versterking van zijn rol en governance. Deze 
stap speelt in op het door de Commissie uiteengezette voorstel, terwijl de intergouvernementele aard van het 
ESM behouden blijft. Op de langere termijn kunnen de ESM-lidstaten en de EU overwegen om het ESM volledig 
in het rechtskader van de EU te integreren. 

De Europese Rekenkamer draagt bij tot het verbeteren van de financiële governance van de EU door het 
publiceren van adviezen over voorstellen voor nieuwe of gewijzigde wetgeving met financiële impact. De 
adviezen worden gebruikt door de wetgevende autoriteiten – Europees Parlement en Raad – bij hun werk. 

ERK-advies nr. 2/2018 over verantwoordings- en controleregelingen voor het voorgestelde Europees Monetair 
Fonds (EMF) is momenteel in het Engels beschikbaar op de website van de ERK eca.europa.eu; andere talen 
volgen te zijner tijd. 

 

EMBARGO — Niet voor publicatie vóór maandag 8 oktober 2018 om 11.30 uur. 

 

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

