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De EU-agentschappen hielden hun boekhouding op
orde en reageerden flexibel op de pandemie
De Europese Rekenkamer (ERK) heeft bij haar jaarlijkse controle van de in verschillende
lidstaten gevestigde EU-agentschappen voor het begrotingsjaar 2020 geconcludeerd dat deze
zich goed hebben aangepast aan de ongekende situatie van de COVID-19-pandemie. De auditors
bevestigen dat het financieel beheer van de agentschappen, net als in voorgaande jaren, goed
is en niet zwaar door de pandemie is getroffen. Er zijn nog steeds tekortkomingen in de
internebeheersingsmaatregelen van sommige agentschappen en gebreken in openbare
aanbestedingsprocedures blijven de belangrijkste bron van onregelmatigheden. De pandemie
was evenmin bevorderend voor vooruitgang op het gebied van begrotings- en
personeelsbeheer. In 2020 stuitte een aantal agentschappen op beperkingen op deze gebieden.
“De pandemie heeft bijzondere uitdagingen met zich gebracht voor het financieel beheer van de
EU-agentschappen, die in verschillende nationale contexten met uiteenlopende
gezondheidsmaatregelen opereren”, aldus Alex Brenninkmeijer, het ERK-lid dat verantwoordelijk
is voor het jaarverslag. “We hebben echter geconstateerd dat de EU-agentschappen consequent
hun crisisbeheersingsstrategie hebben gevolgd, zoals ondersteund door de Europese Commissie
en afgestemd binnen het netwerk van EU-agentschappen. Zij slaagden erin hun werkzaamheden
aan te passen aan de ongekende, door de pandemie veroorzaakte situatie en, net als in
voorgaande jaren, hun boekhouding op orde te houden.”
De auditors hebben de rekeningen, die bestaan uit de financiële overzichten en de verslagen over
de uitvoering van de begroting 2020, van 41 agentschappen en andere EU-organen onderzocht,
alsmede de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die rekeningen.
Ze keurden alle 41 rekeningen goed als zijnde betrouwbaar en gaven voor alle agentschappen
goedkeurende oordelen af over de wettigheid en regelmatigheid van de ontvangsten. Wat de
wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de rekeningen van de
agentschappen betreft, hebben de auditors deze bevestigd voor alle agentschappen behalve het
ACER (samenwerking tussen energieregulators), het eu-LISA (beheer van IT-systemen op het
gebied van vrijheid, veiligheid en recht) en het Enisa (cyberbeveiliging). Voor deze drie
agentschappen hebben zij een oordeel met beperking afgegeven, voornamelijk vanwege
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onregelmatigheden in aanbestedingsprocedures en lacunes in de delegatieprocedure voor de
goedkeuring van begrotingsverrichtingen.
Daarnaast stelden de auditors op basis van de gecontroleerde steekproef van verrichtingen
54 tekortkomingen vast voor het begrotingsjaar 2020 (vergeleken met 82 voor het
begrotingsjaar 2019). Deze tekortkomingen hadden voornamelijk betrekking op
internebeheersingsmaatregelen, openbare aanbestedingsprocedures, personele middelen en
begrotingsbeheer. Deze laatste betrof kwesties zoals verkeerd beheer van vergoedingen,
laattijdige betalingen, onjuiste openbaarmaking van ontvangen bijdragen en onjuiste berekening
van bijdragen van derde landen aan de begroting van de agentschappen. Voorts wijzen de
auditors erop dat buitensporig gebruik van overdrachten van een begrotingsjaar naar het
volgende niet alleen kan wijzen op vertragingen bij de uitvoering van werkprogramma’s of
aanbestedingsplannen, maar ook op structurele problemen of een zwakke begrotingsplanning.
Kwesties in verband met openbare aanbestedingen blijven de belangrijkste bron van
onregelmatige betalingen: bepaalde gecontroleerde overeenkomsten vertoonden
tekortkomingen, meestal met betrekking tot een gebrek aan concurrentie, tekortkomingen in het
proces van evaluatie van de inschrijvers en problemen bij de uitvoering van overeenkomsten. De
auditors dringen ook aan op de versterking van de internebeheersingsmaatregelen van de
agentschappen, met name voordat de verrichtingen worden goedgekeurd.
De auditors hebben hun financiële controlewerkzaamheden aangevuld met een beoordeling van
de wijze waarop de EU-agentschappen hun respons op de COVID-19-crisis hebben beheerd en
georganiseerd. Door analyse van de bedrijfscontinuïteitsmaatregelen, besluitvormingscapaciteit
en dagelijkse werkzaamheden kwamen de auditors tot de conclusie dat de EU-agentschappen zo
hebben gehandeld dat werd voorkomen dat hun financiële situatie zwaar werd verstoord door de
pandemie, en dat zij hun mandaat zijn blijven vervullen, zij het in een trager tempo. Wat
werkprogramma’s en activiteiten betreft, heeft de pandemie ertoe geleid dat de prioriteiten voor
middelen en geplande activiteiten in aanzienlijke mate werden verschoven naar activiteiten in
verband met COVID-19. De meest opmerkelijke voorbeelden zijn te vinden op het beleidsterrein
gezondheid, waar de EU-respons op de pandemie de belangrijkste bezigheid is geworden voor de
betrokken EU-agentschappen (ECDC, EMA).
Tot slot constateerden de auditors een algemene toename van de tekortkomingen in het
personeelsbeheer bij EU-agentschappen. Met name het feit dat de aanwerving begin 2020 is
vertraagd, vooral als gevolg van COVID-19, leidde tot een risico op knelpunten op het gebied van
personeelszaken in de toekomst.
Achtergrondinformatie
In het document “De controle 2020 van EU-agentschappen in het kort” worden de
controleresultaten voor het begrotingsjaar 2020 samengevat voor de 41 EU-agentschappen en
andere EU-organen die vallen onder het mandaat van de ERK als externe auditor van de financiën
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van de EU. De ELA en het EOM werden in 2020 niet gecontroleerd omdat zij nog niet financieel
autonoom waren.
Dit document en het volledige Jaarverslag 2020 zijn in het Engels beschikbaar op de website van
de ERK; andere EU-talen volgen binnenkort.
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