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EU-controleurs keuren de rekeningen van de Europese 
agentschappen goed, maar roepen op tot actie om het 
financieel beheer te verbeteren 
De Europese Rekenkamer (ERK) keurde de rekeningen van 2018 van alle 41 EU-agentschappen 
goed als zijnde betrouwbaar en bevestigde de positieve resultaten die in voorgaande jaren 
werden gerapporteerd. In het vandaag gepubliceerde jaarverslag van dit jaar hebben de 
controleurs ook een goedkeurend oordeel afgegeven voor alle agentschappen wat hun 
inkomsten en uitgaven betreft — behalve voor het Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken (EASO) vanwege aanhoudende moeilijkheden die invloed hebben op de betalingen. 
De agentschappen moeten hun financieel beheer evenwel verder verbeteren in verschillende 
opzichten, met name de manier waarop zij openbare aanbestedingen uitvoeren, om volledig te 
voldoen aan de regelgeving en de beste prijs-kwaliteitverhouding te waarborgen. 

De EU-agentschappen voeren specifieke technische, wetenschappelijke of beheerstaken uit ter 
ondersteuning van de beleidsvorming en -uitvoering door de EU-instellingen op gebieden zoals 
gezondheid, veiligheid, vrijheid en justitie. Deze agentschappen zijn in verschillende lidstaten 
gevestigd en hebben ongeveer 11 400 personeelsleden in dienst — een vijfde van alle 
personeelsleden van de EU. De totale begroting 2018 van deze agentschappen bedroeg 4,2 miljard 
EUR (een stijging van 20 % ten opzichte van 2017), wat overeenkomt met ongeveer 2,9 % van de 
totale EU-begroting. 

“De Europese agentschappen zijn een essentieel onderdeel van de architectuur van de EU en onze 
controle is een jaarlijkse gezondheidscheck van hun financieel beheer,” stelde Rimantas Šadžius, 
het voor dit verslag verantwoordelijke ERK-lid. “Voor 2018 geven we voor alle agentschappen 
gezond, op één uitzondering na, een goedkeurend oordeel af. In de meeste agentschappen moeten 
echter nog steeds verbeteringen worden doorgevoerd en we roepen op tot actie om 
tekortkomingen in het financieel beheer aan te pakken, met name op het gebied van openbare 
aanbestedingen.” 

De controleurs hebben een goedkeurend oordeel afgegeven voor de rekeningen van 2018 van alle 
41 gecontroleerde agentschappen, aangezien deze een getrouw beeld van hun financiële situatie, 
verrichtingen en kasstromen geven in overeenstemming met de boekhoudregels. Daarnaast 
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hebben ze een goedkeurend oordeel afgegeven over de wettigheid en regelmatigheid van de 
ontvangsten- en betalingsverrichtingen van de agentschappen, behalve voor het EASO, dat een 
oordeel met beperking (maar niet meer een afkeurend oordeel) voor betalingen heeft gekregen. 

Het EASO, dat ondersteuning biedt aan de lidstaten — momenteel voornamelijk Italië en 
Griekenland — in het kader van de migratiecrisis, heeft concrete en positieve stappen gezet om 
zijn governance te verbeteren. De controleurs hebben echter opnieuw onregelmatigheden 
geconstateerd in een belangrijke aanbestedingsprocedure in 2018, wat aantoont dat de 
corrigerende maatregelen nog niet volledig effect sorteren. Daarnaast is de personeelssituatie van 
het EASO bijzonder zorgwekkend, niet in het minst de vacante leidinggevende functies in de 
administratie. Aangezien de lidstaten niet genoeg deskundigen ter beschikking stellen, heeft het 
EASO in die mate kerntaken gedelegeerd aan marktdeelnemers dat het zeer sterk afhankelijk is 
geworden van hen. Hierdoor is een permanent bedrijfscontinuïteitsrisico ontstaan op een 
kwetsbaar gebied dat essentieel is voor een doeltreffend beheer van migrantenstromen naar 
Europa. 

De controleurs waarschuwen dat het besluit van het VK om zich terug te trekken uit de EU mogelijk 
tot inkomstendalingen zal leiden voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Europese 
Bankautoriteit (EBA), die voorheen in Londen waren gevestigd, en de agentschappen die toezicht 
houden op verzekeringen en pensioenen (Eiopa) en die actief zijn op het gebied van 
effectenmarkten (ESMA). Ze benadrukken ook het feit dat de controles door het Europees Grens- 
en kustwachtagentschap (Frontex) van financieringsovereenkomsten met samenwerkende landen 
nog niet volledig doeltreffend zijn. Wat de ESMA en het Europees Agentschap voor chemische 
stoffen (ECHA) betreft, wijzen ze er ook op dat het belangrijk is dat vergoedingen op basis van 
correcte informatie worden berekend. 

Openbare aanbestedingen vormen nog steeds een van de aspecten van het financieel beheer van 
de agentschappen die het meest vatbaar zijn voor fouten. De controleurs hebben diverse 
tekortkomingen vastgesteld, waaronder het gebruik van ondeugdelijke gunningscriteria, het 
aanvaarden van abnormaal lage inschrijvingen en het gebruik van de procedure van gunning van 
overeenkomsten via onderhandelingen in plaats van procedures met meer concurrentie. 

De controleurs moedigen de agentschappen aan om gebruik te maken van gezamenlijke 
aanbestedingsprocedures om efficiëntiewinsten en schaalvoordelen te verwezenlijken. 
Tegelijkertijd adviseren ze de agentschappen om kaderovereenkomsten te gebruiken die specifiek 
genoeg zijn om eerlijke mededinging mogelijk te maken. Ze waarschuwen ook voor buitensporige 
afhankelijkheid van contractanten, consultants en uitzendkrachten, die sommige agentschappen 
mogelijk inzetten om het tekort aan interne statutaire personeelsleden te compenseren. 
Daarnaast benadrukken ze dat de agentschappen aandacht moeten besteden aan kostenefficiëntie 
en wettelijke vereisten wanneer zij dergelijke personeelsleden inzetten. 

Noot voor de redactie 

Het aantal agentschappen dat onder de controlebevoegdheid van de ERK valt, is in de loop der 
jaren toegenomen en bedraagt 43 in 2019, waaronder twee agentschappen in oprichting die niet 
worden behandeld in het verslag: het Europees Openbaar Ministerie en de Europese 
Arbeidsautoriteit. 

De meeste agentschappen voeren geen grote uitgavenprogramma's uit, maar houden zich bezig 
met technische of regelgevende taken. Met uitzondering van het Bureau voor intellectuele 
eigendom van de Europese Unie (EUIPO), het Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO) 
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en de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR), die zelffinancierend zijn en verantwoording 
afleggen aan hun eigen interne raden, worden de meeste agentschappen bijna volledig 
gefinancierd uit de EU-begroting en worden hun rekeningen jaarlijks goedgekeurd door het 
Europees Parlement. 

Het samenvattende document “2018 — Controle van EU-agentschappen in het kort” en het 
volledige “Jaarverslag 2018 over de EU-agentschappen”, met nadere bijzonderheden over elk 
agentschap, zijn in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu). De ERK zal 
het jaarverslag over gemeenschappelijke ondernemingen in november publiceren. 

 

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

