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Het door de Europese Commissie geschatte
foutenpercentage voor het cohesiebeleid van
de EU geeft een onvolledig beeld
De Europese Commissie maakt jaarlijks haar schatting bekend van het
onregelmatigheidspercentage voor de uitgaven in het kader van het cohesiebeleid van de EU.
Hiertoe verricht zij een aanzienlijke hoeveelheid werk om de jaarrekeningen van de lidstaten
goed te keuren en de betrouwbaarheid te verifiëren van de informatie over de regelmatigheid
die de lidstaten voor dit beleidsterrein verstrekken. In een vandaag gepubliceerd verslag
concludeert de Europese Rekenkamer (ERK) echter dat de desbetreffende foutenpercentages
die de Commissie bekendmaakt, niet definitief zijn en waarschijnlijk onder het werkelijke
onregelmatigheidspercentage voor de uitgaven in het kader van het cohesiebeleid liggen. Dit
wordt toegeschreven aan de tekortkomingen die de auditors in het controlesysteem van de
Commissie hebben geconstateerd.
Cohesie, een beleid dat is gericht op het verkleinen van de verschillen in ontwikkeling tussen de
lidstaten en regio’s van de EU, is het grootste beleidsterrein van de EU geworden; het is goed
voor meer dan een derde van de EU-begroting (390 miljard EUR tussen 2014 en 2020). Het is ook
een terrein waar het risico op onregelmatige uitgaven hoog is wegens de complexe regels die
hierop van toepassing zijn en omdat een groot deel van de uitgaven op de vergoeding van
gedeclareerde kosten is gebaseerd. De Europese Commissie verricht elk jaar, nadat de
auditautoriteiten van de lidstaten hun controles van de cohesie-uitgaven hebben afgerond, haar
eigen verificaties en beoordelingen van de werkzaamheden en bevindingen van de auditors van
de lidstaten. De Commissie wil op basis daarvan kunnen bevestigen of het door de lidstaten
gerapporteerde restfoutenpercentage voor de cohesie-uitgaven onder de drempel van 2 % ligt.
“Het eigen controlesysteem van de Europese Commissie compenseert de tekortkomingen in de
werkzaamheden van de auditautoriteiten van de lidstaten bij de controle van de cohesie-uitgaven
onvoldoende”, aldus Tony Murphy, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is
voor het verslag. “Het geschatte foutenpercentage dat de Commissie jaarlijks bekendmaakt in de
activiteitenverslagen van de desbetreffende directoraten-generaal en in het beheers- en
prestatieverslag van de Commissie is niet definitief en kan slechts een minimaal foutenpercentage
vertegenwoordigen.”
Voor de periode 2014-2020 merken de auditors op dat de Europese Commissie de aanvankelijk
ingehouden 10 % van betalingen vrijgeeft, zelfs als zij over bewijzen beschikt dat de uitgaven in
de rekeningen een foutenpercentage van meer dan 2 % bevatten. Hoewel dit in
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overeenstemming is met de verordening, is het niet in overeenstemming met de algemene
doelstelling van de inhouding van betalingen, die was opgezet om de EU-begroting veilig te
stellen. Voor de periode 2021-2027 stellen de auditors enkele positieve veranderingen vast: zo
kan de Commissie niet langer rekeningen goedkeuren met een gerapporteerd totaal
restfoutenpercentage (TRFP) van meer dan 2 %. Zij zal echter de verlaagde inhouding van 5 %
blijven vrijgeven voordat zij haar regelmatigheidscontroles heeft uitgevoerd. Met deze
wijzigingen wordt nog onvoldoende voldaan aan de doelstelling om de EU-begroting te
beschermen.
Met haar controles aan de hand van stukken wil de Commissie de consistentie van de door de
lidstaten verstrekte informatie over de regelmatigheid controleren. De auditors constateerden
echter inherente beperkingen waardoor onregelmatige uitgaven nog steeds onopgemerkt en
ongecorrigeerd bleven. Deze controles aan de hand van stukken hebben dus een beperkte
toegevoegde waarde wat betreft het bevestigen van de regelmatigheid van de onderliggende
verrichtingen en de geldigheid van de gerapporteerde restfoutenpercentages. Hoewel de
controles bijdragen aan de op risico gebaseerde aanpak voor de selectie van operationele
programma’s voor nalevingsgerichte controles, heeft de Commissie niet altijd de programma's
met de hoogste risicoscores geselecteerd en heeft zij de motivering voor de selectie van deze
programma's niet voldoende gedocumenteerd.
Nalevingsgerichte controles, waarbij de Commissie de subsidiabiliteit van concrete acties en de
daarmee samenhangende uitgaven evalueert, vormen het belangrijkste element voor haar
beoordeling van de werkzaamheden van een auditautoriteit en de bijbehorende bevindingen. De
EU-auditors vestigen de aandacht op de hoge frequentie van onopgemerkte fouten die door de
Commissie werden vastgesteld, hoewel de steekproef van geanalyseerde concrete acties klein
was. Dit wijst erop dat er waarschijnlijk nog andere soorten fouten aanwezig zijn in de vele
resterende concrete acties en in de uitgaven die niet door de Commissie zijn gecontroleerd.
Niettemin gebruikt de Commissie de resultaten van deze werkzaamheden als de grondslag voor
haar kernprestatie-indicator (KPI), die haar beste schatting van het restfoutenpercentage in de
cohesie-uitgaven zou moeten zijn. De EU-auditors beschouwen deze KPI als een minimaal geschat
foutenpercentage dat ook niet definitief is, aangezien de foutenpercentages die de lidstaten
hebben gerapporteerd nog steeds opnieuw kunnen worden beoordeeld en verhoogd als gevolg
van lopende of toekomstige controlewerkzaamheden van de Commissie. De EU-auditors
concluderen dan ook dat de Commissie het werkelijke foutenpercentage voor het cohesiebeleid
waarschijnlijk onderschat in haar belangrijkste verantwoordingsdocument, het jaarlijks beheersen prestatieverslag. Met het oog op een betere rapportage van de informatie over de
regelmatigheid op het gebied van cohesie voor de nieuwe programmeringsperiode doen de EUauditors vier aanbevelingen.
Achtergrondinformatie
In het cohesiebeleid van de EU is het controle- en zekerheidskader opgebouwd rond twee
controlecycli: een nationale cyclus op het niveau van de lidstaten en een daaropvolgende cyclus
op het niveau van de Europese Commissie. Dit weerspiegelt het feit dat de Commissie en de
autoriteiten van de lidstaten de uitvoering van het cohesiebeleid en de financiering ervan
gezamenlijk beheren, een concept dat bekendstaat als gedeeld beheer.
Speciaal verslag nr. 26/2021: “Regelmatigheid van de uitgaven in het kader van het cohesiebeleid
van de EU: de Commissie maakt jaarlijks een minimaal geschat foutenpercentage bekend dat niet
definitief is” is beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu).
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Een maand geleden publiceerde de ERK een verslag over resultaatgerichte financiering in het
cohesiebeleid.
De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU,
alsook aan andere belanghebbende partijen zoals nationale parlementen, belanghebbenden uit
de sector en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De overgrote
meerderheid van de aanbevelingen in onze verslagen wordt in de praktijk omgezet.
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