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Als de onafhankelijke controle-instantie van de EU speelt de Rekenkamer een unieke rol 
in die zin dat zij bijdraagt tot de verbetering van het financieel beheer van de EU en de 
bevordering van transparantie en afrekenbaarheid. De Rekenkamer doet dit door con-
trolediensten te leveren en het goede voorbeeld te geven.

2008 werd voor de Rekenkamer gekenmerkt door een aanzienlijk aantal essentiële 
bereikte resultaten en belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het financieel 
beheer van de EU die in dit jaarlijks activiteitenverslag worden weergegeven. Hiertoe 
behoorde de internationale „peer review” van de Europese Rekenkamer, waarin een 
positief oordeel werd gegeven over de geschiktheid van het kader voor het auditbeheer 
van de Rekenkamer en over de onafhankelijkheid en objectiviteit van haar werk.

Wat betreft het in november 2008 gepubliceerde Jaarverslag 2007 gaf de Rekenka-
mer voor het eerst een „goedkeurende” verklaring af over de betrouwbaarheid van de 
EU-rekeningen. De Rekenkamer constateerde echter, evenals in voorgaande jaren, te 
hoge foutenpercentages met betrekking tot onwettigheid en onregelmatigheid op de 
gebieden van de EU-begroting die het grootste deel van de uitgaven uitmaken.

De Rekenkamer erkende, ook in 2008, dat er op EU- en nationaal niveau ontwikkelingen 
plaatsvinden die kunnen leiden tot aanzienlijke verbeteringen in het financieel beheer 
van de EU in de toekomst. Twee voorbeelden in dit jaarlijks activiteitenverslag zijn het 
lopende proces van herziening van de EU-begroting, waartoe de Rekenkamer actief 
heeft bijgedragen, en het uitbrengen van de mededeling over het aanvaardbare fouten-
risico door de Commissie.

VOORWOORD VAN DE PRESIDENT
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Op het gebied van internationale betrekkingen nam de Rekenkamer het voortouw door 
besprekingen te organiseren binnen het Contactcomité van de Presidenten van de hoge 
controle-instanties (HCI’s) van de EU over de herziening van de EU-begroting en de her-
ziene Lissabon-strategie, alsmede door onlangs een workshop te houden over de rol van 
de HCI’s van de EU in het licht van de maatregelen die worden genomen om de huidige 
financiële crisis het hoofd te bieden.

De controleomgeving verandert snel en de Rekenkamer onderkent dat zij zich moet aan-
passen door hervormingen door te voeren om haar Verdragsverplichtingen beter na te 
komen en haar taak beter uit te voeren. Een belangrijke stap die de Rekenkamer in 2008 
heeft ondernomen om haar taak en visie te verwezenlijken, was de ontwikkeling van 
haar controlestrategie voor de periode 2009-2012. De controlestrategie stelt twee prio-
ritaire doelen: de algehele impact van haar controles optimaliseren en de efficiëntie 
verhogen door haar middelen zo goed mogelijk te benutten. Deze doelstellingen dienen 
als leidraad voor de werkprogramma’s van de Rekenkamer in die periode en ook voor 
haar inspanningen in de richting van voortdurende verbetering en om in te gaan op 
de voornaamste uitdagingen en belangrijke verbeteringsmogelijkheden die in de „peer 
review” naar voren zijn gekomen.

Het bekwame en toegewijde personeel van de Rekenkamer speelt een centrale rol bij het 
uitvoeren van het werk van de Rekenkamer, in het bijdragen tot de verbetering van het 
financieel beheer als onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van de burgers. 
Namens de Rekenkamer zou ik hen persoonlijk willen bedanken voor hun toewijding en 
professionaliteit gedurende het afgelopen jaar. In het bijzonder gaat mijn dank — van-
wege zijn toewijding en betrokkenheid — uit naar onze voormalige secretaris-generaal, 
de heer Michel Hervé, die de instelling eind 2008 heeft verlaten.

Ik wens u veel genoegen bij het lezen van dit jaarlijks activiteitenverslag, dat een over-
zicht van de Rekenkamer en een beschrijving van haar activiteiten in 2008 geeft.

Vítor Manuel da Silva Caldeira

President



MISSIE, VISIE EN WAARDEN

MISSIE

VISIE

WAARDEN

De Europese Rekenkamer is de EU-instelling die bij Verdrag is opgericht om de EU-fi nanciën te 
controleren. Als extern controleur van de EU draagt zij bij tot de verbetering van het fi nancieel beheer 
van de EU en treedt zij op als onafhankelijk hoedster van de fi nanciële belangen van de burgers van 
de Unie.

Een onafhankelijke en dynamische Rekenkamer die wordt erkend om haar integriteit en 
onpartijdigheid, en gerespecteerd om haar professionaliteit en de kwaliteit en impact van haar werk, 
en die belanghebbenden essentiële ondersteuning biedt bij het verbeteren van het beheer van 
de EU-fi nanciën.

Onafhankelijkheid, 
integriteit en onpartijdigheid

Professionaliteit Toegevoegde 
waarde

Topkwaliteit
en effi  ciëntie

Onafhankelijkheid, 

integriteit en 

onpartijdigheid voor de 

instelling, haar leden en 

personeel.

Belanghebbenden een 

adequate output leveren 

zonder instructies te vragen 

of toe te geven aan enige 

externe druk.

Aanhouden van hoge en 

voorbeeldige standaarden 

in elk professioneel opzicht.

Betrokkenheid bij de 

ontwikkeling op het gebied 

van de controle van de 

openbare fi nanciën in de EU 

en wereldwijd.

Uitbrengen van relevante, 

goed getimede en 

hoogwaardige verslagen die 

gebaseerd zijn op degelijke 

bevindingen en bewijs, 

aansluiten bij hetgeen 

de belanghebbenden 

bezighoudt en een 

krachtige, gezaghebbende 

boodschap overbrengen.

Bijdragen aan wezenlijke 

verbetering van 

EU-beheer en verbeterde 

verantwoording van het 

beheer van de EU-middelen.

Tonen van waardering 

voor individuele personen, 

ontwikkelen van talent en 

belonen van prestaties.

Waarborgen van 

doeltreff ende communicatie 

ter bevordering van de 

teamgeest.

Optimaliseren van de 

effi  ciëntie in alle aspecten 

van het werk.



1,2 %

7,2 %

6,7 %

45,3 %

39,6 %

ROL EN WERK VAN DE REKENKAMER

DE EUBEGROTING IS HET UITGANGSPUNT 
VOOR DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN VAN DE REKENKAMER

De Europese Unie heeft een begroting van ongeveer 120 miljard euro, circa 1 % van het bruto 

nationaal inkomen (BNI) van haar 27 lidstaten. In vergelijking met de nationale begrotingen gaat 

het om een klein aandeel. Voor sommige lidstaten spelen de middelen van de EU echter een 

belangrijke rol bij de financiering van overheidsactiviteiten en het totale bedrag benadert of is 

gelijk aan het BNI van sommige lidstaten. De ontvangsten van de Europese Unie bestaan voorna-

melijk uit bijdragen van de lidstaten op basis van hun bruto nationaal inkomen (BNI — 65,4 %), 

en van een berekening over de belasting over de toegevoegde waarde, die door de lidstaten 

wordt geïnd (BTW — 16,9 %). De douanerechten en landbouwheffingen (de zogeheten traditio-

nele eigen middelen — 16,5 %) maken ook een groot deel uit van de ontvangsten. De begroting 

is in de loop van de tijd veranderd qua samenstelling, en kent als hoofdbestanddelen landbouw 

en cohesiebeleid (zie tekstvak 1).

TEKSTVAK 1  WAARAAN BESTEEDT DE EU HAAR GELD?

De EU-begroting wordt gefinancierd uit de finan-

ciële bijdragen van de lidstaten (grotendeels op 

basis van het nationale BNI), alsmede uit douane-

rechten en landbouwheffingen. De EU-begroting 

is in hoge mate op andere zaken gericht dan de 

nationale begrotingen, hetgeen ten dele te maken 

heeft met de verschillen in verantwoordelijkheden. 

Zo is de Unie niet verantwoordelijk voor socialeze-

kerheidsstelsels, waaraan doorgaans een groot deel 

van de nationale uitgaven wordt besteed.

Sinds de jaren zestig hebben de landbouwuitga-

ven — doorgaans in de vorm van betalingen aan 

landbouwers in de gehele Unie — het leeuwendeel 

van de begroting uitgemaakt, al neemt dit aan-

deel thans af. In 2009 was 45,3 % van de begroting 

bestemd voor de instandhouding en het beheer 

van de natuurlijke hulpbronnen, hoofdzakelijk land-

bouw en plattelandsontwikkeling.

Vanaf de jaren tachtig werd een belangrijk deel van 

de uitgaven bestemd voor cohesie — dat wil zeg-

gen regionale en sociale ontwikkeling — waarbij 

allerlei projecten werden gecofinancierd, variërend 

van wegenbouw in Polen tot cursussen voor werk-

lozen in Spanje. In 2009 wordt voor de uitgaven aan 

duurzame groei, waarvan het overgrote deel naar 

cohesie gaat, 39,6 % van de begroting uitgetrokken. 

Deze rubriek omvat ook een groot deel van de op 

onderzoek gerichte EU-middelen.

Bovendien besteedt de EU aanzienlijke bedragen 

aan ontwikkelingshulp en humanitaire hulp, als-

mede aan ondersteuning van landen die dicht bij 

de Unie liggen of landen die kandidaat zijn om toe 

te treden. 6,7 % van de begroting is nodig voor de 

financiering van de administratie van de commu-

nautaire instellingen.

Bron: De algemene begroting van de 

Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 

(PB L 69 van 13.3.2009).

EU-uitgaven

Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

Landbouw — instandhouding 

en beheer van natuurlijke hulpbronnen

De Europese Unie als mondiale partner

Administratie

Cohesie — duurzame groei
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De begroting wordt jaarlijks vastgesteld — binnen zevenjarige financiële kaders — door de 

Raad — de vertegenwoordigers van de lidstaten — en het rechtstreeks gekozen Europees Parle-

ment. De Europese Commissie stelt de begroting voor en is tevens verantwoordelijk voor de uit-

voering ervan. Een niet onaanzienlijk deel — dat met name de landbouw- en cohesie-uitgaven 

betreft — wordt uitgevoerd in samenwerking met de lidstaten. Afhankelijk van de uitgavenpro-

gramma’s kunnen de nationale overheden verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van uitga-

venstrategieën, het selecteren van begunstigden en projecten en het verrichten van betalingen. 

Een specifiek kenmerk van de communautaire uitgaven is het hoge percentage betalingen dat is 

gebaseerd op aanvragen die door de begunstigden zelf worden ingediend, hetzij landbouwers, 

hetzij projectbeheerders in de gehele Unie.
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OVERZICHT VAN INTERNE CONTROLE EN EXTERNE AUDIT VAN DE EUBEGROTING

WELKE ROL SPEELT DE REKENKAMER?

In democratische samenlevingen is er behoefte aan volledige en juiste, voor het publiek toegan-

kelijke informatie op basis waarvan debatten gevoerd en besluiten genomen kunnen worden 

zowel ter verbetering van het financieel beheer als ter waarborging van de verantwoordings-

plicht. Evenals de lidstaten beschikt de EU over een extern controleur die in alle onafhankelijk-

heid waakt over de financiële belangen van de burgers. Als extern controleur van de EU gaat 

de Europese Rekenkamer na of de EU-middelen naar behoren worden verantwoord en besteed 

overeenkomstig de wet- en regelgeving, waarbij gestreefd wordt naar optimale besteding van 

de middelen, ongeacht waar de middelen worden besteed.

De resultaten van het werk van de Rekenkamer worden door de Commissie, het Parlement en 

de Raad, alsmede de lidstaten gebruikt om het financieel beheer van de EU-begroting te ver-

beteren. Het werk van de Rekenkamer biedt een belangrijke grondslag voor de jaarlijkse kwij-

tingsprocedure, waarbij het Parlement op basis van aanbevelingen van de Raad besluit of de 

Commissie haar verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de begroting van het voorgaande 

jaar heeft vervuld. Anders dan haar naam („Court”) doet vermoeden, heeft de Rekenkamer geen 

rechtsmacht.

Op de begrotingsterreinen met gedeeld beheer werken de lidstaten samen met de Commissie 

aan het opzetten van toezicht- en controlesystemen — interne controle — om te waarborgen 

dat de middelen naar behoren en overeenkomstig de voorschriften worden besteed. Zodoende 

heeft de interne controle zowel een communautaire als een nationale dimensie. Naast het door 

de Rekenkamer verrichte werk controleren tal van nationale controle-instanties Europese mid-

delen die door de nationale overheden worden beheerd en besteed.

EU-niveau

Nationaal niveau

Interne controle Externe audit

Commissie 
(DG’s; dienst 
interne audit)

Europese 
Rekenkamer

Lidstaten 
Uitvoerende 
instanties

Nationale 
Controle-
instanties
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WAT CONTROLEERT DE REKENKAMER?

De Rekenkamer verricht drie verschillende soorten controles1: financiële, nalevingsgerichte en 

doelmatigheidscontroles. Hierbij wordt ingegaan op de volgende drie vragen.

Geven de rekeningen in alle materiële opzichten een getrouw beeld van de financiële posi-• 

tie, de resultaten en de kasstromen van het jaar, overeenkomstig het toepasselijke kader 

voor financiële verslaglegging? (financiële controle)

Stroken de verrichtingen in alle materiële opzichten met de wet- en regelgeving die hierop • 

van toepassing is? (nalevingsgerichte controle)

Deugt het financieel beheer, d.w.z. worden de gebruikte middelen minimaal gehouden (zui-• 

nigheid), worden de resultaten met zo min mogelijk middelen bereikt (efficiëntie) en zijn de 

doelstellingen bereikt (doeltreffendheid)? (doelmatigheidscontrole)

1 Zie voor meer informatie over de methodologie van de Rekenkamer de handleidingen op haar website (www.eca.

europa.eu).

2 Het EG-Verdrag verplicht de Rekenkamer tot het afgeven van een verklaring — of oordeel — over de betrouwbaarheid van 

de rekeningen en de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. In dit verband zijn de onderlig-

gende verrichtingen doorgaans betalingen uit de EU-begroting aan eindbegunstigden. De jaarlijkse betrouwbaarheidsver-

klaring is algemeen bekend als de DAS (het Franse acroniem voor „Déclaration d’Assurance”). Anders dan gebruikelijk in de 

lidstaten geeft de Rekenkamer een dergelijke verklaring af voor de gehele EU-begroting.

HOE BRENGT DE REKENKAMER VERSLAG UIT OVER HAAR RESULTATEN?

De Rekenkamer publiceert de resultaten van haar controlewerkzaamheden in de volgende soor-

ten verslagen:

Jaarverslagen — deze geven de resultaten van de financiële controles weer in de vorm van 

betrouwbaarheidsverklaringen over de algemene begroting2 en de Europese Ontwikkelings-

fondsen3. Deze twee verslagen worden tezamen gepubliceerd in november.

Specifieke jaarverslagen — met de resultaten van financiële controles betreffende de commu-

nautaire agentschappen en organen.

Speciale verslagen — met de resultaten van geselecteerde doelmatigheids- en nalevingsgerichte 

controles. Speciale verslagen kunnen het hele jaar door gepubliceerd worden.

Daarnaast wordt de Rekenkamer verzocht om advies uit te brengen over nieuwe of geactuali-

seerde wetgeving met een financiële impact.
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HOE CONTROLEERT DE REKENKAMER?

De controle door de Rekenkamer van de EU-rekeningen wordt verricht overeenkomstig de inter-

nationale controlestandaarden (ISA), die worden gehanteerd door de publieke en de particuliere 

sector. De bestaande internationale controlestandaarden bestrijken echter niet in gelijke mate 

het soort nalevingsgerichte controle dat de Rekenkamer verricht. De Rekenkamer neemt actief 

deel aan de ontwikkeling van internationale standaarden door regelgevende organen (INTOSAI, 

IFAC)4, samen met de nationale controle-instanties.

Teneinde zekerheid te verschaffen over de vraag of de betalingen in overeenstemming zijn met 

de wet- en regelgeving, maakt de Rekenkamer gebruik van de resultaten van zowel haar onder-

zoek van de toezicht- en controlesystemen, dat bedoeld is om fouten met betrekking tot wettig-

heid en regelmatigheid te voorkomen of op te sporen en te corrigeren, als een steekproef van de 

verrichtingen (betalingen) zelf (zie tekstvak 2). Wanneer systemen worden getest en betrouwbaar 

worden bevonden, hoeven er minder verrichtingen door de Rekenkamer te worden gecontro-

leerd om tot een deugdelijke conclusie over de wettigheid en regelmatigheid ervan te komen. Er 

wordt ook gebruik gemaakt van andere bronnen, zoals het werk van andere controleurs, om de 

conclusies van de Rekenkamer te onderbouwen.

In de doelmatigheidscontrole hanteert de Rekenkamer een scala van controlemethodologieën 

om de beheers- en toezichtsystemen en informatie over de prestaties te beoordelen aan de hand 

van criteria die zijn ontleend aan wetgeving en de beginselen van goed financieel beheer.

Bij het selecteren van de te verrichten doelmatigheidscontroles streeft de Rekenkamer ernaar, 

controlethema’s te nemen die waarschijnlijk de grootste impact zullen hebben wat betreft het 

vaststellen van potentiële verbeteringen in de zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid van de 

EU-uitgaven.

3 De Europese Ontwikkelingsfondsen (EOF’s) zijn ontstaan uit zowel internationale overeenkomsten en akkoorden tussen de 

Gemeenschap en haar lidstaten, en bepaalde staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS), als besluiten 

van de Raad betreff ende de associatie van landen en gebieden overzee (LGO). De Commissie beheert de meeste uitgaven 

samen met de ACS-staten, gedeeltelijk via EuropeAid (zie de groep beleidsterreinen externe betrekkingen, ontwikkeling 

en uitbreiding) en gedeeltelijk via de delegaties in de ontvangende staten. De investeringsfaciliteit van de EOF’s wordt 

beheerd door de Europese Investeringsbank (EIB) en valt niet onder de controleopdracht van de Rekenkamer.

4 INTOSAI: Internationale organisatie van hoge controle-instanties — IFAC: Internationale Federatie van Accountants.
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De Rekenkamer beschikt niet over de middelen om 

alle uit de EU-begroting gefinancierde verrichtin-

gen in detail te kunnen controleren. In het kader van 

de DAS maakt zij dan ook gebruik van statistische 

steekproeftechnieken om tot een resultaat te komen 

dat representatief is voor de populatie als geheel. 

Dit houdt in dat een representatieve steekproef van 

onderliggende verrichtingen op alle terreinen van 

de EU-begroting, bijv. dat van landbouw, willekeu-

rig wordt getrokken ten behoeve van gedetailleerd 

onderzoek. De Rekenkamer herleidt deze tot de 

eindbegunstigden van de steun, bijv. een landbou-

wer in Frankrijk. Vervolgens verricht de Rekenkamer 

controles ter plaatse, door bijv. de oppervlakte van 

de landbouwgrond te meten, teneinde na te gaan of 

de aanvraag met de realiteit strookt.

De statistische aard van de steekproef van de Reken-

kamer houdt in dat de resultaten kunnen worden 

geëxtrapoleerd naar de populatie in kwestie, d.w.z. 

een specifiek ontvangsten- of uitgaventerrein, en 

samen met de informatie die resulteert uit de beoor-

deling van systemen kunnen worden gebruikt als 

grondslag voor een algemeen controleoordeel. In 

de praktijk vergelijkt de Rekenkamer de resultaten 

van haar controles van statistische steekproeven 

met wat zij als een aanvaardbare grens — of mate-

rialiteitsdrempel — beschouwt om te bepalen wat 

voor oordeel zij zal afgeven.

TEKSTVAK 2  DOOR DE REKENKAMER TER PLAATSE VERRICHTE CONTROLES 

VAN BETALINGEN UIT DE EUBEGROTING

Populatie van alle landbouwbetalingen

Willekeurige selectie 

van een representatieve steekproef

Betaling aan landbouwbedrijf 

in Frankrijk



BESTUUR EN ORGANISATIE

STRUCTUUR VAN DE EUROPESE REKENKAMER

De Rekenkamer werkt als een college van 27 leden, één per lidstaat. Alle controleverslagen en 

adviezen worden door het college vastgesteld. Ook neemt het besluiten inzake de organisatie en 

administratie van de Rekenkamer.

De organisatie van de Rekenkamer is opgebouwd rond vijf controlegroepen waaraan leden zijn 

toegewezen. Zoals te zien is in het organisatieschema (zie blz. 17), zijn er vier sectorgroepen, 

die verschillende begrotingsonderdelen bestrijken (instandhouding en beheer van natuurlijke 

hulpbronnen — structuurbeleid, vervoer, onderzoek en energie — externe maatregelen — ont-

vangsten, bankactiviteiten, administratieve uitgaven, communautaire instellingen en organen, 

en intern beleid).

Een vijfde controlegroep (CEAD, dat staat voor coördinatie, communicatie, evaluatie, certifice-

ring en ontwikkeling) is verantwoordelijk voor „horizontale” aangelegenheden, zoals de coör-

dinatie van de betrouwbaarheidsverklaring, kwaliteitsborging, de ontwikkeling van de contro-

lemethodologie van de Rekenkamer en het communiceren van het werk en de output van de 

Rekenkamer.

Elke groep wordt voorgezeten door een deken die door de leden van de groep uit hun midden 

wordt gekozen voor een verlengbare termijn van twee jaar.

Een administratief comité, bestaand uit leden die de controlegroepen vertegenwoordigen, 

bereidt alle administratieve zaken voor met het oog op een formeel besluit van de Rekenkamer.
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DE LEDEN

De leden van de Rekenkamer worden benoemd door de Raad, na raadpleging van het Europees 

Parlement, op voordracht van hun respectieve lidstaten. De leden worden benoemd voor een 

verlengbare termijn van zes jaar. Zij moeten hun ambt volkomen onafhankelijk en in het alge-

meen belang van de Europese Unie uitoefenen.

Ieder lid maakt niet alleen deel uit van het college, dat de definitieve besluiten neemt over con-

troles en adviezen alsmede over bredere strategische en administratieve aangelegenheden, 

maar is tevens verantwoordelijk voor zijn of haar eigen taken, hoofdzakelijk op controlegebied. 

De eigenlijke controlewerkzaamheden worden in het algemeen verricht door de controleurs in 

de controle-eenheden die door het verantwoordelijke lid worden gecoördineerd, bijgestaan 

door een kabinet. Vervolgens presenteert hij of zij het verslag op het niveau van de groep en de 

Rekenkamer en, wanneer het eenmaal is vastgesteld, aan het Europees Parlement, de Raad en 

andere relevante belanghebbenden.

Op 1 januari 2008 traden drie nieuwe leden, de heren Michel Cretin (Frankrijk), Harald Noack 

(Duitsland) en Henri Grethen (Luxemburg), toe tot de Rekenkamer ter vervanging van hun voor-

gangers, wier ambtsperiode was verstreken. Bovendien werden de mandaten van vier leden, 

de heren Hubert Weber (Oostenrijk), Maarten B. Engwirda (Nederland), David Bostock (Ver-

enigd Koninkrijk) en Ioannis Sarmas (Griekenland) door de Raad verlengd voor een periode van 

zes jaar.

DE PRESIDENT

De Europese Rekenkamer wordt geleid door een president die door de leden uit hun midden 

wordt gekozen voor een verlengbare termijn van drie jaar. Zijn of haar rol is die van een primus 

inter pares — de eerste onder zijns gelijken. Hij of zij zit de vergaderingen van de Rekenkamer 

voor, waarborgt dat de besluiten van de Rekenkamer worden uitgevoerd en dat de instelling en 

haar activiteiten deugdelijk worden beheerd.

De president vertegenwoordigt de Rekenkamer in haar externe betrekkingen, met name met de 

kwijtingsautoriteit, de andere EU-instellingen en de hoge controle-instanties van de lidstaten en 

begunstigde landen.

Op 16 januari 2008 werd de heer Vítor Manuel da Silva Caldeira, het Portugese lid, tot tiende 

president verkozen.
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DE SECRETARISGENERAAL

De secretaris-generaal is het hoogstgeplaatste personeelslid van de instelling en wordt door de 

Rekenkamer benoemd voor een verlengbare termijn van zes jaar. Hij of zij is verantwoordelijk 

voor het beheer van het personeel en de administratie van de Rekenkamer, met inbegrip van 

beroepsopleiding en een vertaaldienst met één eenheid voor elke officiële taal, met uitzonde-

ring van het Iers (22 talen). De secretaris-generaal is tevens verantwoordelijk voor het secreta-

riaat van de Rekenkamer.

De voormalige secretaris-generaal, de heer Michel Hervé, verliet de Rekenkamer op 31 okto-

ber 2008. De heer John Speed werd op 9 oktober 2008 benoemd als waarnemend secreta-

ris-generaal.

Op 10 maart 2009 besloot de Rekenkamer de heer Eduardo Ruiz García per 16 maart 2009 tot 

haar nieuwe secretaris-generaal te benoemen.

HET PERSONEEL VAN DE REKENKAMER

De Europese Rekenkamer heeft in de begroting 2008 in totaal 858 formatieplaatsen (per 31 decem-

ber 2008). De controleurs van de Rekenkamer hebben de meest uiteenlopende achtergronden 

en ervaring in de publieke en particuliere sector, bijv. op het gebied van accountancy, financieel 

beheer, interne en externe audit, recht en economie. Evenals alle andere EU-instellingen heeft 

de Rekenkamer onderdanen van alle lidstaten in dienst; zij vallen onder het Ambtenarenstatuut 

van de EU.
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ELGF — Financiële controle

ELFPO — Financiële controle

Doelmatigheid — Eenheid A

Doelmatigheid — Eenheid B

Doelmatigheid — Eenheid C

Visserij, milieu, gezondheid

Structuurbeleid — Financiële controle

Structuurbeleid — 
Doelmatigheidscontrole

Vervoer, onderzoek en energie — 
Financiële controle

Vervoer, onderzoek en energie — 
Doelmatigheidscontrole

CONTROLEGROEP I 
INSTANDHOUDING EN BEHEER 
VAN DE NATUURLIJKE HULPBRONNEN

Gejza HALÁSZ, deken
Hubert WEBER
Július MOLNÁR
Kikis KAZAMIAS
Olavi ALA-NISSILÄ
Michel CRETIN

CONTROLEGROEP II
STRUCTUURBELEID, VERVOER, 
ONDERZOEK EN ENERGIE

David BOSTOCK, deken
Kersti KALJULAID
Massimo VARI
Ovidiu ISPIR
Harald NOACK
Henri GRETHEN

PRESIDENTSCHAP

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA, 

President

Toezicht op de uitvoering van de 
taken van de Rekenkamer. 

Betrekkingen met de 
communautaire instellingen. 

Betrekkingen met de 
HCI’s en internationale 
controleorganisaties. 

Juridische zaken. 

Interne audit.

Ontwikkelingssamenwerking (algemene 
begroting van de EU)

Pretoetredings- en nabuurschapsbeleid

Europese ontwikkelingsfondsen 
(landen in Afrika, het Caribisch gebied 
en de Stille Oceaan)

Controlemethodologie en ondersteuning

Kwaliteitscontrole

Communicatie en verslagen

Supervisie van de controle en 
ondersteuning van de fi nanciële/
nalevingsgerichte controle

Betrouwbaarheid van de rekeningen en 
van de management representations

Ontvangsten van de Europese Unie

Administratieve uitgaven van de 
instellingen van de Europese Unie

Intern beleid van de Europese Unie

Opgenomen en verstrekte leningen en 
bankactiviteiten

Communautaire agentschappen en 
andere gedecentraliseerde organen

CONTROLEGROEP III
EXTERNE MAATREGELEN

Maarten B. ENGWIRDA, deken
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Jacek UCZKIEWICZ
Jan KINŠT 
Karel PINXTEN

GROEP CEAD
COÖRDINATIE, COMMUNICATIE, 
EVALUATIE, CERTIFICERING 
EN ONTWIKKELING

Josef BONNICI, 
verantwoordelijk voor DAS, deken
Vojko Anton ANTONČIČ, verantwoordelijk 
voor controlemethodologie 
en kwaliteitscontrole
Lars HEIKENSTEN, 
verantwoordelijk voor communicatie
Olavi ALA-NISSILÄ (CG I)
Kersti KALJULAID (CG II)
Jacek UCZKIEWICZ (CG III)
Morten Louis LEVYSOHN (CG IV)

CONTROLEGROEP IV
ONTVANGSTEN, BANKACTIVITEITEN, 
ADMINISTRATIEVE UITGAVEN, COMMUNAUTAIRE 
INSTELLINGEN EN ORGANEN, EN INTERN BELEID

Irena PETRUŠKEVIČIENĖ, deken
Morten Louis LEVYSOHN
Ioannis SARMAS
Igors LUDBORŽS
Juan RAMALLO MASSANET
Nadejda SANDOLOVA

Personeelszaken

Informatica en telecommunicatie

Financiën en administratie

Vertalingen

SECRETARIAAT 
GENERAAL

Eduardo RUIZ GARCÍA
Secretaris-generaal



OVERZICHT VAN CONTROLEVERSLAGEN 
EN ADVIEZEN5

JAARVERSLAGEN BETREFFENDE HET BEGROTINGSJAAR 2007

JAARVERSLAG OVER DE UITVOERING VAN DE EUBEGROTING

In het algemeen bieden de rekeningen op alle materiële punten een getrouwe weergave van de 

financiële positie en de resultaten van de EU. De in het jaarverslag geformuleerde beperkingen 

ten aanzien van de betrouwbaarheid van de rekeningen van 2006 zijn niet meer noodzakelijk 

voor 2007 dankzij de aangebrachte verbeteringen.

De Rekenkamer geeft goedkeurende verklaringen (zonder beperkingen) af over de wettigheid 

en regelmatigheid op bepaalde gebieden, zoals de administratie van de Unie. Voor de meeste 

uitgaventerreinen kan de Rekenkamer echter geen goedkeurende verklaring afgeven. Hoewel 

de meeste door de Rekenkamer gecontroleerde betalingen volgens de regels worden verricht, 

constateert de Rekenkamer nog steeds dat in de betalingen aan eindbegunstigden, zoals land-

bouwers en projectontwikkelaars die door de EU gefinancierde projecten leiden, een te hoog 

foutenpercentage bestaat. De Rekenkamer schat dat het foutenpercentage in deze beleidsgroe-

pen tussen 2 en 5 % ligt, behalve bij het cohesiebeleid, waar dit ten minste 11 % bedraagt. Het 

geschatte foutenpercentage op sommige uitgaventerreinen, met name die welke vroeger vielen 

onder de rubrieken „intern beleid” en „externe maatregelen”, is gedaald, maar niet genoeg om 

het totaalbeeld te beïnvloeden.

Het resultaat betekent niet dat gevallen van niet-naleving het gevolg zijn van fraude, of dat de 

meeste verrichtingen op deze terreinen onwettig en/of onregelmatig zijn.

DE SITUATIE OP SPECIFIEKE TERREINEN

Op drie terreinen — administratieve en andere uitgaven, economische en financiële zaken en 

ontvangsten — resulteerden de door de Rekenkamer verrichte controles van representatieve 

steekproeven van verrichtingen in een lage schatting van het foutenpercentage.

Op het terrein met de hoogste uitgaven van de Unie — landbouw en natuurlijke hulpbronnen — is 

het geschatte globale foutenpercentage nog steeds van materieel belang. Plattelandsontwikke-

ling met haar vaak complexe regels is goed voor een onevenredig groot deel van dit foutenpercen-

tage. Voor de uitgaven van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) schat de Rekenkamer de 

waarde van het foutenpercentage op iets lager dan de materialiteitsdrempel van 2 %.

Evenals in voorgaande jaren vertoont het cohesiebeleid, dat goed is voor meer dan een derde 

van de begroting, de meeste fouten. Volgens de schatting van de Rekenkamer op basis van steek-

proeven had ten minste 11 % van het in totaal vergoede bedrag niet mogen worden vergoed.

5 Met dit deel van de tekst wordt beoogd, een inleiding op de verslagen en adviezen van de Rekenkamer te geven, en niet 

zozeer een samenvatting daarvan. Voor nadere bijzonderheden wordt de lezer verwezen naar de integrale tekst zoals vast-

gesteld door de Rekenkamer, die te vinden is op de website van de Rekenkamer (www.eca.europa.eu).
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VOORUITGANG BOEKEN: TOEZICHT EN CONTROLE VERBETEREN

Het hoge foutenpercentage op terreinen zoals cohesie is ten dele te wijten aan het risico dat 

inherent is aan het aanvragen van EU-middelen door talrijke begunstigden overeenkomstig 

complexe regels en verordeningen. Ook de gebreken in opzet en werking van de systemen dra-

gen bij tot de geconstateerde problemen.

De meeste door de EU gefinancierde programma’s bevatten bepalingen inzake corrigerende 

maatregelen om ontdekte fouten over meerdere jaren te herstellen. Er is echter te weinig infor-

matie over de impact van deze maatregelen. Dit betekent dat onmogelijk valt uit te maken of ze 

het niveau van onwettige en/of onregelmatige uitgaven doeltreffend kunnen verlagen.

De Commissie werkt sinds 2000 aan een hervormingsprogramma om het beheer van de EU-begro-

ting te verbeteren, en in 2006 werd daartoe een actieplan opgesteld. Eind 2007 had de Commis-

sie tweederde van de subacties in het actieplan ingevoerd. Het is echter nog te vroeg om de 

impact van deze maatregelen te beoordelen.

Verbeterde controles op hoog niveau, zoals supervisie van de Commissie op de controles van de 

lidstaten, kunnen ontoereikende controles op een lager niveau, zoals controles ter plaatse, niet 

compenseren. Niettemin moeten de baten van het verhogen van het aantal laatstgenoemde 

controles worden afgezet tegen de kosten. De Rekenkamer beveelt de beleidsinstanties van de 

Unie aan, een redelijk risiconiveau te bepalen.

Ter verlaging van het foutenpercentage in de EU-betalingen beveelt de Rekenkamer aan, de 

regels en verordeningen te vereenvoudigen, de internecontroleregelingen te stroomlijnen en 

toezicht en rapportage te verbeteren.
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De tabel geeft een beknopt overzicht van de alge-

hele beoordeling van de toezicht- en controlesyste-

men, zoals uiteengezet in de desbetreffende hoofd-

stukken van het Jaarverslag 2007, en geeft in grote 

lijnen de resultaten weer van de door de Rekenkamer 

verrichte controle van representatieve steekproe-

ven van verrichtingen. Systemen worden als „deels 

bevredigend” aangemerkt wanneer de werking van 

bepaalde controleregelingen wel, en van andere 

niet adequaat bevonden wordt. Het kan dan ook 

zijn dat het niet lukt, met behulp van deze systemen 

als geheel fouten in de onderliggende verrichtingen 

tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

TEKSTVAK 3  BEKNOPT OVERZICHT VAN DE WETTIGHEID EN REGELMATIGHEID 

VAN DE ONDERLIGGENDE VERRICHTINGEN PER UITGAVENTERREIN

Specifi eke beoordelingen 
in het Jaarverslag 2007

Beoordeling 
van de systemen

Fouten-
percentage

Cohesie: 42 miljard euro

Landbouw en natuurlijke 

hulpbronnen: 51 miljard euro

Externe steun, ontwikkeling 

en uitbreiding: 6 miljard euro

Onderzoek, energie en vervoer: 

4,5 miljard euro

Onderwijs en burgerschap: 

1,5 miljard euro

Administratieve en andere uitgaven: 

8 miljard euro

Economische en fi nanciële zaken: 

0,5 miljard euro

Ontvangsten

Beoordeling van de toezicht- 

en controlesystemen
Doeltreff end Deels doeltreff end Niet doeltreff end 

Schaal waarbinnen het 

foutenpercentage (FP) ligt

FP < 2 % (onder 

materialiteitsdrempel)
2 % < FP < 5 % FP > 5 %
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DE ACCOUNTANTSVERKLARING 2007  DE EOF’S

De rekeningen van de Europese Ontwikkelingsfondsen (EOF’s) bieden een in elk materieel 

opzicht getrouw beeld van de financiële situatie en de resultaten van de EOF’s. De verklaring 

over de wettigheid en regelmatigheid van de EOF-verrichtingen is voorzien van een beperking 

betreffende de betalingen.

SPECIFIEKE JAARVERSLAGEN

Voorts werden in 2008 28 specifieke jaarverslagen, met betrekking tot de Europese agentschap-

pen en andere gedecentraliseerde organen, vastgesteld.

TEKSTVAK 4  HET INTERPRETEREN VAN ACCOUNTANTSVERKLARINGEN

Controleurs kunnen de volgende soorten verklarin-

gen afgeven:

een • verklaring zonder beperkingen („goedkeu-

rende” verklaring), indien is aangetoond dat 

de rekeningen betrouwbaar zijn of de onder-

liggende verrichtingen, d.w.z. de betalingen, 

op alle materiële punten wettig en regelmatig 

zijn;

een • afkeurende verklaring, indien het fouten-

percentage in de onderliggende verrichtingen 

van materieel belang en wijdverbreid is of de 

rekeningen niet betrouwbaar zijn;

een • verklaring van oordeelsonthouding, indien 

zij onvoldoende geschikte controle-informatie 

kunnen verkrijgen als basis voor een verklaring 

en de mogelijke impact daarvan van materieel 

belang en wijdverbreid is;

een • verklaring met beperkingen, indien geen 

goedkeurende verklaring kan worden afgege-

ven, maar de impact van een meningsverschil 

of beperking van de reikwijdte niet van zoda-

nig materieel belang of wijdverbreid is dat een 

afkeurende verklaring of een verklaring van 

oordeelsonthouding noodzakelijk is.
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IN 2008 GEPUBLICEERDE SPECIALE VERSLAGEN

De Rekenkamer publiceerde in 2008 in totaal twaalf speciale verslagen. Ter bevordering van 

de leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van haar verslagen besloot de Rekenkamer haar 

specia le verslagen in een nieuwe vorm te publiceren en ze rechtstreeks beschikbaar te stellen op 

de website van de Rekenkamer (www.eca.europa.eu), terwijl zij in het Publicatieblad de publica-

tie ervan aankondigt. Evenals in voorgaande jaren werden in die verslagen vraagstukken inzake 

financieel beheer op allerlei terreinen onderzocht, variërend van de efficiëntie van het Europees 

Solidariteitsfonds (SV 3/2008) tot steun van de Europese Unie voor de openbare opslag van gra-

nen (SV 11/2008).

Bij het werk van de Rekenkamer worden veel verschillende soorten problemen vastgesteld die 

uiteenlopende gevolgen hebben, en worden aanbevelingen gedaan die gericht zijn op het ver-

beteren van het financieel beheer, de efficiëntie en de doeltreffendheid.

Doelmatigheidscontroles worden naar eigen inzicht door de Rekenkamer geselecteerd en opge-

zet op basis van criteria als risicoanalyse, verbeteringsvatbaarheid en openbaar belang. Vanwege 

de ingewikkelde en gedetailleerde aard ervan is er over het algemeen meer dan een jaar nodig 

om doelmatigheidscontroles af te ronden.

De in 2008 gepubliceerde speciale verslagen van de Rekenkamer hadden betrekking op de vol-

gende vragen, uitgesplitst naar beleidsterrein.

Instandhouding en beheer van de natuurlijke hulpbronnen

Of het proces dat heeft geleid tot de vaststelling van nationale melkquota voor de in 2004 • 

tot de EU toegetreden lidstaten, tijdig operationele administratieve en controlesystemen 

mogelijk maakte waardoor deugdelijke structuren voor de toepassing van de EU-regeling 

ontstonden (SV 4/2008).

Of de doelstellingen van het cross-compliance-beleid in het nieuwe GLB (gemeenschappelijk • 

landbouwbeleid), dat bepaalde regels op het gebied van het milieu, de voedselveiligheid, 

de gezondheid van dieren en planten en het dierenwelzijn voorschrijft, op een specifieke, 

meetbare, relevante en realistische manier waren vastgesteld en of zij tot gewijzigde land-

bouwpraktijken hadden geleid (SV 8/2008).

Of EU-steun voor de openbare opslag van granen, die erop gericht was de betrokken mark-• 

ten te stabiliseren en de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren, op 

een zuinige wijze was verleend (SV 11/2008).
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Structuurbeleid, vervoer, onderzoek en energie

Of de communautaire financiering van grote projecten door het Cohesiefonds goed was • 

voorbereid door de Commissie en of de evaluatie achteraf van grote projecten nuttige resul-

taten opleverde voor de toekomstige besluitvorming (SV 1/2008).

Of het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (EUSF) de doelstellingen ervan, te weten • 

snelle, doelmatige en flexibele steunverlening aan lidstaten die te lijden hebben van natuur-

rampen, heeft gehaald (SV 3/2008).

Of de Commissie het IEE-programma (het Programma „Intelligente energie voor Europa”, • 

gericht op de bevordering van energie-efficiëntie, het gebruik van duurzame energiebron-

nen en energiediversificatie) goed had gepland, gemonitord en geëvalueerd, en of het uit-

voerend agentschap dat het programma beheert, positieve veranderingen in het beheer van 

het programma had aangebracht (SV 7/2008).

Of ISPA (pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid, een van de instrumenten waarmee • 

de kandidaat-lidstaten van Midden- en Oost-Europa werden bijgestaan bij de voorbereiding 

van de toetreding in de periode 2000-2006) adequaat was voorbereid en overeenkomstig 

een coherente strategie werd gebruikt. De Rekenkamer onderzocht ook of de ISPA-projecten 

volgens plan waren uitgevoerd, of zij bijdroegen tot de naleving van de EU-milieurichtlijnen 

door de begunstigde landen en of zij het trans-Europese netwerk verbeterden (SV 12/2008).
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Externe maatregelen

Of de Commissie de rehabilitatiebehoeften van degenen die door de tsunami en orkaan • 

Mitch werden getroffen, juist heeft ingeschat en of de hulp tijdig en efficiënt werd verleend 

(SV 6/2008).

Of de EU-steun aan de nieuwe buurlanden die door de uitbreidingen van 2004 en 2007 direct • 

aan de EU grenzen (Wit-Rusland, Moldavië en Oekraïne) hun capaciteit op het gebied van 

grenscontrole, beheer van het migratie-/asielvraagstuk, bestrijding van de georganiseerde 

misdaad, en rechterlijke macht en goed bestuur heeft verbeterd. De Rekenkamer onderzocht 

ook om welke redenen mogelijk onder de maat was gepresteerd en in hoeverre de Commis-

sie beschikte over een proces om rekening te houden met de getrokken lessen bij de voort-

zetting van de bijstand op dit gebied (SV 9/2008).

Of de EU-steun doeltreffend had bijgedragen tot de verbetering van de gezondheidsdien-• 

sten in Afrika bezuiden de Sahara (in het licht van de gedane toezeggingen van de EG wat 

de armoedebestrijding en de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling betreft). De 

Rekenkamer onderzocht of de financiële en personele middelen die aan de gezondheids-

zorg waren toegewezen, recht deden aan de beleidstoezeggingen van de EG, of de Com-

missie de tenuitvoerlegging van deze steun had versneld en of de Commissie doeltreffend 

gebruik had gemaakt van diverse instrumenten ter ondersteuning van de gezondheidszorg 

(SV 10/2008).

Ontvangsten, bankactiviteiten, administratieve uitgaven, communautaire instellingen 

en organen, en intern beleid

Of het beheer van de bindende tariefinlichtingen, die de eenvormige toepassing van het • 

douanebeleid bevorderen en ervoor zorgen dat het juiste bedrag aan rechten wordt geïnd, 

doeltreffend was (adequaat en conform de wettelijke bepalingen) (SV 2/2008).

Of de „regelgevende agentschappen” van de EU in staat waren de grote administratieve en • 

financiële hervormingen van de EU ten uitvoer te leggen die het beheer moesten richten op 

het bereiken van resultaten. De Rekenkamer onderzocht of de agentschappen hun activitei-

ten naar behoren hadden gepland, deugdelijke instrumenten hadden ingevoerd voor het 

toezicht op deze activiteiten en naar behoren verslag hadden uitgebracht over hun activitei-

ten en hun resultaten hadden geëvalueerd (SV 5/2008).
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IN 2008 GEPUBLICEERDE SPECIALE VERSLAGEN6

1/2008 Het proces van onderzoek en evaluatie van grote investeringsprojecten in de 

programmeringsperioden 1994-1999 en 2000-2006 (PB C 81 van 1.4.2008)

2/2008 Bindende tariefinlichtingen (BTI’s) (PB C 103 van 24.4.2008)

3/2008 Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: hoe snel, efficiënt en flexibel is het? (PB C 153 

van 18.6.2008)

4/2008 De uitvoering van de melkquota in de op 1 mei 2004 tot de Europese Unie toegetreden 

lidstaten (PB C 185 van 22.7.2008)

5/2008 Agentschappen van de Europese Unie: resultaten bereiken

6/2008 De rehabilitatiehulp van de Europese Commissie na de tsunami en orkaan Mitch

7/2008 Het programma Intelligente energie 2003-2006

8/2008 Is „cross compliance” als beleid doeltreffend?

9/2008 De doeltreffendheid van EU-steun op het gebied van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid 

voor Wit-Rusland, Moldavië en Oekraïne

10/2008 Ontwikkelingshulp van de EG aan de gezondheidsdiensten in Afrika bezuiden de Sahara

11/2008 Het beheer van de steun van de Europese Unie voor de openbare opslag van granen

12/2008 Pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA), 2000-2006

6 Speciale verslagen staan op de website van de Rekenkamer of zijn verkrijgbaar door een elektronische bestelbon bij 

EU-Bookshop in te vullen.
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IN 2008 GEPUBLICEERDE ADVIEZEN

Een andere bijdrage van de Rekenkamer tot verbetering van het financieel beheer van EU-mid-

delen bestaat in adviezen over voorstellen op het gebied van financieel beheer. Deze adviezen 

zijn verplicht als onderdeel van het proces van de vaststelling van financiële wetgeving7, of kun-

nen worden uitgebracht op verzoek van een van de EU-instellingen8. Ook kan de Rekenkamer op 

eigen initiatief adviezen geven.

De adviezen van de Rekenkamer betreffen zaken die verband houden met specifieke uitgaven-

terreinen, bijv. het wijzigen van het financieel reglement van het Europees Agentschap voor de 

veiligheid van de luchtvaart (Advies nr. 1/2008), alsook zaken die verband houden met de ont-

vangsten van de EU, bijv. het wijzigen van het stelsel van eigen middelen van de Gemeenschap-

pen (Advies nr. 2/2008).

Voor de adviezen wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van de Rekenkamer op het 

gebied van communautair financieel beheer die zij in de loop der jaren met haar controles heeft 

opgebouwd: in sommige gevallen wordt verwezen naar specifieke controles of verklaringen. 

Zo verwijst de Rekenkamer in het advies over een nieuw financieel reglement van de Europese 

gemeenschappelijke onderneming voor ITER (International Thermonuclear Experimental Reac-

tor) naar haar Jaarverslag 2006, waarin zij de aandacht al had gevestigd op het hoge risico voor 

de wettigheid en regelmatigheid van betalingen betreffende subsidies voor onderzoek.

7 Artikel 279 van het EG-Verdrag.

8 Artikel 248, lid 4, van het EG-Verdrag.
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IN 2008 VASTGESTELDE ADVIEZEN9

Advies nr. 1/2008 over een voorstel voor een besluit van de raad van beheer van het Europees 

Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart tot wijziging van het financieel 

reglement van het Agentschap

Advies nr. 2/2008 over een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening 

(EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van Besluit 2000/597/EG, Eura-

tom betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschap-

pen (PB C 192 van 29.7.2008)

Advies nr. 3/2008 van de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen over een voorstel voor 

een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (Euratom, EGKS, 

EEG) nr. 549/69 ter bepaling van de categorieën van ambtenaren en overige per-

soneelsleden van de Europese Gemeenschappen waarop de bepalingen van de 

artikelen 12, 13, tweede alinea, en 14 van het Protocol betreffende de voorrech-

ten en immuniteiten van de Gemeenschappen van toepassing zijn (PB C 199 van 

5.8.2008)

Advies nr. 4/2008 over het financieel reglement van de Europese gemeenschappelijke onderneming 

voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie („Fusion for Energy”)

Advies nr. 5/2008 over een voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van de 

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese 

Gemeenschappen (PB C 8 van 13.1.2009)

9 De Rekenkamer besluit van geval tot geval of zij haar adviezen publiceert: bij haar afweging houdt zij rekening met alge-

meen belang en vertrouwelijkheid. De meeste adviezen van de Rekenkamer zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de 

EU en zijn beschikbaar op de website van de Rekenkamer.



FOLLOWUP EN IMPACT

De controle van de openbare financiën vormt een belangrijke schakel in de waarborging van de 

verantwoordingsplicht en een nuttige bijdrage aan het openbare debat. Ook speelt deze een 

belangrijke rol als hulpmiddel bij het efficiënt functioneren van moderne democratieën. Dankzij 

controlewerkzaamheden worden de uiteindelijke belanghebbenden, in dit geval de Europese 

burgers, geïnformeerd over de al dan niet correcte en nuttige besteding van hun geld.

De controles van de Rekenkamer verschaffen rechtstreeks informatie aan de beleidsmakers bij 

de betrokken instellingen — in Europees verband allereerst de Commissie, het Parlement, de 

Raad en de lidstaten. Zij kunnen naar aanleiding van deze informatie actie ondernemen, waarbij 

eventueel wordt verwezen naar de controleconclusies.

De grootste impact van de controle van de Rekenkamer gaat weliswaar uit van haar gepubli-

ceerde verslagen en adviezen, maar ook tijdens het controleproces is er impact. Met name wor-

den bij alle controles gedetailleerde bevindingen gepresenteerd, die de gecontroleerde worden 

toegezonden ter bevestiging van de waarheidsgetrouwheid van de opmerkingen van de Reken-

kamer. De tekst van het definitieve verslag wordt ook onderworpen aan een „contradictoire 

procedure”. De antwoorden van de gecontroleerde — veelal de Commissie — worden samen 

met de verslagen gepubliceerd. In veel van deze antwoorden erkent de gecontroleerde de door 

de Rekenkamer geconstateerde problemen en worden de stappen uiteengezet die zij denkt te 

nemen om deze te verhelpen.

Wanneer het controlewerk is beëindigd en een verslag is gepubliceerd, wordt dit geanalyseerd 

en gebruikt door het Parlement en de Raad bij het uitoefenen van politiek toezicht op de beste-

ding van de begroting. De verslagen van de Rekenkamer bieden een grondslag voor de aanbeve-

ling van de Raad en het besluit van het Parlement over de jaarlijkse kwijting voor de begroting.

Voorbeelden van de impact van het werk van de Rekenkamer zijn te vinden in de door de Commissie onderno-

men acties als gevolg van de kwijtingsresolutie betreffende de begroting 2006 (met name impact in 2008).

Op het terrein van landbouwuitgaven• : vaststelling van nieuwe richtsnoeren voor certificerende instan-

ties die vanaf 2007 van toepassing zijn.

Op het terrein van cohesie• : vereenvoudiging van voorschriften en subsidiabiliteitscriteria voor de 

perio de 2007-2013 (forfaitaire tarieven voor overheadkosten, vaststelling van subsidiabiliteitsvoor-

schriften op nationaal niveau, …).

Op het terrein van externe maatregelen• : vaststelling in 2008 van nieuwe gemeenschappelijke (EG-VN-)

richtsnoeren met betrekking tot de zichtbaarheid, waarbij gemeenschappelijke criteria voor verificaties 

werden ontwikkeld; verbetering door de Commissie van de functionaliteiten van een gemeenschappe-

lijk informatiesysteem voor projecten, vaststelling van standaardcriteria voor verificaties van uitgaven 

in het kader van subsidies en dienstverleningscontracten op basis van honoraria voor uitgaven voor 

externe maatregelen op het niveau van de projectuitvoerende organisaties.

Op het terrein van intern beleid• : verbetering van informatie die begunstigden ter beschikking staat via 

een specifieke website (CORDIS); vaststelling van een controlestrategie voor 2007-2013 (Commissie) 

teneinde fouten te corrigeren die tijdens controles aan de hand van stukken niet aan het licht kwamen; 

vereenvoudiging van kostensubsidiabiliteit (personeels- en indirecte kosten).

Bron: Verslag van de Commissie aan het EP en de Raad betreff ende de follow-up van de kwijtingsbesluiten voor 2006.
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Voorbeelden hiervan zijn te 

vinden in de kwijtingspro-

cedure voor de begroting 

2007, waarin het Europees 

Parlement de Commissie 

en de lidstaten oproept tot 

verduidelijking en vereen-

voudiging van verordenin-

gen om te komen tot beper-

king van risico’s op fouten, 

stroomlijning van controles 

en kostenverlagingen. Deze verzoeken hebben betrekking op terreinen van gedeeld beheer 

zoals de landbouw- en cohesie-uitgaven, alsmede uitgaven onder rechtstreeks beheer zoals 

onderzoek of onderwijs en cultuur.

De speciale verslagen worden ook tijdens de kwijtingsprocedure in aanmerking genomen. Door-

dat zij echter gedurende het jaar worden gepubliceerd, worden zij normaliter in een vroeger 

stadium tijdens vergaderingen van het Parlement en de Raad gepresenteerd en besproken.

Controleverslagen kunnen meer impact krijgen wanneer de relevante media hierop inspelen, 

waardoor ruimere aandacht en discussie worden gestimuleerd. Het jaarverslag van de Rekenka-

mer zal doorgaans breed worden uitgemeten in de media, maar ook een aantal van haar speciale 

verslagen werden met belangstelling gevolgd door de pers.

Een voorbeeld hiervan is het verslag over „cross compliance” (SV 8/2008), dat werd gepubliceerd 

in de periode waarin de check-up van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) werd vast-

gesteld. Vanwege het belang van „cross compliance” en de centrale rol die dit in het GLB speelt, 

alsmede door de timing van de publicatie, kwam het uitgebreid aan bod in allerlei media: televi-

sie, dagbladen, gespecialiseerde pers, internetpublicaties (pers, landbouworganisaties, websites 

van Europarlementariërs, internet-blogs, enz.). Er werd zelfs volop over gediscussieerd in het 

Europees Parlement, dat vrijwel alle aanbevelingen van de Rekenkamer in zijn ontwerpkwijtings-

verslag heeft opgenomen.

Nadere informatie over de eerdere opmerkingen van de Rekenkamer wordt in de desbetreffende 

hoofdstukken van het jaarverslag van de Rekenkamer gegeven. De meest voorkomende opmer-

king van de Rekenkamer in haar laatste jaarverslag (2007) luidt dat, hoewel enige actie is onder-

nomen, de eerder geconstateerde tekortkomingen ten minste deels onopgelost blijven.

De Rekenkamer ontwikkelt thans haar analyse van de impact van haar werk — van zowel contro-

les als adviezen — over langere perioden. Zo maakt de Rekenkamer gebruik van een database 

van de Commissie over haar follow-up van aanbevelingen naar aanleiding van de controle, als 

grondslag voor de evaluatie van de impact van de controles van de Rekenkamer. De evaluatie 

kan leiden tot controlewerkzaamheden in de vorm van afzonderlijke dieptecontroles die verdere 

bevindingen en aanbevelingen opleveren. Deze kunnen worden opgenomen in een later spe-

ciaal verslag met betrekking tot het controleterrein, ofwel in een verslag over de follow-up en 

impact van aanbevelingen betreffende financieel beheer.



STANDPUNT VAN DE REKENKAMER

HET BEGRIP „AANVAARDBAAR FOUTENRISICO”

In verband met de ontwikkeling van een communautair internecontrolekader stelde de Reken-

kamer in haar Advies nr. 2/2004 dat het aan de politieke instellingen van de Unie is, te besluiten 

over het risicopercentage dat zij bereid zijn te tolereren bij de goedkeuring van het uitgavenbe-

leid van de EU.

De Rekenkamer stelde voor dat de Raad en het Parlement tot overeenstemming komen over het 

compromis tussen kosten en baten van controles, ofwel over het aanvaardbare risico van rest-

fouten in uitgaven. De kosten van controles moeten in verhouding staan tot de baten op zowel 

financieel als politiek gebied.

Sinds de publicatie van dit advies hebben zowel de Raad als het Europees Parlement in hun kwij-

tingsresoluties de wens te kennen gegeven om tot consensus te komen over het aanvaardbaar 

risiconiveau. Eind 2008 deed de Commissie een mededeling uitgaan getiteld „naar een gemeen-

schappelijke visie op het begrip aanvaardbaar foutenrisico”. De Rekenkamer was ingenomen 

met deze mededeling en richtte een antwoord tot de Commissie waarin zij wees op enige beper-

kingen en essentiële aspecten aanduidde die dienen te worden overwogen met het oog op de 

toekomstige ontwikkeling van dit thema.

De Commissie stelde in haar mededeling vast dat alle besluiten over het aanvaardbare fouten-

risico onder meer gebaseerd moeten worden op de mogelijkheid van verdere vereenvoudiging. 

De Rekenkamer onderstreept eveneens het belang en de voordelen van verdere vereenvoudi-

ging en de potentiële impact ervan op de beperking van fouten/onregelmatigheden.
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Het begrip „aanvaardbaar foutenrisico” moet duidelijk worden onderscheiden van dat van de 

„materialiteitsdrempel” zoals gedefinieerd en gehanteerd door de Rekenkamer, waarvoor de 

externe controleur verantwoordelijk moet blijven10.

De Rekenkamer is van oordeel dat een kosten-batenanalyse van uitgavenprogramma’s niet alleen 

stof kan zijn voor discussies over „aanvaardbaar risico”, maar ook voor onderzoek van de regel-

geving en de beheersstructuur voor de betrokken programma’s. In dit verband gaat het wellicht 

niet zozeer om de vraag of er een „aanvaardbaar foutenrisico” bestaat, als wel om de vraag of 

het foutenrisico zo groot is dat de regeling of het programma in kwestie stopgezet, of ingrijpend 

gewijzigd dient te worden. Uiteraard moet het begrip „aanvaardbaar risico” ook specifieke aan-

dacht krijgen bij het opzetten van uitgaven- (en ontvangsten) regelingen of -programma’s.

Het zou nuttig zijn indien bij uitgavenprogramma’s, op het moment dat ze worden goedgekeurd, 

ook voldoende informatie wordt gevoegd over de risico’s verbonden aan dergelijke programma’s 

en de kosten van de voorgenomen controles die deze risico’s moeten terugbrengen tot een aan-

vaardbaar niveau. Op deze wijze zouden besluiten met meer kennis van zaken worden genomen, 

en met uitdrukkelijke afweging van de betrokken risico’s en kosten. De begrotingsherziening kan 

de gelegenheid zijn om zich op deze kwestie te beraden, zoals de Rekenkamer opperde in haar 

reactie op de mededeling van de Commissie „De begroting hervormen voor een ander Europa”11.

10 Het begrip „materialiteit” wordt in de internationale controlestandaard ISA 320 als volgt omschreven: „Informatie is mate-

rieel indien het weglaten of het onjuist weergeven daarvan een invloed zou kunnen hebben op de economische beslissin-

gen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen. De materialiteit van de post of fout is afhankelijk van de omvang 

daarvan, beoordeeld onder de bijzondere omstandigheden waaronder het weglaten of onjuist weergeven plaatsvindt. Het 

begrip materialiteit verschaft dus meer een drempel of kritische grens, dan dat het een primair kwalitatief kenmerk is dat 

informatie moet bezitten om nuttig te zijn.”

11 Zie de reactie van de Europese Rekenkamer op de mededeling van de Commissie „De begroting hervormen voor een ander 

Europa”, april 2008.
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DE WERKZAAMHEDEN 
VAN DE REKENKAMER VANAF 2008

Elk jaar zet de Rekenkamer haar toekomstige controlewerkzaamheden uiteen in een werkpro-

gramma dat aan de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement wordt aange-

boden en door het publiek kan worden ingezien op de website van de Rekenkamer. Het werk-

programma informeert belanghebbenden over nieuwe en lopende controles, alsmede over 

ophanden zijnde verslagen. De Rekenkamer houdt de uitvoering van het werkprogramma in het 

oog om een grondslag voor verbeteringen in de komende jaren te hebben.

Het aantal speciale verslagen en adviezen in 2008 was vergelijkbaar met dat van voorgaande 

jaren. De jaarverslagen over de algemene begroting en het Europees Ontwikkelingsfonds wer-

den gepubliceerd zoals gepland.

Defi nitieve output

Aantal speciale verslagen

Jaarverslagen (met inbegrip van EOF)

Specifi eke jaarverslagen

Adviezen
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CONTROLESTRATEGIE

De controlestrategie is gebaseerd op de strategische doelstellingen van de Rekenkamer.

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Professionaliteit Output Belanghebbenden Leren en groei

Degelijke methodologie, 

passende 

controlestrategie, 

ontwikkeling van de 

praktijk van de controle 

van de openbare fi nanciën, 

gemeenschappelijke 

controlestandaarden 

en controlecriteria 

met betrekking tot 

de EU-middelen, 

samenwerking met 

de HCI’s van de 

EU, doeltreff end 

„ommunautair 

controlekader”

Selectie van geschikte 

controlethema’s, 

tijdigheid, helderheid 

en leesbaarheid van 

verslagen, kwaliteit van 

doelmatigheidscontroles, 

vergroting van de impact 

van verslagen

Intensiveren van de 

betrekkingen met de 

gecontroleerden om meer 

inzicht te krijgen in het 

controleproces en tot een 

bredere aanvaarding van 

de controleresultaten te 

komen

Uitbouwen van de 

contacten met het 

Europees Parlement en de 

Raad als begrotings- en 

kwijtingsautoriteiten

Doeltreff ende 

communicatie met 

EU-burgers

Leren van de „peer 

review” om de organisatie, 

methoden, processen en 

output van de instelling te 

versterken en ontwikkelen 

en voor een optimale 

effi  ciëntie te zorgen 

Implementeren van een 

doeltreff end en dynamisch 

personeelsbeleid

Hoogwaardige 

beroepsopleiding 

Verbeteren van de 

infrastructuur

Implementeren van 

IT-beleid

DOELSTELLINGEN CONTROLESTRATEGIE 2009-2012

Algehele impact van onze controles maximaliseren 
Effi  ciëntie verhogen door optimale benutting van middelen 
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De Rekenkamer verricht controles en brengt verslagen uit ter verbetering van het beheer van de 

EU-middelen en ter bescherming van de financiële belangen van de EU namens haar burgers. Bij 

het bepalen van de strategie voor de werkzaamheden van de Rekenkamer wordt gekeken naar 

de volgende hoofdelementen:

IMPACT DOELMATIGHEID

Werk-

programma

Verslagen Controlewerk

Om haar missie en visie uit te voeren, ontwikkelde de Rekenkamer in 2008 een controlestrategie voor 

de periode 2009-2012. Een samenvatting hiervan is te vinden op de website van de Rekenkamer.

De strategie van de Rekenkamer is opgebouwd rond twee prioritaire doelstellingen: het maxima-

liseren van de algehele impact van haar controles en het verhogen van de doelmatigheid door 

optimale benutting van de middelen. Dit zullen leidende doelstellingen zijn voor de werkpro-

gramma’s van de Rekenkamer gedurende deze periode, en voor haar inspanningen voor voort-

durende verbetering.

De Rekenkamer is voornemens, gedurende deze periode de algehele impact van haar controles 

te maximaliseren door:

controles te selecteren en op te zetten die gericht zijn op thema’s in verband met risicoge-• 

bieden, en het meest van belang zijn voor belanghebbenden;

gedegen controleconclusies en nuttige aanbevelingen ter verbetering af te blijven geven, en • 

zorg te dragen voor de follow-up ervan;

een grotere verscheidenheid van controles te verrichten en nieuwe controleproducten uit te • 

brengen als aanvulling op de huidige jaarverslagen en speciale verslagen;

een groter aantal speciale verslagen uit te brengen en de tijdigheid en gebruikersvriendelijk-• 

heid ervan te verbeteren, en

haar betrekkingen met de voornaamste belanghebbenden verder uit te bouwen, onder meer • 

met de betrokken parlementaire commissies, de media en het brede publiek.

De Rekenkamer is voornemens de efficiëntie te verhogen door gedurende deze periode optimaal 

gebruik te maken van de middelen door:

verbetering van het bestuur;• 

uitvoering van een doeltreffend, dynamisch personeelsbeleid;• 

rationaliseren van de controletaken;• 

verbetering van IT-instrumenten;• 

ontwikkelen van beroepsbekwaamheden;• 

werken aan betrekkingen met gecontroleerden.• 
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IN 2009 TE VERRICHTEN CONTROLEWERK12

Evenals in voorgaande jaren omvat het werkprogramma voor 2009 jaarverslagen waarin de resul-

taten worden uiteengezet van financiële controles die de Rekenkamer moet verrichten overeen-

komstig het Verdrag en andere EU-wetgeving, alsmede speciale verslagen met de resultaten van 

haar doelmatigheidscontroles, waarin specifieke onderwerpen met betrekking tot het financieel 

beheer van de EU aan bod komen.

Voor 2009 heeft de Rekenkamer een aantal controlethema’s vastgesteld die verband houden 

met beleidsontwikkelingen en beheerskwesties.

De volgende EU-beleidsontwikkelingen zijn vastgesteld:

groei en arbeidsplaatsen;• 

klimaatverandering en duurzame ontwikkeling;• 

Europa als mondiale partner, en• 

betere regelgeving.• 

Bovendien heeft de Rekenkamer in verband met het beheer van EU-middelen in het bijzonder de 

aandacht gevestigd op de volgende thema’s:

de afsluiting van de uitgavenprogramma’s 2000-2006, met name de structuurfondsen;• 

verantwoordingsplicht en hervorming van de EU;• 

voortgang van het actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd controlekader, met • 

inbegrip van het concept „aanvaardbaar risico”, en

beheers- en controlemaatregelen op het niveau van de lidstaten.• 

Met ingang van 2009 zal de Rekenkamer ernaar streven deze thema’s te behandelen in haar 

jaarverslagen, speciale verslagen en middels de invoering van enkele nieuwe producten (zoals 

hierna omschreven).

De Rekenkamer is voornemens, een aantal speciale verslagen te publiceren, alsmede daaraan 

verwante nieuwe producten op basis van het pakket van geselecteerde controletaken die zij 

verricht.

Met de planning en verrichting van, en verslaglegging over dergelijke geselecteerde controleta-

ken is in het algemeen meer dan één jaar gemoeid. De meeste verslagen die in een bepaald jaar 

worden uitgebracht, hebben dan ook betrekking op controletaken die in de voorgaande jaren 

werden aangevat.

Tekstvak 5 geeft de geselecteerde controletaken weer die werden afgerond of vrijwel zijn afge-

rond, en waarschijnlijk in de loop van 2009 of begin 2010 in de vorm van speciale verslagen zul-

len worden gepubliceerd.

12 Voor een vollediger en gedetailleerder uiteenzetting van de toekomstige werkzaamheden van de Rekenkamer wordt ver-

wezen naar het werkprogramma 2009 van de Rekenkamer, dat ter inzage op onze website is gezet (www.eca.europa.eu).
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Behoud en beheer van natuurlijke hulpbronnen

Voedselhulp van de Europese Unie voor de • 

behoeftigen: een beoordeling van de doelstel-

lingen, middelen en gebruikte methoden

Afzetbevorderingsacties voor landbouwpro-• 

ducten

LIFE-natuurprojecten• 

Beheersinstrumenten voor zuivelmarkten en • 

-producten

Structuurbeleid, vervoer, onderzoek en energie

Het programma van de Europese Unie op het • 

gebied van de volksgezondheid 2003-2007

De doeltreffendheid van uitgaven uit hoofde • 

van structurele maatregelen met betrekking 

tot afvalwaterbehandeling voor de program-

meringsperioden 1994-1999 en 2000-2006

Het beheer van de ontwikkelings- en valide-• 

ringsfase van het Galileo-programma

De topnetwerken en geïntegreerde projecten • 

in het communautaire onderzoeksbeleid: zijn 

de doelstellingen bereikt?

Door het Europees Sociaal Fonds gecofinan-• 

cierde beroepsopleidingsacties voor vrouwen

Externe maatregelen

CARDS-projecten op het gebied van justitie • 

en binnenlandse zaken voor de westelijke Bal-

kanstaten

Betrokkenheid van niet-overheidsactoren bij • 

EG-ontwikkelingssamenwerking

Beheer door de Europese Commissie van pre-• 

toetredingssteun voor Turkije

Via organisaties van de Verenigde Naties uitge-• 

voerde steun van de Commissie

Ondersteuning van regionale integratie en • 

handel in Oost- en West-Afrika

Ontvangsten, bankactiviteiten, administratieve 

uitgaven, communautaire instellingen en organen, 

en intern beleid

Bankmaatregelen in het Middellandse-Zeege-• 

bied in het kader van het programma MEDA en 

de eerdere protocollen

Het beheer van de kasmiddelen door de Commis-• 

sie

Door het Europees Bureau voor personeelsse-• 

lectie verrichte activiteiten voor het selecteren 

van personeel

Uitvoerende agentschappen• 

Jaarverslag over de doelmatigheidscontrole bij • 

de Europese Centrale Bank

De mobiliteitsregeling van het programma • 

Leonardo da Vinci

Vereenvoudigde procedures voor het in het • 

vrije verkeer brengen van goederen

TEKSTVAK 5

Voorts zal de Rekenkamer, zoals bepaald in haar controlestrategie, nieuwe producten uitbren-

gen op basis van haar pakket van geselecteerde controletaken.

Ten eerste is er een verslag dat specifiek betrekking heeft op de  — follow-up van de bevindin-

gen van de Rekenkamer, waarin de rapportage over de opvolging van aanbevelingen wordt 

bijeengebracht die voorheen was opgenomen in het jaarverslag over de begrotingsuitvoe-

ring en in speciale verslagen.

De follow-up van aanbevelingen is een belangrijke manier waarop de Rekenkamer actief bij-

draagt aan de verbetering van het financieel beheer. In het verslag zal worden onderzocht in 

hoeverre onze aanbevelingen zijn opgevolgd en er zal in voorkomend geval een beoordeling 

van de doeltreffendheid van de getroffen maatregelen in worden opgenomen. Dit verslag zal 

naar verwachting rond dezelfde tijd als het jaarverslag worden gepubliceerd.

Ten tweede is de Rekenkamer voornemens om een verslag uit te brengen waarin de  — risico-

gebieden uit een oogpunt van financieel beheer van EU-middelen worden aangewezen. Het 

verslag wordt opgesteld ten behoeve van, en als hulpmiddel voor, de nieuwe Commissie die 

haar verantwoordelijkheden tegen het eind van het jaar op zich zal nemen.



LEREN EN VERBETEREN

ACTIEPLAN EN „PEER REVIEW”

In de loop van 2006 verrichtte de Rekenkamer een „self assessment”, waarmee haar sterke en 

zwakke punten werden vastgesteld. Deze werd gevolgd door een actieplan om de zwakke pun-

ten te verhelpen. Het actieplan omvatte een reeks maatregelen die leidden tot:

de vaststelling van de visie, taakomschrijving, strategische doelstellingen en planning van • 

de Rekenkamer;

de ontwikkeling van interne prestatie-indicatoren die geleidelijk worden ingevoerd (zie vol-• 

gend deel van de tekst);

de vaststelling van een strategie voor interne communicatie, die in uitvoering is en heeft • 

geleid tot verbetering van de verspreidingskanalen van informatie binnen de organisatie;

diverse maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de verslagen van de Rekenkamer, • 

zoals de nieuwe grafische opmaak, die de leesbaarheid ten goede komt en betere externe 

kritieken oplevert;

de vaststelling van een strategie ter verbetering van de betrekkingen tussen de organisatie • 

en de belanghebbenden, de pers en het brede publiek, die geleidelijk moet worden uitge-

voerd.

In het kader van haar verbeteringsinspanningen zal de Rekenkamer in de loop van 2009 ingaan 

op de opmerkingen en aanbevelingen van het internationale „peer review”-verslag over de 

Europese Rekenkamer, dat in december 2008 werd gepubliceerd en een belangrijke stap in het 

lopende hervormingsproces van de Rekenkamer vormt.

De „peer review” werd uitgevoerd door vertegenwoordigers van de nationale controle-instanties 

van Canada, Noorwegen, Oostenrijk en Portugal. De vakgenoten („peers”) begonnen hun werk-

zaamheden — onder meer het leggen van contact met de Commissie begrotingscontrole van 

het Europees Parlement — in de loop van 2008, en brachten aan het eind van dat jaar hun eind-

verslag uit. De doelstelling van de „peer review” was, de opzet en de werking van het kader voor 

het auditbeheer van de Rekenkamer te beoordelen. Dit hield onderzoek in van:

de processen van planning en onderzoek voor zowel financiële als doelmatigheidscontro-• 

les;

auditrapportage, en• 

de diensten die de Rekenkamer ondersteunen bij het verwezenlijken van haar doelstellin-• 

gen.



EUROPEAN COURT OF AUDITORS

INTERNATIONAL PEER REVIEW 

OF THE EUROPEAN COURT 

OF AUDITORS
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Het „peer review team” concludeerde dat het door de Rekenkamer ingestelde controlekader ade-

quaat is opgezet, overeenkomstig de internationale controlestandaarden en de goede praktijken 

van de hoge controle-instanties. Ook merken de „peers” het volgende op:

de Rekenkamer verricht haar werk op onafhankelijke en objectieve wijze;• 

de tijdens het onderzoek bekeken controleverslagen waren gebaseerd op toereikende, • 

geschikte controle-informatie overeenkomstig de internationale controlestandaarden, en

de geïnterviewde belanghebbenden stellen een hoge mate van vertrouwen in de verslagen • 

van de Rekenkamer en beschouwen deze in het algemeen als billijk, concreet en objectief.

De Rekenkamer waardeert de constructieve opmerkingen en aanbevelingen van de „peers”, 

waarin kansen en uitdagingen worden vastgesteld die haar in staat stellen, als hoge controle-

instantie aan kracht te winnen. Het is onder meer zaak om:

een cultuur te ontwikkelen waarin de nadruk wordt gelegd op de Rekenkamer als enige con-• 

trole-instelling;

de kwaliteitsborgings- en -controleactiviteiten te intensiveren, erop toe te zien dat haar con-• 

trolebeleid en -praktijken consistent worden geïnterpreteerd en toegepast, en

op risicoanalyse gebaseerde controlestrategieën verder te ontwikkelen met het oog op een • 

optimale benutting van de middelen, om aan de diverse behoeften van belanghebbenden 

te voldoen.

Zoals wordt onderkend in het verslag van de „peers”, is er op de meeste aanbevelingen geantici-

peerd in het kader van het actieplan, dat vóór de beoordeling werd opgesteld. De Rekenkamer is 

voornemens, de overige in haar controlestrategie voor 2009-2012 op te nemen, na een dialoog 

met haar personeel en met belanghebbenden, en zal trachten ze gedurende deze periode op 

te volgen.
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ESSENTIËLE PRESTATIEINDICATOREN

In 2008 besloot de Rekenkamer, een systeem met essentiële prestatie-indicatoren (key perfor-

mance indicators, KPI’s) op te zetten voor haar controlewerkzaamheden en andere activiteiten, 

teneinde de prestaties bij het verwezenlijken van de strategische doelstellingen van de Reken-

kamer en van de in het jaarlijks werkprogramma bepaalde doelstellingen te meten. De KPI’s zijn 

gericht op de verbetering van de interne en externe verantwoording, en op verhoging van de 

doeltreffendheid en de kwaliteit van het werk. De KPI’s zullen in 2009 en 2010 geleidelijk worden 

ingevoerd.

WAAROM ESSENTIËLE PRESTATIEINDICATOREN?

Om het management mee te delen hoe de Rekenkamer als organisatie presteert in vergelij-• 

king met haar voorgenomen prestaties.

Ter ondersteuning van het besluitvormingsproces, waarbij de aandacht van de organisatie • 

uitgaat naar kwesties rond doelmatigheid en het stimuleren van verbetering.

Om belanghebbenden relevante informatie mee te delen over de prestaties van de Reken-• 

kamer.

De KPI’s zijn gericht op de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de Rekenkamer; 

zij bestrijken de kwaliteit van de controle, output, impact en het beheer van de middelen van de 

Rekenkamer. KPI’s zouden moeten weergeven hoe de Rekenkamer in haar geheel presteert, en 

zullen een integrerend onderdeel van het beheerssysteem van de Rekenkamer vormen.

De hoeveelheid en kwaliteit van het controlewerk zijn ook voor verbetering vatbaar wat betreft 

de impact die de verslagen en adviezen van de Rekenkamer hebben op het financieel beheer. 

Vier essentiële prestatie-indicatoren (1 tot 4) zijn gericht op het meten van de impact van het 

werk van de Rekenkamer. Zij zullen worden ontwikkeld om te worden opgenomen in het jaarlijks 

werkprogramma 2010 van de Rekenkamer.

Bij wijze van proef heeft de Rekenkamer de prestaties aan de hand van de KPI’s 5 en 6 voor 2008 

gemeten.

KPI 5 — Aantal vastgestelde verslagen in vergelijking met het geplande aantal

In 2008 stelde de Rekenkamer 79 % van het geplande aantal verslagen vast. Het jaarverslag en 

de meeste specifieke jaarverslagen werden volgens plan vastgesteld. Wat de speciale verslagen 

betreft, werden er twaalf vastgesteld, terwijl het geplande aantal 20 bedroeg. De overige acht 

bevonden zich per 31 december 2008 in de rapportagefase.

KPI 6 — Aantal op tijd vastgestelde verslagen

In 2008 stelde de Rekenkamer 73 % van haar verslagen op tijd vast. Het jaarverslag en alle spe-

cifieke jaarverslagen werden op tijd vastgesteld, terwijl er nog inspanningen moeten worden 

geleverd om speciale verslagen tijdig vast te stellen.
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KPI 7 betreffende meting van het aantal essentiële preliminaire bevindingen dat op tijd is uit-

gebracht, zal nuttige informatie over de prestaties verschaffen en zal in 2009 worden ontwik-

keld. Eén KPI (8) zal gericht zijn op vraagstukken met betrekking tot het financieel beheer van 

de Rekenkamer. Twee KPI’s (9 en 10) zullen helpen de personeelstevredenheid te verbeteren en 

tot een optimale benutting van beroepsopleiding te komen, als hulpmiddel om het personeel 

steeds op de hoogte te houden van de nieuwste controlemethodologieën en -technieken.

DE ESSENTIËLE PRESTATIEINDICATOREN VAN DE REKENKAMER

KPI 1
Beoordeling door de voornaamste gebruikers van de verslagen van de 

Rekenkamer, van de kwaliteit en impact van de controle van de Rekenkamer

KPI 2
Beoordeling door de gecontroleerde van de kwaliteit en impact 

van de controles van de Rekenkamer

KPI 3
Waarderingscijfer dat door een panel van externe experts wordt toegekend 

voor de inhoud en presentatie van de verslagen van de Rekenkamer

KPI 4
Percentage van controleaanbevelingen dat:

a) is aanvaard door de gecontroleerde

b) door de gecontroleerde binnen x jaren is uitgevoerd

KPI 5 Aantal vastgestelde verslagen in vergelijking met het geplande aantal

KPI 6 Aantal op tijd vastgestelde verslagen

KPI 7 Percentage op tijd uitgebrachte overzichten van preliminaire bevindingen

KPI 8
Externe beoordeling van het fi nancieel beheer van de Rekenkamer:

a) oordeel van de extern controleur

b) besluit van de kwijtingsautoriteit

KPI 9 Personeelstevredenheid bij de Rekenkamer

KPI 10 Gemiddeld aantal opleidingsdagen per persoon



INTERNATIONALE SAMENWERKING

SAMENWERKING MET NATIONALE CONTROLEINSTANTIES IN DE EU

Het EG-Verdrag bepaalt dat de Europese Rekenkamer (ERK) haar controle verricht „in samenwer-

king met” de hoge controle-instanties (HCI’s) van de lidstaten, terwijl het Verdrag van Amsterdam 

daaraan later het volgende toevoegde: „ De Rekenkamer en de nationale controle-instanties van 

de lidstaten werken samen in onderling vertrouwen en met behoud van hun onafhankelijkheid”. 

Dit werd verder uitgewerkt in het Verdrag van Nice, waar in verklaring 18 van de slotakte de ERK 

uitdrukkelijk wordt verzocht, een contactcomité in te stellen dat contact onderhoudt met de 

HCI’s van de lidstaten, en waarin alle voorzitters van de HCI’s en de Rekenkamer elk jaar bijeen-

komen om zaken van gemeenschappelijk belang te bespreken. De dagelijkse contacten worden 

onderhouden door contactambtenaren die door elke instelling zijn benoemd. Er zijn werkgroe-

pen opgezet om te helpen gemeenschappelijke standpunten en praktijken uit te werken.

In december 2008 werd de jaarlijkse bijeenkomst van het Contactcomité van presidenten van 

de HCI’s van de EU op de Rekenkamer gehouden. De bijeenkomst was met name gericht op de 

hervorming van de EU-begroting en de herziene Lissabon-strategie voor 2008-2011.

Het Contactcomité beoogt de samenwerking tussen haar leden te bevorderen teneinde de 

externe controle en de verantwoording op EU-gebied te verbeteren. Evenals de Europese inte-

gratie heeft zich ook de rol van het Contactcomité door de jaren heen ontwikkeld.

Deze structuur heeft de uitwisseling van informatie tussen de HCI’s en de ERK vergemakkelijkt, 

en heeft het bovendien mogelijk gemaakt aanzienlijke vorderingen te maken met een doeltref-

fende samenwerking tussen de verschillende controle-instanties.

Tijdens zijn vergadering te Helsinki in 2007 realiseerde het Contactcomité zich dat opkomende 

of nieuwe kwesties tijdig aan de orde moesten worden gesteld; overeengekomen werd, voor 

dergelijke actuele kwesties een vast agendapunt te reserveren. Op de vergadering van het Con-

tactcomité in 2008 werd dan ook de economische en financiële crisis besproken, en overeenge-

komen een workshop over de rol van de HCI’s van de EU in de context van de crisis te organise-

ren. Vervolgens werd er een netwerk opgezet ter bevordering van samenwerking bij controles 

met betrekking tot de Lissabon-strategie en van maatregelen voor crisisbeheer in EU-verband.
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De Rekenkamer nam deel aan vergaderingen van het netwerk van de HCI’s van de (potentiële) 

kandidaat-landen (Turkije, Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Albanië, 

Bosnië en Herzegovina, en Montenegro). Deze vergaderingen werden tegelijk met de bijeen-

komsten van de contactambtenaren in mei en oktober gehouden. Een delegatie van de Reken-

kamer nam ook deel aan een door het netwerk georganiseerde workshop over de audit/evaluatie 

van systemen van interne financiële controle bij de overheid (PIFC) die op 8 en 9 juli in Ankara 

(Turkije) werd gehouden.

Het gehele jaar 2008 nam de Rekenkamer actief deel aan de diverse werkgroepen die door het 

Contactcomité zijn ingesteld. De werkgroep voor gemeenschappelijke controlestandaarden, 

die werkt aan de ontwikkeling van gemeenschappelijke controlestandaarden en vergelijkbare 

controlecriteria op basis van internationaal erkende controlestandaarden die zijn afgestemd op 

de EU-context, wordt voorgezeten door de Rekenkamer; in 2008 werden er vier vergaderingen 

gehouden. Met ingang van december 2008 nam de Rekenkamer het (roulerend) voorzitterschap 

van de werkgroep op het gebied van BTW over, en het netwerk van landbouwexperts werd nieuw 

leven ingeblazen onder het voorzitterschap van een lid van de Rekenkamer.

OVERIGE INTERNATIONALE SAMENWERKING

De Rekenkamer bleef actief betrokken bij de verbetering van de internationale controlestandaar-

den en -praktijken, en bleef daaraan bijdragen door haar deelname aan Europese en internatio-

nale organisaties voor openbare controle-instanties, respectievelijk EUROSAI en INTOSAI.

Een delegatie van de Rekenkamer nam deel aan het zevende EUROSAI-congres dat van 2 tot en 

met 5 juni werd gehouden in Krakau, Polen. De besproken hoofdthema’s waren het opzetten van 

systemen voor het beheer van controlekwaliteit binnen een HCI en de controle van sociale pro-

gramma’s op het gebied van onderwijs en beroepsintegratie van gehandicapten. De president 

van de Rekenkamer presenteerde een document over de rol van leiderschap bij het opzetten van 

een systeem voor het beheer van controlekwaliteit.

De Rekenkamer is vertegenwoordigd in de EUROSAI-milieuwerkgroep en in de IT-werkgroep, en 

neemt deel aan het EUROSAI-opleidingscomité. Ook heeft de Rekenkamer zitting in de door het 

zevende EUROSAI-congres opgezette werkgroep die werkt aan een gids inzake goede praktijken 

voor de totstandbrenging van kwaliteit binnen een HCI. Tevens neemt de Rekenkamer deel aan 

de EUROSAI-taakgroep voor de controle van voor rampen en catastrofen toegewezen midde-

len.
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Het EUROSAI-congres wees de Europese Rekenkamer samen met de nationale rekenkamer van 

de Slowaakse Republiek aan als controleurs voor de periode 2009-2011.

Sinds de Rekenkamer in 2004 volwaardig lid van INTOSAI werd, heeft zij actief deelgenomen aan 

de subcommissie financiële controle, de subcommissie nalevingsgerichte controle en de sub-

commissie doelmatigheidscontrole. De Rekenkamer speelde een actieve rol door haar inbreng in 

de subcommissie ter bevordering van beste praktijken en kwaliteitsborging middels vrijwillige 

„peer reviews”.

Sinds 2008 is de Rekenkamer voorzitter van de werkgroep inzake de verantwoording en con-

trole van steunverlening bij rampen (die volgde op de INTOSAI-taakgroep inzake de tsunami). 

Een eerste vergadering van deze werkgroep werd door en in de Rekenkamer georganiseerd van 

30 juni tot en met 2 juli 2008. Tijdens deze vergadering werd een ontwerp-werkprogramma voor 

de periode 2008-2010 besproken en goedgekeurd. De hoofddoelstelling bestaat erin, de verant-

woording en controle op dit gebied te gaan aansturen, waarbij alle betrokken partijen worden 

aangesproken via hun respectieve regelgevende organen. Naast haar coördinerende rol heeft de 

Rekenkamer ook de verantwoordelijkheid voor een aantal taken op zich genomen, waarvan twee 

in samenwerking met de Noorse rekenkamer. Het voorzitterschap van deze werkgroep houdt 

tevens in dat de Rekenkamer vertegenwoordigd is op de vergaderingen van de raad van bestuur 

van INTOSAI.
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PERSONEEL

De personeelsleden van de Rekenkamer zijn haar grootste troef. Per 31 december 2008 had de 

Rekenkamer 857 personeelsleden in actieve dienst (ambtenaren, tijdelijk personeel en arbeids-

contractanten, exclusief leden, gedetacheerde nationale deskundigen en stagiairs). Het perso-

neelsbestand telt 501 controleurs en assistent-controleurs, 163 vertalers en 173 administratief 

medewerkers, terwijl 20 personeelsleden werkzaam zijn voor het presidentschap. Zij hebben de 

meest uiteenlopende academische en professionele achtergronden en de kwaliteit van hun werk 

en hun inzet komt tot uitdrukking in de output van de instelling.

Op personeelsgebied heeft de Rekenkamer een essentiële prestatie-indicator (KPI 9) vastgesteld 

om te evalueren hoe tevreden het personeel van de Rekenkamer is. Er is een personeelstevreden-

heidsonderzoek ingesteld om hierover informatie te verschaffen en het besluitvormingsproces 

op dit terrein te ondersteunen.

VERHOUDING MANNENVROUWEN

Het personeel bestond uit vrijwel evenveel mannen als vrouwen.

MANNEN VROUWEN
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De onderstaande grafiek toont de verhouding tussen mannen en vrouwen per verantwoordelijk-

heidsniveau op 31 december 2008. Evenals de andere Europese instellingen past de Rekenkamer 

in haar personeelsbeheer en bij werving een beleid van gelijke kansen toe, en erkent zij de nood-

zaak om zich er actiever voor in te zetten dat meer vrouwen bij de Rekenkamer hogere leidingge-

vende functies gaan bekleden. 14 van de 59 directeuren en afdelings-/eenheidshoofden (24 %) 

zijn vrouwen, hetgeen een lichte stijging ten opzichte van 2007 betekent. De meesten van hen 

zijn echter werkzaam bij het directoraat Vertalingen en bij de administratieve afdelingen.

MANNEN

Assistenten — secretaressen (AST-niveau)

Controleurs — administrateurs (AD-niveau)

Directeur en eenheidshoofd

MANNEN

MANNEN

VROUWEN

VROUWEN

VROUWEN
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LEEFTIJDSPROFIEL

De onderstaande grafiek toont aan dat de Rekenkamer een „jonge” instelling is (62 % van het per-

soneel is jonger dan 44 jaar). Onder de 98 medewerkers van de Rekenkamer die 55 jaar of ouder 

zijn, bevinden zich 27 van de 59 directeuren en afdelings-/eenheidshoofden, hetgeen inhoudt 

dat het hogere kader de komende vijf tot tien jaar op grote schaal wordt vernieuwd.

WERVING

Bij het wervingsbeleid van de Rekenkamer worden de algemene beginselen en arbeidsvoorwaar-

den van de EU-instellingen in acht genomen; haar werknemers zijn ambtenaren in vaste dienst 

of personeel met een tijdelijk contract. Algemene vergelijkende onderzoeken voor posten bij de 

Rekenkamer worden georganiseerd door het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO). 

De Rekenkamer biedt een beperkt aantal afgestudeerde academici een stageplaats gedurende 

drie à vijf maanden.

Leeftijdsprofi el
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In 2008 wierf de Rekenkamer 97 personeelsleden: 48 ambtenaren, 18 tijdelijke functionarissen en 

31 arbeidscontractanten. Werving staat of valt met de beschikbaarheid en toereikendheid van de 

reservelijsten van EPSO-onderzoeken. Door een tekort aan geschikte geslaagde kandidaten was 

de Rekenkamer niet in staat, zoveel nieuw personeel te werven als voor een aantal afdelingen 

was gepland, zodat het aantal vacatures (69) eind 2008 hoger lag dan eind 2007. Wel moet wor-

den opgemerkt dat er aan het eind van het jaar een aanzienlijk aantal wervingsprocedures liepen 

die zouden leiden tot de indiensttreding van personeel gedurende het eerste kwartaal van 2009. 

De Rekenkamer streeft er thans naar, in haar wervingsproces zo min mogelijk vertraging op te 

lopen.

VERTALING

Vertaling is een belangrijke administratieve taak die de Rekenkamer in staat stelt, haar streef-

doelen op het gebied van communicatie te verwezenlijken en haar wettelijke verplichting na 

te komen om in 22 talen te publiceren. De vertaalwerkzaamheden namen in 2008 met 17 % toe, 

met name doordat er meer speciale verslagen werden vastgesteld. Het overgrote deel van de 

vertalingen wordt intern verzorgd; in geval van topdrukte die de normale capaciteit van de ver-

taaleenheden te boven gaat, wordt vertaalwerk uitbesteed aan het Vertaalbureau (CdT) of aan 

freelancevertaalbureaus.

Voorts nemen vertalers deel aan controlebezoeken en assisteren zij controleurs vóór, tijdens 

en na dienstreizen, evenals tijdens de opeenvolgende fasen waarin controleverslagen worden 

opgesteld. Er wordt gezorgd voor vaste ondersteuning door vertalers om het intranet en de 

internetsite in het Engels en Frans inhoudelijk voortdurend bij te werken. Tevens wordt er onder-

steuning geboden aan INTOSAI-werkgroepen, alsmede in geval van andere specifieke behoeften 

in verband met de activiteiten van de Rekenkamer.

Het directoraat Vertalingen van de Rekenkamer neemt actief deel aan de werkzaamheden van 

het Interinstitutioneel Comité voor vertaling en vertolking (ICTI), is lid van internationale comités 

en neemt deel aan internationale conferenties op het gebied van de ontwikkeling van vertaal- en 

terminologie-instrumenten.

CONTROLEBEZOEKEN

Het controlewerk van de Rekenkamer vereist dat de controleurs controlebezoeken (bekend 

als „dienstreizen”) afleggen aan lidstaten en andere landen die EU-middelen ontvangen, om 

geschikte controle-informatie te verkrijgen. Deze bezoeken vinden normaliter plaats bij cen-

trale en lokale overheden die betrokken zijn bij de verwerking, het beheer en de betaling van 

EU-middelen, alsmede bij de eindbegunstigden die deze ontvangen. De controleteams bestaan 

gewoonlijk uit twee of drie controleurs, en een controlebezoek duurt doorgaans tot twee weken, 

al naar gelang het soort controle en de reisafstand. Binnen de EU worden de controlebezoeken 

vaak afgelegd in samenwerking met de hoge controle-instanties van de bezochte lidstaten, die 

nuttige logistieke en praktische ondersteuning bieden.



0

10

20

30

40

50 48

2 133333
55

88991011
13

17
2021

3435

3 2 2 23

1

0

2

3

4

5

48

In 2008 bedroegen de kosten voor controlebezoeken 3,29 miljoen euro. Dit bedrag vormt een 

essentiële investering ten behoeve van een voldoende controlebereik op alle niveaus en locaties 

waar EU-middelen worden beheerd.

De volgende grafieken bieden een overzicht van het aantal controlebezoeken dat in 2008 is afge-

legd binnen de EU-lidstaten en daarbuiten.

DIENSTREIZEN 2008  LIDSTATEN

DIENSTREIZEN 2008  NIETLIDSTATEN

Totaal: 283

Totaal: 42
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BEROEPSOPLEIDING

Voor auditors is permanente opleiding noodzakelijk. Bovendien vergt het specifieke karakter 

van de controleomgeving van de Rekenkamer dat controleurs over een goede taalvaardigheid 

beschikken.

Gemiddeld genoot een personeelslid van de Rekenkamer in 2008 tien dagen beroepsopleiding. 

De vaktechnische opleidingsactiviteiten zijn in vergelijking met 2007 aanzienlijk toegenomen. 

De Rekenkamer bood in 2008 meer ondersteuning voor deelname door haar personeel aan door-

lopende programma’s voor het verwerven of op peil houden van beroepskwalificaties en diplo-

ma’s op het gebied van externe controle, interne controle en computerondersteunde controle. 

Aan taalcursussen werd 48 % van het totale aantal opleidingsdagen in 2008 besteed, tegenover 

52 % in 2007. Worden de taalcursussen buiten beschouwing gelaten, dan besteedden contro-

leurs in 2008 zeven dagen aan beroepsopleiding.

Op basis van de strategische langetermijndoelstelling „Leren en groei” en het richtschema voor 

opleiding voor 2008-2011, alsmede aan de hand van de in 2008 goedgekeurde opleidingstrajec-

ten heeft de eenheid Beroepsopleiding de opleidingen inhoudelijk verbeterd en nieuwe cursus-

sen ontwikkeld overeenkomstig de door de Rekenkamer vastgestelde prioriteiten. Bovendien is 

de samenwerking met de overige instellingen en interinstitutionele organen zoals de Europese 

Bestuursschool met succes voortgezet.

Tekstvak 6 geeft een overzicht van het personeel van één geselecteerde eenheid of afdeling bin-

nen de Rekenkamer, dat inzicht biedt in het verrichte werk, de betrokkenen, hun achtergrond en 

beroepservaring.
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Het uit 2008 daterende verslag van de Rekenka-

mer over Intelligente Energie — Europa 2003-2006 

(Speciaal verslag nr. 7/2008) bood inzicht in de 

werking van een subsidieregeling die is gericht op 

de verbetering van de invoering van energie-effi-

ciënte technologieën. Het had betrekking op de 

bestaande procedures voor de toewijzing van mid-

delen aan afzonderlijke projecten, regelingen voor 

toezicht en evaluatie, administratieve kosten en 

de impact van de oprichting van een uitvoerend 

agentschap.

Het team dat zich met de controle bezighield, 

werkte nauw samen met het rapporterende lid, 

de heer David Bostock. Voor het toezicht op de 

controle was afdelingshoofd Hendrik Fehr verant-

woordelijk, met Peggy Vercauteren als teamleider. 

De betrokken controleurs waren Oliver Müller, 

Peter Zsapka, Zoltán Giday en Carl-Christian Buhr; 

ook speelden Gerhard Ross, Thomas Hällström en 

Peter Welch van het kabinet van David Bostock een 

belangrijke rol.

In het kader van de controle werd ook een enquête 

gehouden om informatie van een brede groep deel-

nemers te verzamelen. Er werd gebruik gemaakt van 

diverse kostprijsberekeningstechnieken om de door 

de Commissie ter beschikking gestelde informatie 

aan te vullen.

Uit de controle bleek dat het programma was 

beheerd overeenkomstig de aanpak en standaarden 

die de Commissie doorgaans hanteert. In het verslag 

werd echter opgemerkt dat het uitgavenpatroon 

onvoldoende gericht was en dat toezicht en evalua-

tie het niet mogelijk maakten een beeld te krijgen 

van de algehele kwaliteit van het programma. De 

controle wees uit dat de administratieve kosten met 

betrekking tot de programmaperiode (voor de Com-

missie, het agentschap en de deelnemers) betrekke-

lijk hoog waren, en gelijk waren aan het bedrag dat 

in die periode aan de deelnemers was uitbetaald. 

Door de invoering van het uitvoerend agentschap 

is wel de deelnemerstevredenheid over het pro-

gramma toegenomen.

TEKSTVAK 6  TEAM INTELLIGENTE ENERGIE

Van links naar rechts: Hendrik FEHR, directeur (25 jaar bij de Rekenkamer); David BOSTOCK, lid van de Reken-

kamer (7 jaar bij de Rekenkamer); Zoltán GIDAY, controleur (3 jaar bij de Rekenkamer); Peggy  VERCAUTEREN, 

controleur (5 jaar bij de Rekenkamer); Oliver MÜLLER, controleur (6 jaar bij de Rekenkamer); Peter WELCH, 

kabinetschef (13 jaar bij de Rekenkamer); Gerhard ROSS, hoofd administratieve eenheid (11 jaar bij de 

Rekenkamer); Thomas af HÄLLSTRÖM, controleur (8 jaar bij de Rekenkamer).
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11 270

82 583

4 014

3 000
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872

1 810
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2008

12 061

88 712

4 248
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110 519

12 110
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876

1 813
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2009

11 718

92 086

4 497

3 290

2 684

114 275

62 891

6  269

981

439

868

1 921

73 369

187 644
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BEGROTING

De begroting 2009 van de Rekenkamer maakt circa 0,16 % van de totale EU-begroting uit, ofwel 

circa 2,4 % van de administratieve en institutionele begroting van de EU. Haar begroting steeg 

met 41 % ten opzichte van 2008, hoofdzakelijk vanwege de kredieten voor gebouwen van de 

Rekenkamer, die voorzien in de behoefte om het bijkomende personeel in de toekomst onder te 

brengen in de tweede uitbreiding van het gebouw van de Rekenkamer, het zogeheten „K3”, dat 

in 2013 zal worden voltooid. In februari 2008 werden de besprekingen met de begrotingsauto-

riteit over de wijze van financiering ingezet. Als gevolg daarvan zal het bouwproject, waarmee 

naar schatting een totaalbedrag van 79 miljoen euro gemoeid is, worden gefinancierd uit kre-

dieten die daar in vier opeenvolgende jaarbegrotingen voor worden uitgetrokken. De begro-

tingsautoriteit wees in oktober 2008 kredieten ad 55 miljoen euro toe aan de begroting 2009. 

De onderstaande tabel laat zien hoe de kredieten over de diverse begrotingsonderdelen zijn 

verdeeld. Kredieten voor personeel belopen in 2009 ongeveer 52 % van het totaal.

BEGROTING

Leden van de instelling

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Ander personeel en externe diensten

Dienstreizen

Andere uitgaven ten behoeve 
van medewerkers van de instelling

Subtotaal titel 1

Onroerend goed

IT&T

Roerend goed en bijkomende kosten

Lopende administratieve uitgaven

Vergaderingen, conferenties

Voorlichting en publicaties

Subtotaal titel 2

Totaal Rekenkamer

(in 1 000 euro)
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INTERNEAUDITDIENST

De interneauditdienst van de Rekenkamer heeft tot doel, de Rekenkamer bij te staan in het ver-

wezenlijken van haar doelstellingen door het systematisch en methodologisch evalueren van 

risicobeheer, interne controle en beheersprocedures. De interne-auditdienst doet ook voorstel-

len ter verbetering van de efficiëntie van de Rekenkamer. Dit vraagt om voortdurende evaluatie 

van de internecontrolesystemen binnen de Rekenkamer teneinde de doeltreffendheid ervan te 

evalueren. Meer in het algemeen moet worden geëvalueerd hoe de afzonderlijke diensten pres-

teren bij het ten uitvoer leggen van beleid, programma’s en acties, met het oog op voortdurende 

verbetering.

In 2008 was het werk van de interneauditdienst van de Rekenkamer gericht op financiële con-

trole (verificatie van de rekeningen), onderzoek van de controle vooraf, het wervingsproces, de 

vergoedingen en toelagen bij aanwerving, onderhoud van gebouwen, uitgaven voor voorzienin-

gen en verleende diensten, tenuitvoerlegging van de IT-strategie en onderzoek van het IT-con-

trolekader. De meeste controleaanbevelingen die de interne auditor in 2008 deed, werden door 

de gecontroleerden aanvaard en in corrigerende actieplannen opgenomen.

Het Auditcomité van de Rekenkamer houdt toezicht op de activiteit van de interne auditor en 

ziet toe op zijn/haar onafhankelijkheid. Ook bespreekt het en neemt het nota van het werkpro-

gramma en verslagen van de interne auditor, en verzoekt het deze (indien nodig), speciale con-

troles te verrichten. Het Auditcomité hield in 2008 zes vergaderingen en besteedde bijzondere 

aandacht aan de follow-up van de aanbevelingen van de interne auditor. Ook boog het zich 

over het jaarlijks verslag over 2007 van de interne auditor, het jaarlijks verslag over 2007 van het 

Auditcomité zelf en het verslag van de Rekenkamer aan de kwijtingsautoriteit inzake de inter-

neauditfunctie met betrekking tot 2007.

Het Auditcomité vergaderde tweemaal met de externe accountant van de Rekenkamer om de 

voortgang van de verrichte controle over het begrotingsjaar 2007 te bespreken.
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EXTERNE CONTROLE VAN DE REKENKAMER

In zijn accountantsverklaring betreffende het jaar 2007 (PB C 318 van 12.12.2008) formuleerde de 

onafhankelijke externe accountant van de Rekenkamer de volgende conclusies.

„De jaarrekening geeft naar ons oordeel een getrouw beeld van de financiële situatie van de Euro-

pese Rekenkamer per 31 december 2007 en van haar financiële prestaties en haar kasstromen 

voor het per die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002, Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de 

Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van voornoemde 

verordening van de Raad, en de boekhoudkundige regels van de Europese Rekenkamer”,

en betreffende het gebruik van middelen en controleprocedures: „…niets [is] onder onze aan-

dacht gekomen dat ons, in enig materieel opzicht en op grond van de […] vermelde criteria, 

het volgende doet aannemen: a) dat de aan de Rekenkamer toegewezen middelen niet voor de 

gestelde doelen zijn gebruikt, en b) dat de bestaande controleprocedures niet de noodzakelijke 

waarborgen bieden dat de financiële verrichtingen in overeenstemming zijn met de toepasse-

lijke voorschriften en regelgeving”.
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