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EUROPESE REKENKAMER

MISSIE

De Europese Rekenkamer is de EU-instelling die bij het Verdrag is opgericht om 

de EU-financiën te controleren. Als extern controleur van de EU draagt zij bij tot 

de verbetering van het financieel beheer van de EU en treedt zij op als onafhankelijk 

hoedster van de financiële belangen van de burgers van de Unie, waarbij 

zij de verantwoording en transparantie bevordert.

VISIE

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-financiën.

WAARDEN

ONAFHANKELIJKHEID, 
INTEGRITEIT 
EN ONPARTIJDIGHEID

Onafhankelijkheid, 
integriteit en 
onpartijdigheid voor 
de instelling, haar leden 
en personeel.

Onafhankelijke 
controles verrichten, 
rekening houdend 
met het standpunt van 
belanghebbenden, maar 
zonder instructies te 
vragen of toe te geven 
aan enige externe druk.

PROFESSIONALITEIT

Aanhouden van hoge 
en voorbeeldige 
standaarden in elk 
professioneel opzicht.

Betrokkenheid bij de 
ontwikkeling op het 
gebied van de controle 
van de openbare 
financiën in de EU 
en wereldwijd.

TOEGEVOEGDE 
WAARDE

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.

TOPKWALITEIT 
EN EFFICIËNTIE

Tonen van waardering 
voor individuele 
personen, ontwikkelen 
van talent en belonen 
van prestaties.

Waarborgen 
van doeltreffende 
communicatie 
ter bevordering 
van de teamgeest.

Optimaliseren van 
de efficiëntie in alle 
aspecten van haar werk.
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Ik heet u welkom tot het Jaarlijks activiteiten-

verslag 2011 van de Rekenkamer (ERK). 

In 2011 hebben zich belangrijke ontwikkelin-

gen voorgedaan in het bestuur van de EU in 

reactie op de economische en financiële crisis. 

Deze hebben aanzienlijke gevolgen voor de 

besteding van publieke middelen in de toe-

komst. Tegen deze achtergrond hebben we in 

mei een standpuntnota gepubliceerd waarin 

is gewezen op de gevolgen voor de verant-

woordingsplicht,  transparantie en controle 

van openbare financiën, van de maatregelen 

die zijn genomen in reactie op de financiële en 

economische crisis. Later in het jaar heeft het 

Contactcomité van de presidenten van de hoge 

controle-instanties (HCI’s) van de lidstaten en 

de ERK, de besluitvormers van de EU opgeroe-

pen om passende naleving van de principes 

van verantwoording, transparantie en controle 

van de openbare financiën te waarborgen waar 

publieke middelen worden ingezet. Met name 

riepen de hoge controle-instanties van de euro-

zone op tot een toereikende publieke externe 

controle van het Europees Stabiliteitsmecha-

nisme. Dit heeft geleid tot een besluit om 

een controlecommissie in te stellen voor het 

mechanisme, waarin een door de ERK voorge-

dragen lid zitting zal nemen.

VOORWOORD VAN DE PRESIDENT

Ook in 2011 zijn de resultaten van onze essen-

tiële prestatie-indicatoren  bemoedigend, 

vooral met betrekking tot de follow-up van de 

door de gecontroleerden aanvaarde aanbeve-

lingen, alsook wat betreft de waardering van 

onze controlewerkzaamheden door belangheb-

benden en externe deskundigen. Wij zijn er in 

geslaagd onze output te vergroten wat betreft 

het aantal in 2011 vastgestelde controlever-

slagen en adviezen, hoewel we niet volledig 

hebben voldaan aan onze ambitieuze doelen 

voor de tijdigheid van de verslaglegging. We 

produceerden onze jaarverslagen met meer 

informatie en een nieuw hoofdstuk over doel-

matigheidskwesties, 42 specifieke jaarverslagen 

en 16 speciale verslagen samen met zeven 

adviezen en een standpuntnota.

De omvang van de controlebevoegdheden van 

onze instelling met betrekking tot de ontvang-

sten en uitgaven van de Unie, met name wat 

betreft de eigen middelen btw in de lidstaten, 

zijn in november 2011 bevestigd door het Euro-

pese Hof van Justitie. 
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Vanaf 2012 zullen we verslag kunnen doen 

van de mate waarin onze aanbevelingen in 

de praktijk zijn uitgevoerd. We zullen eveneens 

beginnen met een ‘peer review’ van onze pro-

cedures voor doelmatigheidscontroles met het 

oog op de verdere verbetering van het beheer 

van de aflevering van onze speciale versla-

gen. In 2011 hebben we een gedragscode 

gepubliceerd om het kader van het contro-

lebeheer verder te versterken en hebben we 

onze beleidslijnen en –normen voor de controle 

herzien om de controle- en verslagleggings-

processen te stroomlijnen. In 2012 zal tevens 

een nieuw personeelstevredenheidsonderzoek 

worden gehouden. 

Kijkend naar de verdere toekomst zullen we in 

2012 de voorbereiding afronden van onze stra-

tegie voor de periode 2013-17. Enkele van de 

voornaamste uitdagingen zijn al duidelijk. Het 

bestuur van de EU zal zich verder ontwikke-

len en we moeten de correcte naleving van de 

beginselen van verantwoordingsplicht, trans-

parantie en controle van overheidsfinanciën 

blijven bevorderen. De behoefte aan hoogwaar-

dige en tijdige zekerheid over de besteding 

van de EU-middelen neemt toe en we moeten 

onze controles en verslagen dienovereenkom-

Ví tor  Manuel  da  S ILVA CALDEIRA

P r e s i d e n t

stig ontwikkelen. Aangezien de EU zich blijft 

ontwikkelen zullen we eveneens trachten onze 

controle-ervaring zo goed mogelijk te gebrui-

ken om de beleidsmakers bij te staan in de 

verbetering van het financieel beheer van de 

EU. Verbetering van de financiële verantwoor-

dingsplicht van de EU is een doel dat we met 

andere actoren delen en door strategische part-

nerschappen op te zetten willen we met onze 

inspanningen meer resultaten boeken. Ten 

slotte zullen we in staat en bereid moeten zijn 

om, net als andere openbare instanties van de 

EU, meer te doen met minder, en de efficiëntie 

van onze organisatie te verhogen.

Het vermogen om deze uitdagingen op te 

pakken is in sterke mate afhankelijk van de 

inspanningen van allen die bij de Europese 

Rekenkamer werkzaam zijn. We zetten ons in en 

zullen ons blijven inzetten voor de ontwikke-

ling van de topkwaliteit van ons personeel. Dit 

is een kernwaarde van onze organisatie. Gezien 

de professionaliteit, de inzet en de in het ver-

leden door ons personeel behaalde resultaten 

ben ik ervan overtuigd dat de ERK in staat zal 

zijn haar doelstellingen voor de toekomst te 

verwezenlijken.
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2011 IN HET KORT

ONZE AC TIVITEITEN

 o Jaarverslagen over de EU-begroting en over de EOF’s over het begrotingsjaar 2010 

met verbeterde informatie

 o 42 gepubliceerde specifieke jaarverslagen over de EU-agentschappen, gedecen-

traliseerde organen en andere instanties over het begrotingsjaar 2010

 o 16  speciale verslagen vastgesteld over  speci f ieke begrot ingsterreinen of 

beheersthema’s

 o 7 adviezen met daarin bijdragen over begrotingshervormingen, zoals de moder-

nisering van het beleid inzake overheidsopdrachten en het wetsontwerp van de 

Commissie betreffende de regels voor de uitgaven voor cohesie na 2013

 o Standpuntnota over de gevolgen voor de openbare verantwoordingsplicht en con-

trole van overheidsfinanciën in de EU en de rol van de ERK in het licht van de huidige 

financiële en economische crisis

ONS BEHEER

 o Bemoedigende resultaten van onze essentiële prestatie-indicatoren , met name 

over de kwaliteit en invloed van onze werkzaamheden

 o Vaststelling van een gedragscode ter versterking van het kader van het controlebeheer 

 o Herziening van de beleidslijnen en -normen voor de controle van de ERK om de 

controle- en verslagleggingsprocessen te stroomlijnen

 o Overplaatsing van personeel uit de administratieve diensten naar kerncontroletaken 

waardoor het in de controle werkzame personeelsleden in vergelijking met 2008 met 

meer dan 12% is toegenomen

 o Grote bouwwerkzaamheden nagenoeg afgerond bij het bouwproject voor de tweede 

uitbreiding van de ERK en begonnen met de inrichting
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ONZE ACTIVITEITEN

CONTROLE VERSL AGEN EN ADVIEZEN

 o adviezen over ontwerpwetgeving die van 

invloed is op het financieel beheer; en — op 

eigen initiatief van de ERK — standpunt-

nota’s over andere kwesties.

De drie belangrijkste producten van de Euro-

pese Rekenkamer zijn:

 o jaarverslagen ,  deze omvatten voorname-

lijk de resultaten van de werkzaamheden 

voor de f inanciële en nalevingsgerichte 

controle van de begroting van de Europese 

Unie en de Europese Ontwikkelingsfondsen 

(EOF’s). Afzonderlijk uitgebrachte specifieke 

jaarverslagen over de EU-agentschappen, 

gedecentral iseerde organen en andere 

instellingen;

 o speciale verslagen ,  gepubliceerd gedu-

rende het jaar, deze geven de resultaten weer 

van geselecteerde controles van specifieke 

begrotingsterreinen of beheersthema’s. Dit 

zijn voornamelijk doelmatigheidscontroles;

De integrale tekst van alle verslagen en adviezen is in 22 EU-talen beschikbaar op de website van de 

Rekenkamer (http://eca.europa.eu).

2007

2

29

9

9

2008

2

29

12

5

2009

2

37

18

1

2010

2

40

14

6

2011

2

42

16

8

Aantal verslagen 
en adviezen 

Jaarverslagen over de 
EU-begroting en EOF’s

Specifieke jaarverslagen 
over de EU-agentschappen 
en gedecentraliseerde organen

Speciale verslagen

Adviezen en andere output

http://eca.europa.eu
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De kernboodschap van het jaarverslag

 o De rekeningen  over  2010 gaven een 

getrouw beeld van de financiële situatie 

van de Europese Unie en van de resulta-

ten van de verrichtingen en kasstromen 

over het jaar.  Daarentegen vertoonden 

de onderliggende betalingen bij de reke-

ningen materiële fouten, met een geschat 

foutenpercentage van 3,7 % voor de alge-

hele EU-begroting. De controlesystemen 

waren over het geheel genomen gedeelte-

lijk doeltreffend in het waarborgen van de 

regelmatigheid van de betalingen.

 o Het door de ERK geschatte foutenpercen-

tage voor de uitgaven van de beleidsgroep 

Cohesie, energie en vervoer (het meest 

foutgevoelige uitgaventerrein van de EU) 

was met 7,7 % hoger dan in 2009. 

 o Voor de andere terreinen van EU-uitga-

ven bleef het geschatte foutenpercentage 

betrekkelijk stabiel. Voor de beleidsgroep 

Landbouw en natuurlijke hulpbronnen lag 

het geschatte foutenpercentage op 2,3 %, 

d.w.z. boven de materialiteitsdrempel. De 

rechtstreekse betalingen aan landbouwers 

vertoonden echter geen materiële fouten.

 o Het aandeel van voorschotbetalingen — 

voorfinanciering — in de EU-begroting is 

aanzienlijk gestegen. De boekhoudregels 

en het toezicht zijn niet op adequate wijze 

aangepast.

 o Bij het plannen van uitgavenprogramma’s 

van de EU dienen de Commissie en de lid-

staten meer aandacht te besteden aan de 

vaststelling van SMART-doelstellingen — 

specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en 

tijdgebonden — alsook aan het opspo-

ren en aanpakken van de risico’s voor de 

uitvoering.

JAARVERSLAGEN OVER 
HET BEGROTINGSJAAR 2010 

H E T  J A A R V E R S L A G  O V E R 
D E  U I T V O E R I N G  VA N  D E 
EU - B E G R O T I N G  O V E R  H E T 
B E G R O T I N G S J A A R  2010

In de loop van 2011 had het merendeel van de 

door de ERK verrichte financiële en nalevings-

gerichte controle betrekking op de uitvoering 

van de EU-begroting van 2010. Dit leidde tot 

de publicatie op 10 november 2011 van het 

Jaarverslag 2010 , met daarin opgenomen de 

zeventiende betrouwbaarheidsverklaring (DAS). 

In het Jaarverslag 2010 is een aantal wijzigingen 

doorgevoerd om de helderheid en de verstrekte 

informatie te verbeteren. Deze omvatten her-

ziene beleidsgroepen (en daarmee verband 

houdende hoofdstukken in het jaarverslag) 

waarin de ERK de uitgaven, de publicatie van 

geschatte foutenpercentages per beleidsterrein 

(zie hieronder), meer nadruk op aanbevelingen 

voor verbetering van het financieel beheer en 

een nieuw hoofdstuk over doelmatigheidskwes-

ties samenbrengt.

Voor het eerst publiceert de ERK geschatte 

foutenpercentages  voor zowel de gehele 

EU-begroting als voor elke beleidsgroep. De 

foutenpercentages worden berekend door de 

in de gecontroleerde steekproef van verrich-

tingen aangetroffen kwantificeerbare fouten te 

extrapoleren. De ERK toetst het geschatte fou-

tenpercentage aan een materialiteitsdrempel 

van 2 % om te bepalen — mede op basis van 

andere bewijsstukken — of de fout materieel 

is. Foutenpercentages zijn geen schatting van 

fraude, maar weerspiegelen de schatting door 

de ERK van de mate waarin de regels die gel-

den voor de uitgaven niet worden nageleefd. 

Dit omvat overtredingen van de regels voor 

het plaatsen van overheidsopdrachten, niet-

subsidiabele kosten of de onjuiste berekening 

van kosten die worden gedeclareerd voor pro-

jecten met cofinanciering van de EU, of een te 

hoge opgave van de perceeloppervlakte door 

boeren.
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D E  S P E C I F I E K E  J A A R V E R S L A G E N 
O V E R  D E  EU -A G E N T S C H A P P E N 
E N  A N D E R E  I N S TA N T I E S 
E N  O R G A N E N  V O O R  2010

In  december 2011 publ iceerde de Reken-

kamer  specif ieke jaarvers lagen  over  het 

begrotingsjaar 2010 voor elke van de 42 EU-

agentschappen, gedecentraliseerde organen 

(zoals gemeenschappelijke ondernemingen) 

en andere instanties (met name de operatio-

nele efficiëntie van de Europese Centrale Bank). 

De ERK gaf goedkeurende verklaringen af voor 

alle gecontroleerde entiteiten, behalve voor 

het Europees Agentschap voor het wereldwijde 

satellietnavigatiesysteem, vanwege de onjuiste 

boekhoudkundige vastlegging van activa, en 

voor de gemeenschappeli jke onderneming 

ENIAC, daar geen resultatenrekening was opge-

nomen in de rekeningen.

De EU-agentschappen en gedecentraliseerde 

organen zijn door de EU-wetgever opgericht 

om specifieke taken te verrichten. Elk agent-

schap heeft  z i jn eigen opdracht ,  bestuur , 

directeur ,  personeel  en begroting.  Agent-

schappen zijn actief op vele terreinen, zoals 

veiligheid, beveiliging, gezondheid, onderzoek, 

financiën, migratie en reizen. 

H E T  J A A R V E R S L A G 
O V E R  D E  E U R O P E S E 
O N T W I K K E L I N G S F O N D S E N 
V O O R  2010

In haar jaarverslag over de Europese Ontwik-

kelingsfondsen (EOF’s) voor het begrotingsjaar 

2010 (gepubliceerd op 10 november 2011) con-

cludeerde de ERK dat de jaarrekening van de 

EOF’s een in elk materieel opzicht getrouw beeld 

gaf van de financiële situatie van de EOF’s, en 

dat hun verrichtingen en kasstromen in overeen-

stemming waren met hun financieel reglement. 

De ontvangsten van de EOF’s bevatten geen 

fouten van materieel belang. De EOF-vastleg-

gingen waren eveneens wettig en regelmatig 

ondanks dat niet-kwantificeerbare fouten zijn 

aangetroffen in aanbestedingen. Wel werd een 

materieel foutenpercentage aangetroffen in de 

EOF-betalingen aan projecten, met een geschat 

foutenpercentage van 3,4 %. De aangetroffen 

fouten hadden betrekking op de niet-naleving 

van subsidiabiliteitsvoorwaarden. De ERK beoor-

deelde de controlesystemen van de EOF als 

gedeeltelijk doeltreffend in het waarborgen van 

de regelmatigheid van de betalingen.

President Caldeira presenteert het Jaarverslag 2010 in de 

voltallige vergadering van het Europees Parlement.
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 o aanstaande ontwikkelingen in de regelge-

ving of de operationele kaders;

 o politieke en publieke belangstelling.

De ERK stelde in 2011 in totaal 16 speciale ver-

slagen vast over een reeks van onderwerpen, 

een toename in vergelijking met de 14 vastge-

stelde verslagen in 2010. Ze worden hieronder 

kort besproken onder de rubrieken van het 

huidige meerjarige financiële kader — de meer-

jarenbegroting van de EU.

De speciale verslagen zijn integraal in 22 talen 

van  de  EU gepubl iceerd  op de  webs i te 

(http://.eca.europa.eu ) van de ERK en verkrijg-

baar via de EU Bookshop. 

D E B E L AN G R I J K S TE S TAPPE N B I J  E E N G E SE LEC TE E R D E 

D O E L M AT I G H E I DS  O F NALE V I N GSG E R I CH T E CO N T R O LE

SPECIALE VERSLAGEN IN 2011

Naast haar jaarverslagen publiceert de ERK 

gedurende het jaar speciale verslagen ,  over 

doelmatigheids- en nalevingsgerichte controles 

op specifieke begrotingsterreinen of door haar 

te kiezen beheersthema’s. De ERK selecteert en 

ontwikkelt deze controletaken zodanig dat de 

impact ervan optimaal is en dat zij zo goed 

mogelijk gebruik maakt van haar middelen.

Bij het selecteren van de onderwerpen neemt 

de ERK het volgende in overweging:

 o de risico’s  voor de doelmatigheid of de 

naleving voor een bepaald ontvangsten- of 

uitgaventerrein;

 o het niveau van de betrokken ontvangsten 

of uitgaven;

 o het tijdsverloop sinds de vorige controle;

Vooronderzoek

Bepalen van het nut en de haalbaarheid van het controlevoorstel.

Controleplanning

Beschrijft de omvang, doelstellingen, aanpak, methoden en het tijdschema van de controle.

Veldwerk

Multidisciplinaire teams verzamelen ter plaatse bewijsstukken op het hoofdkantoor 

van de Commissie, in de lidstaten en in begunstigde landen.

Analyse van 
bevindingen

Bevestiging van de feiten met de gecontroleerden en gebruik van bewijs voor de conclusies 

over de controledoelstellingen.

Opstellen van 
verslag

Heldere, gestructureerde presentatie van de voornaamste bevindingen en conclusies. 

Opstellen van aanbevelingen.

Goedkeuring

Goedkeuring van het verslag door de gecontroleerde.

Vaststelling

Vaststelling van het verslag.

Publicatie

Publicatie van het speciaal verslag in 22 officiële talen, vergezeld van de antwoorden 

van de gecontroleerde.
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D U U R Z A M E  G R O E I

Duurzame groei is gericht op groei en banen 

en bestrijkt twee thema’s:

Concurrentiekracht omvat financiering voor 

onderzoek en technologische ontwikkeling, 

interne verbinding van Europa door middel van 

EU-wijde netwerken, onderwijs en opleiding, 

bevordering van het concurrentievermogen in 

een volledig geïntegreerde interne markt, de 

sociale agenda en nucleaire ontmanteling. De 

EU-begroting ter bevordering van concurren-

tievermogen voor groei en werkgelegenheid 

beloopt 89,4 miljard euro voor 2007-13, ofwel 

9,2 % van de totale begroting voor de periode; 

bijna tweederde van dit geld wordt besteed aan 

onderzoek en ontwikkeling;

Cohesie voor groei en werkgelegenheid heeft 

met name betrekking op het cohesiebeleid, dat 

ten uitvoer wordt gebracht door fondsen die 

welbepaalde activiteitenterreinen bestrijken, 

waaronder het Europees Sociaal Fonds, het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

en het Cohesiefonds. De middelen worden in 

gedeeld beheer uitgegeven door de Commis-

sie en de EU-lidstaten. De geplande uitgaven 

voor EU-cohesie voor 2007-13 bedragen 348,4 

miljard euro; 35,7 % van de totale EU-begroting.

In de loop van 2011 stelde de ERK op dit terrein 

de volgende speciale verslagen vast:

 o doeltreffendheid van de midden- en klein-

bedr i j fgarant iefaci l i te i t  (4/2011) ,  wat 

betreft de opzet en de planning, het beheer 

van haar activiteiten en de verwezenlijking 

van haar doelstel l ingen. De mkb-garan-

tiefaciliteit is een financieringsinstrument 

gericht op een vergroting van het aanbod 

van schuldfinanciering, dat namens de Euro-

pese Commissie wordt beheerd door het 

Europees Investeringsfonds, en garanties 

of tegengaranties verstrekt aan financiële 

intermediairs ten behoeve van leningen die 

financiële instellingen aan mkb-bedrijven 

verstrekken;

 o doeltreffendheid van uit het Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) geco-

financierde toerismeprojecten  (6/2011), 

wat betreft de verwachte resultaten, de 

duurzaamheid daarvan, de toegevoegde 

waarde van de EU-bijdrage en de project-

opzet. Het was gebaseerd op een brede 

enquête over projecten in 26 regio’s in 9 lid-

staten. Tussen 2000 en 2006 was 4,6 miljard 

euro uit het EFRO toegewezen aan materiële 

investeringen in toerisme via projecten die 

werden geselecteerd en beheerd door de 

beheersautoriteiten in de lidstaten;
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 o doeltreffendheid van de e-overheidspro-

jecten die steun kregen uit het Europees 

Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 

(9/2011) gericht op de programmeringspe-

riode 2000-06 in vier l idstaten: Frankrijk, 

Italië, Polen en Spanje. De controle beoor-

deelde of de gecofinancierde projecten 

waren geselecteerd op basis van behoeften, 

waren uitgevoerd volgens plan en of ze nut-

tig en duurzaam waren. De doelstellingen 

van de EU-steun van 6,7 miljard euro uit 

het EFRO voor de informatiemaatschappij 

waren de ontwikkeling van nieuwe veilige 

technologieën,  infrastructurele capaci-

teit en connectiviteit tussen regio’s door 

breedband;

 o doeltreffendheid van het beheer door de 

Commissie van de controle op staatssteun 

(15/2011). Bij de controle is onderzocht of 

de procedures en systemen waarborgen dat 

de Commissie alle relevante staatssteunza-

ken in behandeling neemt, dat de zaken 

binnen de gestelde termijnen doeltreffend 

worden afgehandeld en dat de Commissie 

toezicht kan houden op de impact van haar 

staatssteuncontrole. De Commissie heeft de 

verantwoordeli jkheid om te waarborgen 

dat staatssteun die door de lidstaten wordt 

verstrekt,  verenigbaar is met de interne 

markt van de Europese Unie. De lidstaten 

zi jn verpl icht om voorgenomen staats-

steunmaatregelen bij de Commissie aan te 

melden en de goedkeuring van de Commis-

sie te verkrijgen voordat zij de betreffende 

maatregelen uitvoeren;

 o tenuitvoerlegging van de financiële steun 

van de EU voor de ontmantel ing van 

kernreactoren in Bulgarije, Litouwen en 

Slowakije  (16/2011):  beoordeelde of de 

programma-acties waren ontworpen op 

grond van vastgestelde behoeften, of ze 

volgens plan werden uitgevoerd en of de 

regels inzake verantwoording en bestuur 

toereikend waren om te zorgen voor een 

doeltreffend gebruik van de EU-middelen. In 

het kader van hun onderhandelingen voor 

toetreding tot de Europese Unie verbonden 

Bulgarije, Litouwen en Slowakije zich ertoe, 

acht niet-verbeterbare reactoren vroegtij-

dig te sluiten en vervolgens te ontmantelen. 

Vanwege deze uitzonderlijke last, leverde 

de EU tussen 1999 en 2013 in het kader van 

de drie landenprogramma’s een financiële 

bijdrage van 2,9 miljard euro. 
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I N S TA N D H O U D I N G  E N  B E H E E R 
VA N  D E  N AT U U R L I J K E 
H U L P B R O N N E N

In de loop van 2011 stelde de ERK op dit terrein 

de volgende speciale verslagen vast:

 o d e  b e d r i j f s t o e s l a g r e g e l i n g  v a n  h e t 

gemeenschappel i jk  landbouwbeleid 

(Speciaal verslag 5/2011) – zie tekstvak: „Een 

doelmatigheidscontrole in detail”;

 o is het beleid met betrekking tot agro-

milieusteun goed opgezet en beheerd 

(7/2011). Bij de controle werd beoordeeld 

of het beleid zodanig is opgezet en gemoni-

tord dat er concrete milieuvoordelen kunnen 

worden gerealiseerd; of landbouwers goed 

ondersteund worden met passende begelei-

ding en de juiste steunbedragen; en of bij 

het beheer rekening gehouden wordt met 

specifieke milieubehoeften. Met agromili-

eusteun is ongeveer 2,5 miljard euro aan 

EU-uitgaven per jaar gemoeid en deze moet 

voorzien in de groeiende maatschappelijke 

vraag naar dienstverlening op milieugebied, 

door landbouwers ertoe aan te moedigen 

landbouwproductiemethoden in te voeren 

of blijven toe te passen die verenigbaar zijn 

met de bescherming en verbetering van 

het milieu. Het beheer van dit beleid wordt 

gedeeld door de Commissie en de lidstaten;

 o terugvorderingen van onverschuldigde 

betalingen in het kader van het gemeen-

schappelijk landbouwbeleid  (8/2011) , 

waarin de doeltreffendheid is beoordeeld 

van de door de l idstaten opgezette en 

gehanteerde systemen om vastgestelde 

schulden terug te vorderen. Bij de controle 

werd beoordeeld of lidstaten schulden op 

correcte wijze registreren en verwerken; of 

zij erin slagen vastgestelde onverschuldigd 

betaalde bedragen terug te vorderen; of zij 

oninbare schulden in overeenstemming met 

de regels afschrijven; en of het toezicht en 

supervisie van de Commissie doeltreffend 

is.  De Europese Unie besteedt ongeveer 

55 miljard euro per jaar aan landbouw en 

plattelandsontwikkeling en een deel daar-

van wordt ten onrechte betaald vanwege 

onregelmatige of onjuiste declaraties en 

moet teruggevorderd worden;

De EU heeft  een ui tgebreide bele idsver-

a n t w o o r d e l i j k h e i d  v o o r  l a n d b o u w  e n 

plattelandsontwikkeling, visserij en het milieu. 

De geplande uitgaven voor 2007-13 bedragen 

413,1 miljard euro, 42,3 % van het totaal.

Driekwart van het geld wordt besteed aan 

rechtstreekse betalingen aan landbouwers en 

ondersteuning van landbouwmarkten door 

middel van het Europees Landbouwgaran-

tiefonds  (ELGF) — de eerste pij ler van het 

Gemeenschappeli jk Landbouwbeleid (GLB). 

Nog eens eenvi j fde van de uitgaven gaat 

naar EU-steun voor plattelandsontwikkeling 

(PO) die wordt gefinancierd uit het Europees 

Landbouwfonds voor plattelandsontwikke-

ling (ELFPO), de tweede pij ler van het GLB. 

Landbouw en plattelandsontwikkeling vallen 

onder gedeeld beheer van de Commissie en 

de lidstaten.
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 o doeltref fendheid van de programma’s 

‘schoolmelk’ en ‘schoolfruit’  (10/2011), 

waarin is beoordeeld of de EU-subsidies een 

directe impact hebben op de consumptie 

van de begunstigden en hoe waarschijnlijk 

het is dat de programma’s hun educatieve 

doelstellingen verwezenlijken en toekom-

stige voedingsgewoonten beïnvloeden. 

Deze EU-programma’s hebben tot doel 

kinderen aan te moedigen tot gezond eten 

door de consumptie van melkproducten en 

fruit en groenten, en een bijdrage te leveren 

tot de verbetering van de markt voor deze 

producten. De EU heeft momenteel een jaar-

lijks budget van 180 miljoen euro voor deze 

twee programma’s;

 o of de opzet en het beheer van de rege-

ling inzake geografische aanduidingen 

deze doeltreffend maken  (11/2011) . 

De controle beoordeelde de deugdelijk-

heid van het systeem, de aantrekkelijkheid 

van de regeling voor producenten en de 

bekendheid bij de consumenten. De rege-

ling inzake geografische aanduidingen heeft 

tot doel de namen te beschermen van pro-

ducten waarvan de kenmerken in verband 

worden gebracht met het geografische 

gebied waar zij worden geproduceerd. Zij 

biedt landbouwers en voedselproducenten 

potentiële economische kansen en strekt 

ertoe een positieve invloed te hebben op 

de plattelandseconomie;

 o doeltreffendheid van de bijdrage van de 

EU-maatregelen tot de aanpassing van 

de capaciteit van de vissersvloten aan 

de beschikbare vangstmogelijkheden 

(speciaal  verslag 12/2011) .  De controle 

onderzocht of het kader voor de verkleining 

van de vlootcapaciteit duidelijk was en of 

de specifieke maatregelen goed ontworpen 

waren en ten uitvoer gebracht. De controle 

werd uitgevoerd bij de Commissie en in 

Denemarken, Spanje, Frankrijk, Italië, Polen, 

Portugal en het Verenigd Koninkrijk.  Het 

gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) van 

de EU is gericht op het bevorderen van duur-

zame visserij door een evenwicht te bereiken 

tussen visbestanden en de vissersvloot om 

overexploitatie van de visbestanden te voor-

komen Sinds jaren bestaat een probleem 

van overcapaciteit dat zowel de duurzaam-

heid van de visbestanden ondermijnt als de 

levensvatbaarheid van de visserijsector op 

de lange termijn. Het Europees Visserijfonds 

beschikt over 4,3 miljard euro voor de pro-

grammeerperiode 2007-13.
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EEN DOELMATIGHEIDSCONTROLE IN DETAIL

SPECIAAL VERSLAG 5/2011 DE BEDRIJFSTOESLAGREGELING BTR: 
PROBLEMEN DIE MOETEN WORDEN AANGEPAKT 

VOOR EEN BETER FINANCIEEL BEHEER

Deze doelmatigheidscontrole betrof 

de deugdelijkheid van het financieel 

beheer van betalingen via de BTR, dat 

momenteel in 17 van de 27 EU-lidstaten 

wordt toegepast. Uitgaven op grond 

van de regeling beliepen in 2009 onge-

veer 28,8 miljard euro.

De invoering van de BTR vormde een 

essentieel onderdeel van de hervorming 

in 2003  van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van de EU. Ze had tot 

doel, het inkomen van de landbouwers 

te ondersteunen en hen aan te moedi-

gen om beter in te spelen op de vraag 

uit de markt. De hervorming verbrak 

de band tussen steun en productie 

(„ontkoppeling”). Hiervoor in de plaats 

moeten landbouwers beschikken over subsidiabele landbouwgrond en ‘toeslagrechten’ bezitten.

Vanaf 2006 verrichtte de ERK een aantal controles van procedures van de Commissie en lidstaten 

die de nauwkeurigheid van de toeslagrechten en de juistheid van de betalingen aan de landbouwers 

waarborgen. Deze controles omvatten alle 17 lidstaten die de regelingen toepassen, en de resultaten 

werden gerapporteerd in de Jaarverslagen 2006 en 2007 over de EU-begroting.

De ERK heeft besloten op deze resultaten voort te bouwen met een doelmatigheidscontrole die zich 

richtte op: 

 o de begunstigden van het beleid, de toegang tot de steun en de definitie van subsidiabele grond;

 o de bijdrage van de regeling tot de verwezenlijking van de doelstellingen: ondersteuning van het 

landbouwinkomen en behoud van de grond in goede landbouw- en milieuconditie;

 o de specifieke gevolgen van de diverse uitvoeringsmodellen van de regeling. 

Controlebezoeken werden in 2009 en 2010 afgelegd bij de Commissie en in Frankrijk, het Verenigd 

Koninkrijk en Italië.

Het uiteindelijke speciaal verslag 5/2011 concludeert dat de BTR heeft bijgedragen tot de verwezen-

lijking van de twee hoofddoelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid: de landbouwers 

aanmoedigen beter in te spelen op de vraag uit de markt en het inkomen in de landbouwsector als 

geheel ondersteunen. In het algemeen leidde de toepassing van de regeling echter tot een aantal 

aanvechtbare kenmerken betreffende de vaststelling van de begunstigden van het beleid, de aard van 

de subsidiabele percelen en activiteiten, het milieu-effect van de regeling, de verdeling van de steun 

tussen en binnen de lidstaten en de specifieke effecten van de historische en regionale modellen.
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In het verslag wordt aanbevolen dat betalingen beter terecht moeten komen bij actieve landbouwers 

en niet moeten gaan naar niet-agrarische percelen en activiteiten die niet helpen om de landbouw-

productie te verhogen of actief de milieuwaarde van de grond te behouden. De ERK doet ook de 

aanbevelingen om de kosten in verband met milieu en andere externe effecten die landbouwers 

genereren tot uitdrukking te laten komen in de hoogte van de steun en voor een meer evenwichtige 

verdeling van de steun over landbouwers. De berekening van de steun zou moeten worden gebaseerd 

op actuele landbouwomstandigheden.

De controle werd uitgevoerd door een multidisciplinair team van acht controleurs van Kamer I. Het 

controlewerk leverde niet alleen verder inzicht op in het concept van ontkoppelde landbouwsteun 

maar ook in de effecten die verband houden met de omschakeling van de vroegere gekoppelde 

steunregeling. Teamleider Sven Kölling: „Het was een bijzondere uitdaging om de verschillende uitvoe-

ringsmodellen en varianten van de BTR te controleren samen met het nationale en regionale beheersbeleid; 

allemaal factoren die invloed hadden op de doeltreffendheid en efficiëntie van de steun.” Bezoeken aan 

eindbegunstigden en controles ter plaatse van landbouwbedrijven bleken van essentieel belang te 

zijn voor het verzamelen van het bewijs ter ondersteuning van de controlebevindingen en conclusies. 

Een aantal van de aanbevelingen van de ERK komt tot uitdrukking in de voorstellen van de Commissie 

in het kader van de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2013 (in behandeling 

ten tijde van dit schrijven) waaronder de definitie van ‘actieve landbouwer’ en minimale activiteiten 

op bepaalde typen grond, de steunverdeling tussen begunstigden, minder verscheidenheid aan 

BTR-modellen, en een betere weerspiegeling in de steun van de externe milieueffecten.

Controleteam (van links naar rechts): (voorste rij) Heike Walz, ERK-lid Michel Cretin, Aurelia Petliza, 

(achterste rij) Pietro Puricella, Dirk Pauwels, Sven Kölling, Sylvain Lehnhard.
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D E  EU A L S  M O N D I A L E  PA R T N E R

EU-activiteiten op het terrein van externe 

betrekkingen zijn gericht op: uitbreiding ;  de 

totstandbrenging van stabiliteit, veiligheid 

en welvaart in haar omgeving; actief streven 

naar duurzame ontwikkeling op internationaal 

niveau; het bevorderen van mondiaal politiek 

bestuur en het waarborgen van de strategische 

veiligheid en de veiligheid van de burger. 

De EU heeft 55,9 miljoen euro uitgetrokken 

voor de periode 2007-13, hetgeen neerkomt 

op 5,7 % van het totaal aan geraamde uitgaven 

voor deze doelstellingen. De meeste uitgaven 

worden rechtstreeks beheerd door de Com-

missie vanuit haar hoofdkantoor of via haar 

delegaties. Een deel van de steun wordt ook in 

gedeeld beheer met internationale organisaties 

uitgevoerd.

In de loop van 2011 stelde de ERK op dit terrein 

de volgende speciale verslagen vast:

 o heeft deconcentratie van het externe-

steunbeheer van de Commissie van het 

hoofdkantoor naar de delegaties geleid 

tot een betere steunverlening? (1/2011). 

De controle onderzocht de beheersrege-

lingen en hun impact op de verbetering 

van de snelheid en kwaliteit van de steun-

verlening en het opzetten van deugdelijke 

financiële procedures. De EU is de groot-

ste steundonor ter wereld en de Europese 

Commissie beheert een aanzienlijk deel van 

die steun — 8,4 miljard euro in 2009 — via 

haar beheerssysteem, met bevoegdheden 

gedelegeerd aan haar plaatselijke kantoren 

in partnerlanden sinds 2002; 

 o eff ic iëntie en doeltreffendheid van EU-

bijdragen, verstrekt in door conflicten 

getroffen landen via organisaties van de 

Verenigde Naties  (3/2011) door zich te 

richten op projecten in Afghanistan, Irak 

en Soedan uit de periode 2006 tot 2008. 

De door EuropeAid via VN-organisat ies 

verstrekte bedragen waren in de orde van 

grootte van 4 miljard euro in de periode van 

2005 tot 2009. De EU kan middelen bijdra-

gen aan specifieke projecten, ofwel als enige 

donor of samen met andere donoren, aan 

multidonortrustfondsen zonder het geld 

voor specifieke activiteiten of doelstellingen 

te bestemmen, of aan de algemene begro-

ting van een VN-organisatie; 

 o doeltreffendheid van de EU-steun om de 

capaciteit van Kroatië te verbeteren om 

na de toetreding financiële middelen te 

beheren (14/2011) waarin de planning door 

de Commissie van de steun werd beoor-

deeld en werd beoordeeld of de door de 

EU gefinancierde projecten de beoogde 

resultaten hebben opgeleverd. Het doel van 

pretoetredingssteun van de EU bestaat in 

het helpen van de kandidaat-lidstaten om 

hun bestuurlijke capaciteit te versterken ter 

voorbereiding op het beheren van grotere 

bedragen aan EU-middelen die te hunner 

beschikking zullen staan zodra zij lidstaat 

zijn geworden. Kroatië heeft sinds 2007 elk 

jaar 150 miljoen euro aan steun ontvangen.
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In de loop van 2011 stelde de ERK op dit terrein 

het volgende speciale verslag vast:

 o wordt met douaneregeling 42 ontwijking 

van belasting van de bruto toegevoegde 

waarde (btw) voorkomen dan wel ont-

dekt (13/2011), waarin wordt beoordeeld 

of er in de strijd tegen btw-ontwijking bij 

de gebruikmaking van douaneregeling 42 

een deugdelijk regelgevingskader is opge-

zet. De ERK voerde controles uit in België, 

Denemarken, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk, 

Slovenië en Zweden. Douaneregeling 42 is 

een mechanisme waar een EU-importeur 

gebruikt van maakt om een btw-vrijstelling 

te verkrijgen. Het wordt toegepast wanneer 

goederen die van buiten de EU in de ene lid-

staat zijn ingevoerd naar een andere lidstaat 

worden doorgevoerd. In dit soort gevallen 

moet de btw worden afgedragen in de lid-

staat van bestemming.

In de loop van 2011 stelde de ERK op dit terrein 

het volgende speciale verslag vast:

 o het beheer van het Europees Bureau 

voor fraudebestrijding (OLAF) (2/2011) 

beoordeelde de ondernomen acties om de 

aanbevelingen uit te voeren over het onder-

werp uit een voorgaand speciaal verslag 

(1/2005) van de ERK. Bij de controle werd 

onderzocht of de activiteiten van OLAF weer 

meer op de onderzoeksfunctie zijn gericht; 

of de efficiëntie van zijn onderzoeken zijn 

verbeterd; hoe het de doeltreffendheid van 

zijn onderzoeken heeft aangetoond; en of 

de rol van het Comité van toezicht is ver-

duidelijkt. OLAF is belast met de bestrijding 

van fraude en andere onwettige activiteiten 

die schadelijk zijn voor de EU-begroting. Het 

maakt onderdeel uit van de Commissie maar 

verricht zelfstandig onderzoek, heeft onge-

veer 500 personeelsleden in dienst, en de 

jaarlijkse begroting bedraagt zo’n 50 miljoen 

euro.

A D M I N I S T R AT I E

D e  a d m i n i s t r a t i e v e  u i t g a v e n  v a n  d e 

EU-instellingen, agentschappen en gedecen-

traliseerde organen omvatten personeelskosten, 

zoals salarissen en pensioenen, en uitgaven aan 

gebouwen, uitrusting, energie, communicatie 

en informatietechnologie. De totale uitgaven 

voor 2007-13 bedragen 55,9 miljard euro: 5,7 % 

van de totale EU-begroting.

O N T VA N G S T E N

De begroting van de Europese Unie wordt 

hoofdzakelijk gefinancierd uit eigen middelen 

en overige ontvangsten. De traditionele eigen 

middelen — voornamelijk douanerechten — 

vertegenwoordigen ongeveer 12 % van de 

totale ontvangsten van de EU en de btw-midde-

len nog eens 12 %. Het merendeel van de eigen 

middelen van de EU, zo’n 70 %, is afkomstig uit 

de eigen middelen bni, de bron die ervoor zorgt 

dat de begroting altijd in evenwicht is.
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IN 2011 UITGEBRACHTE 
ADVIEZEN EN STANDPUNTNOTA’S

De ERK droeg bij tot het verbeteren van het 

financieel beheer van de EU door middel van 

haar adviezen over voorstellen voor nieuwe of 

gewijzigde wetgeving met financiële impact. 

Deze adviezen worden gevraagd door de 

andere EU-instellingen, en gebruikt door de 

wetgevende autoriteiten — Europees Parle-

ment en Raad — bij hun werk. De ERK kan ook 

op eigen initiatief standpuntnota’s uitbrengen 

over andere onderwerpen.

In 2011 stelde de ERK zeven adviezen vast:

 o 1/2011: Voorstel voor een verordening van 

de Raad tot wijziging van Verordening (EG) 

nr. 215/2008 inzake het Financieel Regle-

ment van toepassing op het 10e Europees 

Ontwikkelingsfonds, voor wat betreft de 

Europese dienst voor extern optreden.

 o 2/2011 :  De f inanciële regel ing van de 

gemeenschappelijke onderneming Clean 

Sky.

 o 3/2011 :  Voorstel voor een wijziging van 

het financiële reglement van de Europese 

scholen.

 o 4/2011 :  Het groenboek van de Commis-

sie betreffende de modernisering van het 

beleid inzake overheidsopdrachten.

 o 5/2011: Het voorstel voor een verordening 

(Euratom) van de Raad tot vaststelling van 

de regels voor deelname van ondernemin-

gen, onderzoekscentra en universiteiten aan 

acties onder contract ingevolge het kader-

programma van de Europese Gemeenschap 

voor Atoomenergie, en voor de verspreiding 

van onderzoeksresultaten.

 o 6/2011: Het gewijzigde voorstel voor een 

verordening van het Europees Parlement 

en de Raad tot  wi jz iging van Verorde-

ning (EG) nr. 1073/1999 betreffende de door 

het Europees Bureau voor fraudebestri j-

ding (OLAF) verrichte onderzoeken en tot 

int rekk ing van Verordening (Euratom) 

nr. 1074/1999.

Advies 7/2011 had betrekking op de voorstel-

len voor een verordening van het Europees 

Parlement en de Raad houdende gemeenschap-

pelijke bepalingen inzake cohesie-uitgaven , 

die tot 45 % van de totale EU-uitgaven voor de 

periode 2014-20 zouden kunnen uitmaken. De 

bijdrage van de EU-begroting aan de verwe-

zenlijking van de Europa 2020-doelstellingen is 

in belangrijke mate afhankelijk van een spaar-

zaam, doelmatig en doeltreffend gebruik van 

deze fondsen. Dit is tevens van invloed op de 

geloofwaardigheid en legitimiteit van EU-optre-

den. De voortdurende uitdaging bestaat in het 

behalen van goede kwalitatieve resultaten met 

een regeling waarin middelen van tevoren wor-

den toegewezen aan de lidstaten en de opname 

van de middelen een impliciete doelstelling is. 

Doeltreffende supervisie en verantwoording 

van de Commissie kan de lidstaten helpen om 

deze middelen met succes te benutten. 

De adviezen zijn integraal in alle officiële EU-

talen gepubliceerd op de website van de ERK 

http://eca.europa.eu.

http://eca.europa.eu
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DE STANDPUNTNOTA VAN DE REKENKAMER: GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE 
VERANTWOORDINGSPLICHT EN CONTROLE VAN DE OVERHEIDSFINANCIËN IN DE EU 

EN DE ROL VAN DE ERK IN HET LICHT VAN DE HUIDIGE FINANCIËLE EN ECONOMISCHE CRISIS

De voortdurende wereldwijde financiële en economische crisis heeft ingrijpende gevolgen voor 

de Europese Unie. In reactie op de crisis heeft de EU maatregelen getroffen om de duurzaamheid 

van de financiële sector te ondersteunen, economisch herstel en economische groei te bevorderen, 

financiële steun te verlenen aan lidstaten en de coördinatie van fiscaal en economisch beleid door 

de lidstaten te versterken. Deze maatregelen hebben belangrijke gevolgen voor het gebruik van 

publieke middelen — door burgers betaalde belastingen — in de EU. De veranderingen in de opzet 

van het economisch beleid van de Unie brengen nieuwe uitdagingen met zich voor de verantwoor-

dingsplicht, doorzichtigheid en controle van de openbare financiën. 

De ERK is van oordeel dat deze nieuwe maatregelen moeten voldoen aan het beginsel dat er bij 

de inzet van publieke middelen sprake moet zijn van passende regelingen voor doorzichtigheid, 

publieke verantwoordingsplicht en controle van de openbare financiën. Daarom publiceerde de 

ERK op 19 mei 2011 een standpuntnota over de gevolgen voor de publieke verantwoordingsplicht 

en controle van de openbare financiën in de EU en de rol van de ERK in het licht van de huidige 

financiële en economische crisis. 

In haar nota concludeerde de ERK dat zij controles zal uitvoeren met betrekking tot de nieuwe toe-

zichthoudende autoriteiten, steunmechanismen met begrotingsgaranties van de EU en — voor zover 

mogelijk — de activiteiten van de Commissie tijdens het Europese semester. De ERK heeft gevallen 

geconstateerd waarin de regeling voor controle van overheidsfinanciën niet toereikend is. Zij is bij-

voorbeeld van oordeel dat het Verdrag tot oprichting van het Europees Stabiliteitsmechanisme een 

bepaling zou moeten bevatten over de controle van overheidsfinanciën. Tenslotte constateerde de 

ERK een aantal gevallen waarin zich kwesties van verantwoordingsplicht en transparantie voordoet 

en waarover de bevoegde instellingen binnen de EU, met name het Europees Parlement en de Raad, 

zich zouden moeten buigen. Het betreft boekhoud-/controlestandaarden, activiteiten van de centrale 

bank en de follow-up van begrotingsbeleid in het kader van de nieuwe regels die worden vastgesteld.
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De ERK werkt samen met andere hoge controle-instanties (HCI’s), voornamelijk via:

 o het Contactcomité van de HCI’s van de EU-lidstaten;

 o het netwerk van HCI’s  van de landen die kandidaat of potentieel kandidaat zijn voor het 

EU-lidmaatschap;

 o internationale organisaties voor openbare controle-instanties, met name de internationale orga-

nisatie van hoge controle-instanties (INTOSAI) en haar Europese regionale groep (EUROSAI).

CONTACTCOMITÉ

Het Verdrag schrijft  voor dat de ERK en de 

nationale controle-instanties van de lidstaten 

samenwerken in onderling vertrouwen en met 

behoud van hun onafhankeli jkheid. De ERK 

werkt actief samen met de HCI’s van de EU-lid-

staten binnen het kader van het Contactcomité. 

Het Contactcomité is een vergadering van de 

presidenten van de HCI’s van de EU-landen en 

de ERK, en komt elk jaar samen. Het biedt een 

forum voor samenwerking en uitwisseling van 

vakkennis en ervaring op het gebied van de 

controle van EU-middelen en andere aan de EU 

gerelateerde kwesties. De dagelijkse contacten 

worden onderhouden door contactambtena-

ren die door elke instelling zijn benoemd. Er 

zijn werkgroepen en netwerken opgezet om 

te helpen gemeenschappelijke standpunten en 

praktijken uit te werken.

In 2011 was de ERK waarnemend voorzitter 

van het Contactcomité, bleef ze administratieve 

bijstand verlenen aan het comité en nam ze 

actief deel aan zijn verschillende werkgroepen 

en netwerken. 

SAMENWERKING ME T ANDERE HCI ’S

Op 13 en 14 oktober 2011 is de jaarlijkse ver-

gadering van het Contactcomité gehouden bij 

de ERK. Het hoofdonderwerp van de vergade-

ring was een congres over de gevolgen van het 

‘Europese semester’ voor de EU-HCI’s en de ERK 

en andere ontwikkelingen in het economische 

bestuur van de EU. Dit omvatte de regelge-

ving en het toezicht op financiële systemen 

en instellingen, staatssteun aan de financiële 

sector en controle van de crisisbeheersmecha-

nismen van de euro.

Het Contactcomité stelde een verklaring vast 

(zie tekstvak) gericht aan het Europees Par-

lement,  de Europese Raad en de Europese 

Commissie,  alsook aan de parlementen en 

regeringen van de EU-lidstaten. Het Contact-

comité nam eveneens een resolutie aan met 

een oproep van de HCI’s van de landen van de 

eurozone voor een adequate externe publieke 

controle van het Europees Stabiliteitsmecha-

nisme. Zowel de verklaring als de resolutie zijn 

beschikbaar op de website van het Contactco-

mité, http://www.contactcommittee.eu.

De belangrijkste sprekers tijdens de vergadering van het Contactcomité in 2011 waren commissaris Olli Rehn, 

minister van Financiën van Luxemburg Luc Frieden en vice-president Vitor Constâncio, samen met de president van 

de ERK, Vitor Caldeira (derde van links).
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VERKLARING OVER DE IMPACT VAN HET EUROPESE SEMESTER EN ANDERE RECENTE 

ONTWIKKELINGEN IN HET ECONOMISCH BESTUUR VAN DE EU OP DE HOGE 

CONTROLEINSTANTIES VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE EN OP DE EUROPESE 

REKENKAMER, ZOALS VASTGESTELD DOOR HET CONTACTCOMITÉ OP 14 OKTOBER 2011, 

WAARIN WORDT GEWEZEN OP DE BEGINSELEN DIE MOETEN WORDEN NAGELEEFD 

WANNEER ER SPRAKE IS VAN GEBRUIKMAKING VAN OVERHEIDSMIDDELEN EN MET 

EEN BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN TOEKOMSTIGE SAMENWERKING

Adequate publieke controle van overheidsfinanciën

Het Contactcomité is van oordeel dat de volgende beginselen moeten worden nageleefd wanneer 

er overheidsmiddelen in het spel zijn:

 o „voldoende transparantie, in de vorm van betrouwbare en tijdige informatie (inclusief nationale sta-

tistieken) over de werkelijke of beoogde gebruikmaking van overheidsmiddelen en de risico’s waaraan 

deze worden blootgesteld;

 o een passende verantwoordingsplicht, met inbegrip van publieke controle van de activiteiten en het 

ter verantwoording roepen van beleidsmakers en degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer 

van de processen; en

 o een adequate controle van de overheidsfinanciën, teneinde zekerheid en informatie te verschaffen 

betreffende de gebruikmaking van overheidsmiddelen en de risico’s waaraan deze worden blootgesteld, 

hetgeen bijdraagt tot transparantie en een grondslag biedt voor verantwoording.”

Om in de zin van de controle van de overheidsfinanciën een doeltreffend antwoord te verzekeren op 

de financiële en economische crisis en de nasleep daarvan, zullen de HCI’s van de EU en de Rekenkamer 

„nagaan op welke wijze hun controlewerkzaamheden — voor zover mogelijk en binnen het voor iedere 

instelling geldende mandaat — moeten worden aangepast aan de nieuwe context. In een aantal gevallen 

is dit proces al van start gegaan door middel van de invoering van nieuwe en bijgewerkte controletaken”.
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Verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen de HCI’s van de EU en de ERK

De toenemende interafhankelijkheid van de economieën van de EU vergroot de waarde van het 

gemeenschappelijke perspectief dat kan voortvloeien uit een nauwe samenwerking. Dit kan het 

volgende inhouden:

 o „het delen van uit recente controleresultaten geleerde lessen, alsmede het effect daarvan, als methode 

om kennis op te bouwen en te delen;

 o het vaststellen en verspreiden van actuele beste praktijken  inzake de controle van de nieuwe (en 

bestaande) regelingen;

 o het vaststellen van leemten in de controle van de overheidsfinanciën  en de mogelijkheden voor 

nieuwe controletaken en nieuwe partnerschappen, alsmede een beschouwing van de wijze waarop 

deze optimaal kunnen worden opgepakt; en

 o overwegen om specifieke door de HCI’s te gebruiken controlemethoden en technieken te ontwikkelen, 

alsmede instrumenten en richtsnoeren voor de uitvoering ervan.”

Het Contactcomité zal deze maatregelen ontwikkelen binnen zijn bestaande netwerken die betrek-

king hebben op de controle van Europa 2020 en het fiscaal beleid, door middel van parallelle of 

gecoördineerde audits en door middel van voor dit doel ingestelde samenwerkingsactiviteiten.

Vergadering Contactcomité 2011 op 13-14 oktober in Luxemburg.
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NETWERK VAN HCI’S 
VAN KANDIDAATLANDEN OF 
POTENTIËLE KANDIDAATLANDEN

De ERK nam actief deel aan de activiteiten van 

het netwerk van de HCI’s van de kandidaatlan-

den en potentiële kandidaatlanden van de EU1. 

De organisatorische structuur van het netwerk 

komt overeen met die van het Contactcomité 

en behelst periodieke bijeenkomsten van de 

hoofden van de HCI’s en contactambtenaren, 

alsook werkgroepen, seminars, workshops en 

paral lel le controles.  Het voornaamste doel 

bestaat in het bevorderen van de invoering 

van nieuwe controlemethoden en -technieken 

overeenkomstig internationale standaarden en 

beste EU-praktijken.

Een bijeenkomst van presidenten binnen het 

netwerk vond plaats in Istanbul op 8-9 maart 

2011. Het werd gezamenlijk voorgezeten door 

de Turkse Rekenkamer en de ERK, en heeft 

geleid tot de vaststelling van de Overeenkomst 

van Istanbul, met inbegrip van een werkplan 

voor toekomstige activiteiten, die zal worden 

uitgevoerd met de actieve bijdrage van de ERK, 

SIGMA en vertegenwoordigers van de HCI’s van 

de EU.

1 In februari  2012 bestaat het netwerk uit vijf 
kandidaatlanden (Kroatië, de voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië, IJsland, Montenegro, Turkije) en 
drie potentiële kandidaatlanden (Albanië, Bosnië en 
Herzegovina, Servië).

OVERIGE SAMENWERKING

In 2011 heeft de ERK een ‘peer review’ geleid 

van het Bureau van de controleur-generaal 

van Noorwegen, samen met de HCI’s van Oos-

tenrijk en Finland. Het verslag is in juni 2011 

gepubliceerd.

De ERK heeft haar actieve betrokkenheid bij en 

haar bijdrage aan de activiteiten van INTOSAI en 

EUROSAI voortgezet. Sinds zij in 2004 volwaar-

dig lid werd van INTOSAI heeft de ERK actief 

deelgenomen aan de subcommissies over pro-

fessionele controlestandaarden. In de loop van 

2011, na de goedkeuring van een omvattende 

reeks internationale standaarden (ISSAI’s) door 

de 20e INCOSAI-vergadering in november 2010, 

zijn deze subcommissies begonnen met de uit-

voering van hun nieuwe werkplannen, gericht 

op de harmonisatie van het ISSAI-kader en de 

verspreiding van de standaarden en richtlijnen. 

De ERK heeft tevens input geleverd aan de sub-

commissie ter bevordering van beste praktijken 

en kwaliteitsborging middels vrijwillige ‘peer 

reviews’, aan de subcommissie ter bevordering 

van meer activiteiten voor capaciteitsopbouw 

onder de INTOSAI-leden, alsook aan de INTO-

SAI-werkgroep over milieucontrole.

Bovendien is de ERK sinds 2008 voorzitter van 

de INTOSAI-werkgroep inzake de verantwoor-

ding en controle van steunverlening bij rampen. 

Een kerndoelstelling van deze werkgroep is het 

ontwikkelen van richtsnoeren en het vaststel-

len en verspreiden van goede praktijken op het 

gebied van verantwoording van steunverlening 

bij rampen, waarbij de nadruk ligt op activi-

teiten die gericht zijn op belanghebbenden 

(multilaterale organisaties, hulporganisaties, 

overheden, accountants).
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Ten aanzien van EUROSAI, deed de ERK een 

stap voorwaarts door l id  te worden van de 

bestuursraad voor de komende periode van zes 

jaar. De ERK heeft actief deelgenomen aan het 

achtste EUROSAI-congres (30 mei-2 juni 2011), 

dat was gericht op de uitdagingen, eisen en 

verantwoordelijkheden van leidinggevenden 

bij de overheid en de rol van de HCI’s, en op 

de controle door de HCI’s van de onafhanke-

lijke regelgevende agentschappen. Er werd een 

verklaring goedgekeurd met het oog op de ver-

sterking van de onafhankelijkheid van de HCI’s.

In december 2011 hebben de gezamenlijke 

inspanningen van de INTOSAI-gemeenschap en 

haar regionale werkgroepen voor de verster-

king van de onafhankelijkheid van HCI’s en voor 

de erkenning van de Verklaringen van Lima en 

Mexico, geleid tot de aanvaarding door de Alge-

mene Vergadering van de Verenigde Naties 

van een resolutie over „Bevordering van de 

efficiëntie, verantwoording, doeltreffendheid 

en transparantie van overheidsbestuur door 

versterking van hogere controle-instanties”.
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Op 15 november 2011 deed het Hof van Justitie 

uitspraak in de zaak C-539/09 Commissie tegen 

Bondsrepubliek Duitsland inzake de controlebe-

voegdheden van de Rekenkamer op het terrein 

van eigen middelen afkomstig uit belasting 

over toegevoegde waarde (btw).

De zaak kwam voort uit de weigering in 2006 

van het Duitse federale ministerie van Finan-

ciën om de ERK controles uit te laten voeren in 

Duitsland inzake de administratieve samenwer-

king tussen de lidstaten op het gebied van btw 

op grond van Verordening (EG) nr. 1798/2003 

van de Raad. Ter voorbereiding van haar Speci-

aal verslag 8/2007, besloot de ERK controles te 

verrichten in acht lidstaten, waaronder Duits-

land. De Duitse autoriteiten maakten bezwaar 

tegen het recht van de ERK om deze controle 

te verrichten.

De Duitse regering betoogde dat de op grond 

van de Verordening (EG) nr. 1798/2003 georga-

niseerde samenwerking tussen lidstaten geen 

direct verband heeft met EU-middelen, aange-

zien btw een nationale belasting is en moet 

worden onderscheiden van eigen middelen 

btw. De laatstgenoemde wordt vastgesteld na 

een reeks berekeningen en komt overeen met 

een betrekkelijk klein deel van de bedragen die 

de lidstaten innen als btw.

Het Hof van Justitie wees de argumentatie van 

de Duitse regering, die gebaseerd was op een 

strikt onderscheid tussen de btw-inkomsten 

van de lidstaten en de eigen middelen van de 

Unie afkomstig uit btw, resoluut af. Het Hof van 

Justitie benadrukte de afhankelijkheid van de 

eigen middelen btw van de btw-inkomsten van 

de lidstaten, daarmee de argumenten overne-

mend zoals ingebracht door de Commissie, het 

Europees Parlement en de ERK. 

OVERIGE AC TIVITEITEN

Het Hof van Justitie herinnerde eraan dat de 

Verordening (EG) nr. 1798/2003 betreffende 

administratieve samenwerking op het gebied 

van belasting van toegevoegde waarde tot doel 

had samenwerkingsprocedures tot stand te 

brengen tussen de lidstaten om die zo in staat te 

stellen btw-fraude te bestrijden en btw op een 

meer doeltreffende manier te innen. Dit heeft 

eveneens gevolgen voor de beschikbaarheid 

van eigen middelen btw voor de EU-begroting. 

Als de samenwerking tussen nationale autori-

teiten doeltreffend wordt uitgevoerd en in 

overeenstemming met de verordening, wordt 

bijgedragen aan een afname van fraude en aan 

de doeltreffende inning van btw in de lidstaten. 

Het helpt eigen middelen btw op het niveau te 

handhaven zoals vereist op grond van de ver-

schillende wetgevende teksten van de EU, en 

zodoende het algemene evenwicht van eigen 

middelen te behouden.

Het Hof van Justitie concludeerde dat de ERK 

de bevoegdheid had om de geplande controle 

uit te voeren in het kader van de administra-

tieve samenwerking op het gebied van btw, 

aangezien de controle betrekking had op 

EU-ontvangsten in het licht van rechtmatig-

heid en deugdeli jk f inancieel beheer en er 

zodoende een direct verband was met de door 

het Verdrag aan de Rekenkamer toegekende 

bevoegdheden. 

Zaak C-539/09 is de eerste zaak waarin het Hof 

van Justitie zich uitdrukkelijk moest uitspreken 

over de het bereik van de controlebevoegdhe-

den van de Rekenkamer. De uitspraak van het 

Hof van Justitie is van belang en bemoedigend 

aangezien daarmee de controlebevoegdheid 

van de instelling ten opzichte van de lidstaten 

is verduidelijkt en bevestigd. 

BEVOEGDHEDEN VAN DE EUROPESE REKENKAMER 
IN HET KADER VAN DE CONTROLE VAN EIGEN MIDDELEN BTW 
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DE LÁZARO-PRIJS 
VOOR ONDERZOEK OP 
HET GEBIED VAN DE CONTROLE 
VAN OVERHEIDSFINANCIËN 

In 2010 stelde de ERK voor het eerst een prijs 

ter beschikking voor onderzoek over de con-

trole van overheidsfinanciën met het doel om 

de banden met de academische gemeenschap 

aan te halen en de ontwikkeling van de con-

trole van overheidsfinanciën te ondersteunen. 

Deze eerste editie van de prijs was ter ere van 

de nagedachtenis van Jesús Lázaro Cuenca, 

voormalige directeur binnen de ERK, die vele 

jaren heeft bijgedragen aan de ontwikkeling 

van de controlemethoden en –aanpak van de 

instelling. 

De winnaars van de Lázaro-prijs, Sara Belleil 

en José Antonio Fernández Ajenjo, ontvingen 

hun prijzen uit handen van de president van de 

ERK, Vítor Caldeira, en de selectiecommissie tij-

dens een openbare ceremonie, die plaatsvond 

op 5 juli 2011 bij de ERK in Luxemburg. Beide 

prijswinnaars presenteerden hun proefschrift 

tijdens een academische sessie:

Mevr. Sara Belleil: „Bijdrage aan sociologie van 

beheerspraktijken in Europese beleidscontroles 

van NGO’s op het gebied van humanitaire hulp: 

tussen invoeren en toe-eigenen.”

Dhr. José Antonio Fernández Ajenjo: „Controle 

van openbaar bestuur en de strijd tegen corrup-

tie: Bijzondere aandacht voor de Rekenkamer 

en algemene controle van het staatsbestuur.”

President Caldeira met de Lázar- prijswinnaars Sara Belleil en José Antonio Fernández Ajenjo.

De Europese Rekenkamer was zeer bedroefd 

over het bericht van het vroegtijdig overlijden 

van Sara Belleil op 30 november 2011, en wil 

eer betonen aan de kwaliteit en het belang van 

haar werk.
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ONS BEHEER

In de voorbije jaren ondernam de ERK een intern 

hervormingsproces. Dit omvatte de ontwikke-

ling van haar eerste strategie voor 2009-122 met 

de volgende algemene doelstellingen:

 o de a lgehele  impact  van de contro les 
maximaliseren; 

 o de eff iciëntie  verhogen door optimale 
benutting van middelen.

2 De „Controlestrategie 2009-12” is beschikbaar op 
http://eca.europe.eu.

Veel van de prioritaire actiepunten uit de stra-

tegie zijn voltooid. De resterende maatregelen 

worden uitgevoerd in 2012. De belangrijkste 

resultaten in 2011 waren:

 o een toename van het aantal speciale ver-
slagen, met een gemiddelde van 16 per jaar 
van 2009 tot 2011, waarmee de jaarlijkse 
doelstelling van 12 tot 15 verslagen wordt 
overtroffen;

 o invloedrijke bijdragen met het oog op de 
hervorming van de EU-begroting;

 o de product ie  gestart  van regelmatige 
follow-up  van voorgaande bevindingen, 
waaronder een in 2012 voor het eerst te pro-
duceren algemeen follow-upverslag; 

 o herziene controleprocedures en standaarden;

 o toenemende nadruk  op kernact iv i te i -
ten door overplaatsing van personeel van 
ondersteunde diensten naar controle; 

 o publicatie van een standpuntnota over de 
gevolgen voor de publieke verantwoor-
dingsplicht en controle van de openbare 
financiën in de EU en de rol van de ERK in 
het licht van de huidige financiële en eco-
nomische crisis.

GEDRAGSCODE VOOR DE EUROPESE REKENKAMER

TENUIT VOERLEGGING VAN DE STR ATEGIE 

VOOR 20 09 12

Naar aanleiding van de aanbeveling van de in 2008 verrichte internationale ‘peer review’, heeft de 

ERK haar kader voor controlebeheer versterkt door de vaststelling van een gedragscode op basis 

van de Gedragscode van INTOSAI en de internationale standaard inzake kwaliteitscontrole van de 

hoge controle-instanties3. In dit verband heeft de ERK een procedure vastgesteld om jaarlijks redelijke 

zekerheid te geven over de naleving van de toepasselijke gedragscode door het controlepersoneel. 

Eerbied voor de waarden opgenomen in de gedragscode, zoals onpartijdigheid, objectiviteit, loyaliteit 

en professionele geheimhouding, waarborgen dat werknemers van de ERK in het openbaar belang 

handelen, zonder externe beïnvloeding, en zonder persoonlijke of financiële belangen. Het kader van 

de ERK voor professioneel gedrag verhoogt de geloofwaardigheid van de aan de belanghebbenden 

verstrekte informatie. 

3 ISSAI 30 en ISSAI 40.

http://eca.europe.eu
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NA AR EEN NIEUWE STR ATEGIE VAN DE ERK 

VOOR DE PERIODE 201317

De ontwikkeling van de volgende strategie startte in 2011 en bouwt voort op de resultaten van 

de huidige strategie die eindigt in 2012. De ERK maakt van de gelegenheid gebruik om rekening 

te houden met de ontwikkelingen in de EU en in het controleberoep en om aan de behoeften en 

verwachtingen van de belanghebbenden te voldoen.

Leden van de Europese Rekenkamer.
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Sinds 2008 heeft de Rekenkamer gewerkt aan 

de geleidelijke ontwikkeling van een pakket 

van essentiële prestatie-indicatoren (KPI ’s) 

teneinde:

 o het management  te informeren over de 

voortgang in de richting van de verwezen-

lijking van de doelstellingen voor de periode 

2009-12; 

 o het besluitvormingsproces te ondersteunen;

 o belanghebbenden informatie te verstrek-

ken over de prestaties van de ERK. 

PRESTATIEME TING 

VAN DE ERK IN 2011

De indicatoren zijn gericht op het meten van 

essentiële elementen van de kwaliteit  en 

impact van het werk van de ERK, met bijzondere 

aandacht voor het oordeel van de voornaam-

ste belanghebbenden en van de efficiëntie 

en doeltreffendheid van het gebruik van haar 

middelen. 

2011 is het tweede jaar waarin een volledig 

pakket van indicatoren beschikbaar was. De 

resultaten van haar essentiële prestatie-indi-

catoren, met name wat betreft de kwaliteit en 

impact van haar werk, blijven bemoedigend 

voor de ERK. Bovendien vormen de indicato-

ren een goede basis om vast te stellen waar 

vooruitgang nodig is en welke kwesties moeten 

worden opgepakt om toekomstige prestaties 

te verbeteren.

B E O O R D E L I N G  D O O R  B E L A N G H E B B E N D E N

Door middel van een enquête verzocht de ERK de voornaamste gebruikers van haar verslagen (de 

Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement en het Begrotingscomité van de Raad) 

en haar voornaamste gecontroleerden (met name het personeel van de Europese Commissie) een 

cijfer te geven voor de kwaliteit en impact van de jaarverslagen over 2010 van de ERK over de 

algemene begroting van de EU en de Europese Ontwikkelingsfondsen en de in 2011 uitgebrachte 

speciale verslagen. Respondenten van de enquête hanteerden een schaal van vijf punten (1 — zeer 

matig, 2 — matig, 3 — voldoende, 4 — goed, 5 — zeer goed).

KWALITEIT EN IMPACT VAN HET WERK VAN DE ERK

De ERK beoordeelt de kwaliteit en impact van haar verslagen op basis van de beoordelingen van 

belanghebbenden en experts en van de follow-up van de aanbevelingen die zij doet. 

Streefdoel 
in 20112011

4,0 ≥ 4,2

3,7 ≥ 3,7

2010

4,2

3,7

Beoordeling door de voornaamste gebruikers van de kwaliteit 

en impact van de verslagen van de ERK

Beoordeling door de gecontroleerden van de kwaliteit en impact 

van de controles van de ERK

De resultaten geven aan dat de voornaamste gebruikers de verslagen van de ERK gemiddeld als ‘goed’ 

kwalificeren. De respondenten waardeerden in het bijzonder de duidelijkheid en relevantie van de verslagen 

alsook de professionaliteit van het controlepersoneel van de ERK.
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B E O O R D E L I N G E N  D O O R  E X P E R T S

Twee externe partijen hebben de inhoud en presentatie van een steekproef van de in 2011 uitge-

brachte verslagen van de ERK beoordeeld. De beoordelaars beoordeelden vier speciale verslagen en 

de jaarverslagen over de algemene begroting en over de EOF’s van 2010. Zij gaven punten voor de 

kwaliteit van verschillende aspecten van de verslagen op een schaal van vier punten, van ‘duidelijk 

ontoereikend’ (1) tot ‘hoge kwaliteit’ (4).

FO L L O W - U P  VA N  A A N B E V E L I N G E N

De ERK draagt bij aan de verbetering van het financieel beheer door middel van haar aanbevelingen. 

Om tot verandering te kunnen leiden, moeten de aanbevelingen van de ERK eerst aanvaard worden 

door de gecontroleerden, en daarna worden opgevolgd. De indicator is gebaseerd op de aanbeve-

lingen in de jaarverslagen en speciale verslagen die zijn uitgebracht in 2011.

Streefdoel 
in 20112011

Beoordelingen door externe experts van de inhoud en presentatie 

van de verslagen van de ERK
2,8 ≥ 3,0

Het resultaat geeft aan dat de beoordelaars de kwaliteit van de verslagen van de ERK als ‘bevredigend’ 

beschouwen. De beoordelingen hebben waardevolle informatie en aanbevelingen opgeleverd die zullen 

worden gebruikt om de kwaliteit van toekomstige verslagen te verbeteren.

2010

3,0

Streefdoel 
in 20112011

Percentage van controleaanbevelingen dat is aanvaard 

door de gecontroleerden
93 % ≥ 90 %

In 2011 is de ERK begonnen met het stelselmatig monitoren van de uitvoering van de aanbevelingen 

door de gecontroleerden. Vanaf 2012 zal de ERK in staat zijn verslag te doen over de mate waarin 

de aanbevelingen in de praktijk zijn opgevolgd en tot verbetering leiden.

2010

90 %
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TI J D I G H E I D  VA N  V E R S L A G E N

De ERK streeft er naar al haar geplande verslagen binnen de bepaalde termijnen vast te stellen. 

Voor jaarverslagen en specifieke jaarverslagen dient te worden voldaan aan wettelijke termijnen. 

Voor speciale verslagen bestaat er geen wettelijke publicatietermijn en wordt de geplande vaststel-

lingsdatum gehanteerd als termijn.

4

4 De streefdoelen voor deze indicatoren zijn herzien van 100 % (2008-10) naar 90 % om met onverwachte gebeurtenissen 
rekening te kunnen houden.

EFFICIËNT EN DOELTREFFEND GEBRUIK VAN MIDDELEN 

De ERK beoordeelt de efficiëntie en doeltreffendheid van haar gebruik van middelen aan de hand 

van haar vermogen om: tijdig verslagen en bevindingen uit te brengen, te voldoen aan haar ver-

plichtingen met betrekking tot het financieel beheer, en het welzijn en de vakbekwaamheid van 

haar personeel te waarborgen.

TI J D I G H E I D  VA N  B E V I N D I N G E N

Overzichten van preliminaire bevindingen (OPB’s) geven de specifieke controlebevindingen gede-

tailleerd weer en zijn opgesteld na controlebezoeken aan elke lidstaat of de Commissie. Deze worden 

door de ERK gebruikt om de feitelijke juistheid van haar bevindingen bevestigd te krijgen door de 

gecontroleerden en zijn derhalve een uiterst belangrijke mijlpaal in het controleproces. De ERK heeft 

eerder een aanzienlijke ruimte voor verbetering geconstateerd voor de tijdigheid van het uitbrengen 

van OPB’s, en heeft zich ten doel gesteld om eind 2012 80 % van de OPB’s binnen twee maanden na 

het desbetreffende controlebezoek uit te brengen.

Aantal vastgestelde verslagen in vergelijking met het geplande aantal

Streefdoel 
in 201142011

83 % 90 %

Aantal op tijd vastgestelde verslagen 75 % 90 %

Over het geheel genomen heeft de ERK haar streefdoelen voor 2011 niet volledig verwezenlijkt. Hoewel het 

bijzonder ambitieuze streefdoel voor het aantal verslagen niet werd gehaald werd de algemene doelstelling 

van 12-15 speciale verslagen per jaar overtroffen en was de output hoger dan in 2010. Alle jaarverslagen, 

en alle specifieke jaarverslagen — behalve één — waren vastgesteld zoals gepland en gepubliceerd binnen 

de termijnen.

2010

90 %

80 %

Streefdoel 
in 20112011

Percentage op tijd uitgebrachte overzichten van preliminaire 

bevindingen
58 % 80 % 

in 2012

De ERK verbeterde de tijdigheid van OPB’s in 2011, maar het streefdoel is nog niet verwezenlijkt. 

Er is in de afgelopen drie jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt (met in 2008 slechts 27 % binnen de gestelde tijd) 

en de ERK zal haar inspanningen voortzetten om haar prestaties te verbeteren.

2010

54 %
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E X T E R N E  B E O O R D E L I N G  VA N  F I N A N C I E E L  B E H E E R

De ERK streeft ernaar van haar externe controleur een goedkeurende verklaring te ontvangen over 

de financiële staten en het gebruik van de middelen, en dat het Europese Parlement haar kwijting 

verleent na een positieve aanbeveling van de Raad.

B E R O E P S O P L E I D I N G

Overeenkomstig door de IFAC (Internationale Federatie van Accountants) gepubliceerde richtsnoe-

ren tracht de ERK, gemiddeld 40 uur (vijf dagen) beroepsopleiding (excl. taalcursussen) per jaar per 

controleur te verzorgen.

PE R S O N E E L S T E V R E D E N H E I D

Volgens een in 2009 gehouden interne enquête naar de tevredenheid van het personeel is 86 % van 

de personeelsleden van de ERK over het algemeen tevreden met hun werk. De algehele mate van 

tevredenheid onder het personeel werd gemiddeld gewaardeerd met een 2,8 op een samengestelde 

schaal van 1 tot 4, waarbij een score boven 2,5 duidt op algemene tevredenheid. De ERK streeft ernaar 

dit resultaat vast te hebben gehouden of te hebben verbeterd wanneer er in 2012 een vergelijkbare 

enquête wordt uitgevoerd.

Streefdoel2011

Goedkeurende verklaring van de externe controleur en verleende 

kwijting
Ja Ja

De externe controleur verschaft eveneens zekerheid betreffende het gebruik van middelen 

en controleprocedures.

2010

Ja

Streefdoel2011

Gemiddeld aantal opleidingsdagen per controleur (excl. taalcursussen) 6,1 dagen ≥ 5 dagen

Opnieuw overtrof de ERK het streefdoel voor beroepsopleiding voor controlepersoneel, en toont daarmee 

het belang aan dat zij stelt in ontwikkeling van de vakbekwaamheid van het personeel. Als taalcursussen worden 

meegerekend ontvangt het personeel gemiddeld 9,3 dagen opleiding per jaar.

2010

5,7 dagen
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ONDERSTEUNING VAN DE CONTROLE

PERSONEELSZAKEN

TO E W I J Z I N G  VA N  P E R S O N E E L

De personeelsleden van de ERK zijn haar groot-

ste troef .  Per 31 december 2011 had de ERK 

een toegestane personeelstoewijz ing van 

887 ambtenaren en tijdelijk personeel (exclusief 

leden, gedetacheerde nationale deskundigen 

en stagiairs). 564 daarvan werkten in de con-

trolekamers (waarvan 123 in de kabinetten van 

de leden), 148 in de vertaaldienst, 148 in de 

administratieve ondersteuning en 27 voor het 

presidentschap. 

Het succes van de controleactiviteiten van de ERK is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit 

van haar gespecialiseerde ondersteunende diensten. Deze diensten leveren de logistieke en techni-

sche expertise die de ERK in staat stelt:

 o haar personeel  te werven, te behouden en te motiveren en hun beroepsvaardigheden te 

ontwikkelen;

 o de controleactiviteiten mede te delen in alle officiële talen van de EU;

 o optimaal gebruik te maken van informatietechnologie; 

 o haar begroting te beheren en haar faciliteiten te onderhouden;

 o controlebezoeken af te leggen om bewijs ter plaatse te verkrijgen in de landen waar EU-middelen 

worden geïnd en uitgegeven. 

Totaal

2011

525 557

2009 2010

163 151

171 157

564Controle 

Vertaling 

Administratie

880 889

148

148

887

Verdeling van 
de posten bij de ERK 
op 31 december

21 24Presidentschap 27

501

2008

163

173

857

20

Om bij te dragen tot de doelstelling om opti-

maal gebruik te maken van de middelen, werd 

ook in 2011 bij alle activiteiten gestreefd naar 

en gezorgd voor efficiëntiemaatregelen  op 

basis van vereenvoudiging van procedures. 

Waar mogeli jk werden niet-controleposten 

die beschikbaar kwamen door efficiëntiewinst 

ingezet voor de controle, hetgeen met de helft 

bijdroeg aan de stijging van 12,6 % ten opzichte 

van 2008 van het aantal posten dat is toegewe-

zen aan controletaken.
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G E N D E R E V E N W I C H T

Evenals de andere Europese instellingen past 

de ERK in haar personeelsbeheer en bij wer-

ving een beleid van gelijke kansen toe. Het 

personeel bestaat in gelijke mate uit mannen 

en vrouwen, na een geleidelijke toename in de 

loop der jaren van het vrouwelijk personeel. 

WE R V I N G

Medewerkers  van de ERK hebben de meest 

uiteenlopende academische en professionele 

achtergronden en de kwaliteit van hun werk 

en hun inzet komt tot uitdrukking in de out-

put van de instelling. Bij het wervingsbeleid 

van de ERK worden de algemene beginselen 

en arbeidsvoorwaarden van de EU-instellin-

gen in acht genomen; haar werknemers zijn 

ambtenaren in vaste dienst of personeel met 

een tijdelijk contract. Algemene vergelijkende 

onderzoeken voor posten bij de ERK worden 

georganiseerd door het Europees Bureau voor 

personeelsselectie (EPSO). De ERK biedt een 

aantal stageplaatsen aan voor afgestudeerde 

academici gedurende drie à vijf maanden.

In 2011 wierf  de ERK 75 personeels leden: 

23 ambtenaren, 24 tijdelijke functionarissen 

en 28 arbeidscontractanten. De ERK slaagde er 

met name in nieuwe personeelsleden te wer-

ven voor controleposten. Per 31 december 2011 

waren er 25 vacatures, aanzienlijk minder dan 

de 44 in 2010. Hierdoor was het vacatureper-

centage voor het eerst lager dan 3 %.

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

heidsniveau op 31 december 2011. Van de 65 directeuren en eenheidshoofden zijn 18 (28%) vrouw, 

hetgeen overeenkomt met voorgaande jaren. De meesten van hen zijn werkzaam bij het directoraat 

Vertalingen en bij de administratieve afdelingen.

Het aandeel van vrouwen op AD-niveau stijgt. 

Sinds de meest recente wervingscampagne is 

45 % van al het personeel op AD5- tot AD8-

niveau vrouw.

2001

VrouwelijkMannelijk

54 % 46 %

2011 50 % 50 %

2010

VrouwelijkMannelijk

31 % 69 %

2011 33 % 67 %

2010

VrouwelijkMannelijk

62 % 38 %

2011 61 % 39 %

2010

VrouwelijkMannelijk

70 % 30 %

2011 72 % 28 %

Assistenten (AST-niveau) Controleurs — administrateurs (AD-niveau)

Directeuren en eenheidshoofden
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L E E F T I J D S P R O F I E L

Het leeftijdsprofiel van de personeelsleden die op 31 december bij de ERK in actieve dienst waren 

toont aan dat 60 % van het personeel van de ERK 44 jaar of jonger is.

23 van de 65 directeuren en eenheidshoofden zijn 55 jaar of ouder. Dit houdt in dat het hogere kader 

de komende vijf tot tien jaar in hoge mate wordt vernieuwd. 

BEROEPSOPLEIDING 

In het controlevak is permanente opleiding 

noodzakeli jk om te zorgen dat controleurs 

volledig op de hoogte blijven van ontwikke-

lingen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen. 

Bovendien vergt de specifieke aard van de con-

troleomgeving van de ERK dat controleurs over 

een goede taalvaardigheid beschikken.

Gemiddeld genoot een personeelslid van de 

ERK in 2011 9,3 dagen beroepsopleiding. Van 

dit totaal werd 54 % aan taalcursussen besteed, 

tegenover 57 % in 2010. Naast taalcursussen 

besteden controleurs 6,1 dagen aan beroeps-

opleiding in 2011, waarmee aan een essentieel 

streefdoel van de instelling werd voldaan.

In 2011 waren de opleiding inhoudelijk verbe-

terd en nieuwe cursussen ontwikkeld om aan 

de controleprioriteiten te voldoen. Bovendien 

heeft de ERK het beheerssysteem voor oplei-

dingen gestroomlijnd.

VERTALINGEN

Vertaling is een activiteit ter ondersteuning 

van de controle, die de ERK in staat stelt haar 

opdracht te vervullen en haar streefdoelen op 

het gebied van communicatie te verwezen-

lijken. In 2011 was het totale volume van het 

vertaalwerk hetzelfde als de hoeveelheid werk 

van 2010. Meer dan 99 % van de vertalingen 

werd op tijd afgeleverd. 

In de loop van 2011 zijn er weer vertaalpos-

ten en personeelsleden overgeplaatst van het 

directoraat Vertalingen naar de controledienst.

Het directoraat Vertalingen van de ERK ver-

leende tevens taalkundige assistentie  aan 

controleurs bij het afleggen van controlebe-

zoeken en tijdens de daaropvolgende fasen van 

het opstellen van de controleverslagen. Verder 

werd steun verleend aan het Contactcomité, 

aan werkgroepen van INTOSAI en in verband 

met andere specifieke behoeften met betrek-

king tot de controlewerkzaamheden van de 

ERK. Het directoraat Vertalingen van de ERK was 

ook actief in interinstitutionele en internatio-

nale beroepsfora.

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

Leeftijd

20-24

3,8 %

16,3 %

20,7 %

19,2 %

17,5 %

11,5 %

7,6 %

3,4 %

0,0 %
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INFORMATIETECHNOLOGIE

Informatietechnologie (IT) draagt bij tot de ver-

wezenlijking van de algemene doelstellingen 

van de strategie van de ERK voor 2009-2012. In 

2011 heeft de ERK:

 o haar investeringen in kennisbeheer uitge-

breid door de ontwikkeling te starten van 

een nieuwe versie van haar instrument ter 

ondersteuning van de controle (project-

naam Assyst2) op basis van haar onlangs 

opgerichte samenwerkingsplatform;

 o met het oog op verbetering van de efficiën-

tie en doeltreffendheid, haar inspanningen 

voortgezet om de interne processen te 

stroomlijnen met behulp van elektronische 

werkstromen op terreinen zoals dienstreizen 

en beheer van opleidingen;

 o haar steun voortgezet aan mobiliteit met 

de verspreiding van smartphones en draag-

bare computers alsook met de start van 

een extranetproject dat essentieel zal zijn 

om elektronische uitwissel ing te verge-

makkelijken met een verscheidenheid aan 

partners van de ERK (zoals gecontroleerden, 

begrotingsautoriteiten, nieuw aangeworven 

personeel, leveranciers).

Naast het bewerkstelligen van deze ontwikkelin-

gen werden de veiligheid van de handelingen 

en de bepalingen voor bedrijfscontinuïteit ver-

der versterkt ter waarborging van de vereiste 

beschikbaarheid en kwaliteit van alle IT-dien-

sten van de ERK.

ADMINISTRATIE 
EN FACILITEITEN

Het directoraat Financiën en ondersteuning 

heeft als opdracht de controleurs van de ERK 

op efficiënte, doeltreffende wijze en tijdig de 

juiste ondersteunde diensten te bieden en te 

waarborgen dat de noodzakelijke financiering, 

interne controles en boekhoudkundige mecha-

nismen aanwezig zijn ter ondersteuning van 

alle activiteiten van de ERK. In 2011 bleef het 

directoraat zich richten op het verder verbete-

ren van de efficiëntie en doeltreffendheid om 

middelen vrij te maken voor de herschikking 

naar de controle.

Op grond van een met de begrotingsautoriteit 

(Raad en Parlement) gesloten overeenkomst 

e ind 2008 over  de f inancier ing van haar 

K3-gebouw  was de construct ie  van deze 

tweede uitbreiding van het hoofdgebouw van 

de ERK een kernactiviteit in 2011. De bouw-

kundige werkzaamheden waren in de loop van 

2011 voltooid en het gebouw was wind- en 

waterdicht aan het eind van het jaar. Aanzien-

lijke vooruitgang is geboekt bij de inrichting 

van de binnenruimte van het gebouw. De bouw 

van het gebouw ligt op schema en blijft bin-

nen het budget. Naar verwachting zal de ERK 

het gebouw eind 2012 in bezit nemen en zul-

len de verhuizingen plaatsvinden in het eerste 

kwartaal van 2013. 

Op grond van beoordelingen in 2009 en 2010 

is de ERK tot de conclusie gekomen dat haar 

beveil igingsdoelstel l ingen  het  best  kun-

nen worden verwezenlijkt en de risico’s het 

meest eff ic iënt en kosteneffectief  worden 

beheerd door de ontvangst- en beveiligings-

diensten intern te organiseren. Dit is in april 

2011 bewerkstelligd met de vervanging van 

de externe beveiligingscontractant door een 

klein team van contractuele medewerkers. Deze 

nieuwe regeling wordt naar tevredenheid uit-

gevoerd. De jaarli jkse kosten zullen in 2012 

met meer dan 0,5 miljoen euro afnemen ten 

opzichte van 2009.
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CONTROLEBEZOEKEN

Het controlewerk van de ERK vereist dat de 

controleurs controlebezoeken afleggen aan lid-

staten en andere ontvangers van EU-middelen, 

evenals aan de hoofdkantoren van internatio-

nale organisaties zoals de VN. Deze bezoeken 

hebben tot doel rechtstreeks bewijzen te ver-

zamelen in het kader van de controle. 

Controlebezoeken vinden normaliter plaats bij 

centrale en lokale overheden die betrokken zijn 

bij de verwerking, het beheer en de betaling 

van EU-middelen, alsmede bij de eindbegun-

stigden die deze ontvangen. Controlebezoeken 

binnen de EU worden vaak afgelegd in samen-

werking met de hoge controle-instanties van 

de betrokken l idstaten.  De controleteams 

bestaan gewoonlijk uit twee of drie controleurs, 

en een controlebezoek kan een paar dagen tot 

twee weken in beslag nemen, al naar gelang 

het soort controle en de reisafstand.

In 2011 verrichte de ERK in totaal 379 contro-

lebezoeken5, — 343 in lidstaten en 36 buiten 

de EU — in het kader van jaarlijkse, specifiek 

jaarlijkse en geselecteerde controletaken. Een 

vergelijkbaar aantal controlebezoeken werd 

verricht bij de EU-instellingen en organen in 

Brussel en Luxemburg.

5 Dit weerspiegelt het aantal lidstaten en begunstigde 
staten dat is bezocht voor elke controletaak. Het aantal 
voor 2010 was 376.

2011 CONTROLEBEZOEKEN 

Controlebezoeken in de EU
Totaal 343

Controlebezoeken buiten de EU
Totaal 36
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De ERK wordt gefinancierd uit de algemene 

begroting van de EU. De begroting maakt onge-

veer 0,1 % uit van de totale EU-uitgaven, en 

minder dan 2 % van de totale administratieve 

uitgaven.

FINANCIËLE INFORMATIE

UITVOERING VAN DE BEGROTING 2011

Definitieve 
kredietenBEGROTINGSJAAR 2011 Vastleggingen Betalingen

% gebruik 
(vastl./

kredieten)

10 — Leden van de instelling

12 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

14 — Ander personeel en externen

162 — Dienstreizen

161 + 163 + 165 — Andere uitgaven 
voor aan de instelling verbonden personen

Subtotaal titel 1

20 — Onroerend goed

210 — IT&T

212 + 214 + 216 — Roerend goed en bijkomende 
kosten

23 — Lopende huishoudelijke uitgaven

25 — Vergaderingen en conferenties

27 — Voorlichting en publicaties

Subtotaal titel 2

Totaal ERK

13 411

95 416

4 205

3 652

2 485

12 952

87 624

3 864

3 417

2 115

12 817

87 382

3 820

2 827

1 530

97 %

92 %

92 %

94 %

85 %

119 169 109 972 108 37692 %

25 162 24 365 12 87497 %

144 331 134 337 121 25093 %

14 171

6 500

816

542

893

13 915

6 500

746

482

753

5 913

4 702

691

265

570

98 %

100 %

91 %

89 %

84 %

2 240 1 969 73388 %

Titel 1: Aan de instelling verbonden personen

Titel 2: Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven

(1 000 euro)
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In 2011 was de algemene uitvoeringsgraad 

van de begroting 93 %. Voor titel 1 ligt deze 

op 92 %, met het laagste percentage (85 %) 

in hoofdstuk 16 (Andere uitgaven voor aan de 

instelling verbonden personen). Voor titel 2 was 

de gemiddelde uitvoeringsgraad 97 %.

Het bedrag van de betalingen voor hoofdstuk 

20 (Onroerend goed, bijv. gebouwen) wordt 

beïnvloed door de bouw van het K3-gebouw. 

De derde financieringstranche voor dit project, 

ten belope van 7 miljoen euro, was opgeno-

men in de begroting van 2011; dit bedrag werd 

vastgelegd en gedeeltelijk betaald in 2011. Het 

saldo van kredieten voor het K3-gebouw wordt 

overgedragen naar 2012 als dekking voor con-

tracten die de projectbeheerder namens de ERK 

sluit met bouwbedrijven. De kredieten zullen 

worden gebruikt overeenkomstig het voorstel 

dat de ERK in 2008 aan het Europees Parlement 

en de Raad heeft gedaan.

De tota le  kosten voor  de bouw van het 

K3-gebouw worden geschat op 79 miljoen euro, 

welk bedrag in vijf opeenvolgende jaren zal 

worden gefinancierd: 55 miljoen euro in 2009; 

11 miljoen euro in 2010; 7 miljoen euro in 2011; 

en 3 miljoen euro in 2012, respectievelijk 2013.
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BEGROTING VOOR 2012 

De begroting 2012 is met 1,28 % gedaald ten 

opzichte van 2011, hoofdzakelijk vanwege de 

lagere kredieten voor het nieuwe K3-gebouw.

2012BEGROTING 2011

10 — Leden van de instelling

(1 000 euro)

12 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

14 — Ander personeel en externen

162 — Dienstreizen

161 + 163 + 165 — Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

Subtotaal titel 1

20 — Onroerend goed

210 — IT&T

212 + 214 + 216 — Roerend goed en bijkomende kosten

23 — Lopende huishoudelijke uitgaven

25 — Vergaderingen en conferenties

27 — Voorlichting en publicaties

Subtotaal titel 2

Totaal ERK

14 592

96 487

4 173

3 802

2 682

12 930

95 957

3 825

3 652

2 485

121 736 118 849

20 741 25 482

142 477 144 331

9 941

6 501

837

525

793

14 611

6 500

816

422

893

2 144 2 240

Titel 1: Aan de instelling verbonden personen

Titel 2: Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven
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CONTROLE EN VER ANT WOORDING

INTERNE AUDIT 

De taak  van de interne-auditdienst  ( IAD) 

bestaat in het verschaffen van onafhankelijke, 

objectieve zekerheid en adviezen met het oog 

op het toevoegen van waarde en het verbete-

ren van de activiteiten van de ERK. De dienst 

staat de ERK bij in het verwezenlijken van de 

doelstellingen van de instelling door met een 

systematische en methodologische benadering 

risicobeheer, controle en beheersprocessen te 

evalueren en voorstellen ter verbetering van de 

efficiëntie te doen.

In de uitoefening van zijn taak handelt de IAD 

in overeenstemming met het Financieel Regle-

ment van de EU, met de toepasselijke regels 

voor de ambtenaren van de Europese Unie als-

ook met de internationale standaarden voor 

professionele interne audit . Sinds 2009 is de 

interne-auditdienst van de ERK gecertificeerd 

overeenkomstig de internationaal erkende stan-

daarden van het Instituut voor interne auditors.

In 2011 heeft de IAD van de ERK verslag uit-

gebracht over:  de uitvoeringsgraad van de 

strategie van de ERK voor 2009 tot 2012, de 

uitvoering van de KPI’s, de constructie van het 

nieuwe K3-gebouw van de ERK; het gebruik 

van de trustrekeningen voor betalingen aan 

subsidiabele begunstigden; alsook de follow-

up van haar eerdere controlebevindingen. De 

IAD heeft volledige ondersteuning gegeven 

aan de externe controleurs tijdens hun certi-

ficeringscontrole van de financiële staten van 

de ERK en de doeltreffendheid van haar interne 

controleprocedures. 

Het interne-auditcomité  van de ERK brengt 

advies uit over interne-auditzaken en houdt 

toezicht op de daarmee verbonden interne-

c o n t r o l e o m g e v i n g  i n  h e t  k a d e r  v a n  d e 

risicobeheersprocessen van de instelling. In 

de loop van 2011 bespraken het interne-audit-

comité en de interne controleur de resultaten 

van de controles van de IAD, de uitvoering van 

de actieplannen met een impact op de interne-

controleomgeving alsook de risico’s voor het 

beheer van de instelling. 

EXTERNE CONTROLE 
VAN DE ERK 

De jaarrekening van de ERK wordt gecon-

troleerd door  een onafhankel i jke externe 

accountant. Dit vormt een belangrijk onderdeel 

van de inspanningen van de ERK om dezelfde 

beginselen van doorzichtigheid en verant-

woording op zichzelf toe te passen, als die zij 

op de gecontroleerden toepast.

Het verslag van de extern accountant — Price-

waterhouseCoopers Sàrl  — betreffende de 

rekeningen van de ERK voor het begrotingsjaar 

2010, verscheen in september 20116.

6 PB C 267 van 9.9.2011.
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VERKLARINGEN VAN DE EXTERN ACCOUNTANT  
BEGROTINGSJAAR 2010

BETREFFENDE DE JAARREKENING:

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

Rekenkamer per 31 december 2010 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 decem-

ber 2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van voornoemde verordening van de Raad, en 

de boekhoudregels van de Europese Rekenkamer.”

BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN MIDDELEN EN DE CONTROLEPROCEDURES:

„Op basis van onze in dit verslag omschreven werkzaamheden is niets onder onze aandacht geko-

men dat ons, in enig materieel opzicht en op grond van de hiervoor vermelde criteria, het volgende 

doet aannemen: 

a) dat de aan de Rekenkamer toegewezen middelen niet voor de gestelde doelen zijn gebruikt;

b)  dat de bestaande controleprocedures niet de noodzakelijke waarborgen bieden dat de financiële 

verrichtingen in overeenstemming zijn met de toepasselijke voorschriften en regelgeving.”
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VERKL ARING VAN DE GEDELEGEERD 

ORDONNATEUR

De ondergetekende, secretaris-generaal van de Europese Rekenkamer, in zijn hoedanig-

heid van gedelegeerd ordonnateur, verklaart hierbij:

 o dat de in dit verslag opgenomen informatie volledig en juist is; en

 o redelijke zekerheid te hebben dat:

 — de middelen die zijn uitgetrokken voor de in dit verslag beschreven activiteiten zijn 

gebruikt voor het gestelde doel overeenkomstig de beginselen van goed financieel 

beheer;

 — de bestaande controleprocedures de noodzakelijke waarborgen bieden betreffende 

de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen en een pas-

sende behandeling van beschuldigingen of vermoedens van fraude waarborgen.

Deze zekerheid is gebaseerd op zijn eigen oordeel en op de hem ter beschikking staande 

informatie, zoals de resultaten van de controles achteraf, de verslagen van de interne 

auditor en van de externe controleur over de voorgaande begrotingsjaren.

Hij bevestigt niet bekend te zijn met enig onvermeld gebleven feit dat de belangen van 

de instelling zou kunnen schaden.

Luxemburg, 8 maart 2012.

Eduardo RUIZ GARCÍA

S e c r e t a r i s - g e n e r a a l
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De Europese Rekenkamer is de onafhankelijke externe controle-instantie van de Europese Unie, 

gevestigd te Luxemburg. De ERK werkt als een college van 27 leden, één per lidstaat. Haar 

leden worden door de Raad na raadpleging van het Europees Parlement benoemd voor een 

hernieuwbare termijn van zes jaar. Uit hun midden kiezen de leden voor een hernieuwbare 

termijn van drie jaar de president. 

De ERK bestaat uit kamers , waaraan leden zijn toegewezen. De kamers bereiden verslagen 

en adviezen voor die de ERK ter goedkeuring worden voorgelegd. De controlekamers I tot en 

met IV bestrijken de verschillende ontvangsten- en uitgaventerreinen, en de vijfde kamer, de 

CEAD-kamer, is verantwoordelijk voor horizontale kwesties. De kamers worden ondersteund 

door uit personeelsleden bestaande controledirecties. Op grond van de herziening in 2010 van 

het reglement van orde van de ERK kunnen bepaalde categorieën van adviezen en verslagen 

van de ERK worden vastgesteld door kamers, in plaats van door de gehele ERK.

Het administratief comité wordt voorgezeten door de president van de ERK en bestaat voorts 

uit de dekens van de kamers en de secretaris-generaal (verantwoordelijk voor de administra-

tieve en ondersteunende diensten van de ERK). Het comité heeft een coördinerende rol en 

bereidt besluiten van de ERK voor over kwesties van strategische planning, prestatiebeheer 

en administratieve aangelegenheden.

Ieder lid is verantwoordelijk voor specifieke taken, hoofdzakelijk op controlegebied. De leden 

presenteren controlevoorstellen en –verslagen betreffende de taken waarvoor zij verant-

woordelijk zijn op het niveau van de kamer en de Rekenkamer. Wanneer een verslag eenmaal 

is vastgesteld presenteert het ‘lid-rapporteur’ het aan het Europees Parlement, de Raad en 

andere relevante belanghebbenden. Leden worden ondersteund door de medewerkers van 

hun kabinet en het aan de controletaak toegewezen team. 

BESTUUR 

VAN DE EUROPESE REKENKAMER
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