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Persbericht 
Luxemburg, 1 oktober 2022 

Tony Murphy nieuwe president van de 
Europese Rekenkamer  
Vandaag, 1 oktober 2022, treedt Tony Murphy aan als nieuwe president van de ERK voor een 
hernieuwbare termijn van drie jaar. 

Op 20 september 2022 werd de Ier Tony Murphy door de ERK-leden tot president van de instelling 
verkozen voor de periode van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2025. Hij is de opvolger 
van Klaus-Heiner Lehne, die sinds 2016 leiding gaf aan de ERK. 

Tony Murphy is afkomstig uit Cabra in Dublin en werd in 2018 lid van de Europese Rekenkamer. 
Sindsdien is hij voornamelijk verantwoordelijk geweest voor financiële controles, onder meer in 
zijn hoedanigheid als ERK-lid voor het jaarverslag over de EU-begroting. Hij was ook 
verantwoordelijk voor controles die verband houden met kinderarmoede en de regelmatigheid 
van de uitgaven in het kader van het EU-cohesiebeleid. Daarvóór was hij binnen de ERK directeur 
van kamer IV (Marktregulering en concurrerende economie) en hoofd van het kabinet van een 
ERK-lid. Hij begon zijn carrière eind jaren zeventig als auditor bij het Office of the Comptroller and 
Auditor General (generale thesaurie) in Dublin. Klik hier voor zijn volledige cv. 

“Het is een grote eer om tot president van de ERK te worden gekozen. Ik wil de leden van de 
Rekenkamer bedanken voor hun getoonde vertrouwen in mij”, zei Tony Murphy kort na zijn 
verkiezing. “Ik ben mij zeer bewust van de grote verantwoordelijkheid die deze functie met zich 
meebrengt. Ik ga mij concentreren op het voortzetten van onze werkzaamheden, die bijdragen aan 
een betere verantwoording en transparantie van alle soorten EU-maatregelen. Dit is belangrijk voor 
het vertrouwen van de burgers in de EU en haar financiën.” 

Tony Murphy wordt president — de twaalfde van de ERK — op een moment dat de EU in het 
algemeen en de ERK in het bijzonder voor grote uitdagingen staan. Een van de belangrijkste taken 
voor de instelling tijdens het mandaat van de heer Murphy is ervoor te zorgen dat de EU-begroting 
van 1,8 biljoen euro doeltreffend en naar behoren wordt beheerd en dat het NextGenerationEU-
pakket daadwerkelijk bijdraagt aan het economisch herstel in de 27 lidstaten. 

Achtergrondinformatie  

De ERK is de onafhankelijke externe auditor van de Europese Unie. Haar verslagen en adviezen 
vormen een essentieel onderdeel van de verantwoordingsketen van de EU. Ze worden gebruikt 
om degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van EU-beleid en -programma’s (de 
Commissie, andere EU-instellingen en -organen, en regeringen van de lidstaten) ter 
verantwoording te roepen. De ERK waarschuwt voor risico’s, verschaft zekerheid, wijst op 
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tekortkomingen en goede praktijken, en biedt beleidsmakers en wetgevers richtsnoeren voor 
mogelijke verbeteringen van het beheer van EU-beleid en -programma’s. 

De 27 ERK-leden kiezen de president uit hun midden om als “eerste onder zijns gelijken” te 
fungeren voor een termijn van drie jaar, die kan worden verlengd. De president is verantwoordelijk 
voor de strategie van de instelling, de planning en het prestatiebeheer, communicatie en 
betrekkingen met de media, juridische zaken en interne audit, en vertegenwoordigt de instelling 
in haar externe betrekkingen. 

Perscontact 
Persdienst van de ERK: press@eca.europa.eu  

- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu — M: (+352) 691 551 502 
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu — M: (+352) 621 552 224 

Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu — M: (+352) 691 553 547  
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