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Samenvatting
I De Europese Rekenkamer (ERK) is de extern controleur van de financiën van de EU.

Als zodanig treden wij op als onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van de
burgers van de Unie, door te helpen het financieel beheer van de EU te verbeteren 1.

II Dit document bevat een samenvatting van onze controleresultaten voor het

begrotingsjaar 2019 met betrekking tot de 41 EU-agentschappen en andere organen
van de Unie die onder ons mandaat vallen. Aan het eind van het document staat een
link naar de betrouwbaarheidsverklaringen (controleoordelen) over de
betrouwbaarheid van de rekeningen van de agentschappen en de wettigheid en
regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten en betalingen bij die rekeningen,
evenals alle aangelegenheden en opmerkingen die niets afdoen aan deze oordelen. Al
deze betrouwbaarheidsverklaringen worden ook gepubliceerd in een samenvatting in
het Publicatieblad (PB), dat een link bevat naar de betreffende documenten op de
internetsite van de Rekenkamer.

III Over het geheel genomen bevestigde onze controle van de agentschappen voor

het op 31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar de positieve resultaten die in
voorgaande jaren werden gerapporteerd. Door middel van de voor ieder agentschap
uitgebrachte betrouwbaarheidsverklaring verstrekten we:
o

(goedkeurende) controleoordelen zonder beperking over de betrouwbaarheid
van de rekeningen van alle agentschappen;

o

(goedkeurende) controleoordelen zonder beperking over de wettigheid en de
regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen voor alle
agentschappen;

o

(goedkeurende) controleoordelen zonder beperking over de wettigheid en de
regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de rekeningen voor alle
agentschappen, behalve voor ACER en EASO, waarvoor we een oordeel met
beperking hebben afgegeven.

1

Meer informatie over ons werk is te vinden in onze activiteitenverslagen, onze
jaarverslagen over de uitvoering van de EU-begroting, onze speciale verslagen, onze
analyses (voorheen “overzichten/evaluaties” genoemd) en onze adviezen over nieuwe of
geactualiseerde EU-wetgeving of over andere besluiten met gevolgen voor het financieel
beheer (www.eca.europa.eu).
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IV Toch wezen we voor de meeste agentschappen op terreinen die voor verbetering
vatbaar zijn in onze toelichtende paragrafen en paragrafen over andere
aangelegenheden en via de opmerkingen die niets afdoen aan de controleoordelen.
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Wat we controleerden
01 De EU-agentschappen zijn afzonderlijke rechtspersonen die bij een handeling van

afgeleid recht zijn opgericht om specifieke technische, wetenschappelijke of
beheerstaken uit te voeren ter ondersteuning van de beleidsvorming en -uitvoering
door de EU-instellingen. De zichtbaarheid van deze agentschappen in de lidstaten is
bijzonder groot en ze hebben een aanzienlijke invloed op de beleids- en besluitvorming
en programma-uitvoering op gebieden die van essentieel belang zijn voor het dagelijks
leven van de Europese burgers, zoals gezondheid, veiligheid, vrijheid en justitie. In
deze samenvatting verwijzen wij naar de agentschappen met afkortingen of met de
volledige benaming ervan. Een lijst hiervan is opgenomen in de lijst van acroniemen
aan het eind van het document.

02 Er zijn drie soorten EU-agentschappen: gedecentraliseerde agentschappen,

uitvoerende agentschappen van de Commissie, en andere organen. De onderlinge
verschillen worden hieronder beschreven.

03 Het aantal agentschappen is in de loop der jaren toegenomen. Eind 2019 waren

het er 43, zoals weergegeven in figuur 1. In deze figuur zijn ook de twee nieuwste
agentschappen opgenomen, het EOM en de ELA, zelfs al waren zij in 2019 nog niet
financieel autonoom.
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Figuur 1 — Toename van het aantal agentschappen
Gedecentraliseerde agentschappen
Uitvoerende agentschappen
Andere organen
EOM

ELA

Cedefop, Eurofound
*Het ESA werd in 1958 opgericht

GAR

eu-LISA
EASO, EBA, Eiopa, ESMA
ACER, BEREC-Bureau, Europol

Aantal
agentschappen

ERCEA, REA, EIT
FRA
ECHA, EIGE, EACEA, INEA
Cepol, EFCA, Chafea
ECDC, Enisa, ERA, Frontex, GSA

EEA, ETF

Easme
EASA, EFSA, EMSA, Eurojust
EMA, EMCDDA
CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA

NB: De jaren die worden genoemd in de figuur verwijzen naar het jaar waarin de oprichtingshandeling
van het agentschap in werking is getreden.
* Sommige agentschappen waren daarvoor actief als intergouvernementele organisaties met een
andere status.
Bron: Jaarverslag van de ERK over de EU-agentschappen betreffende het begrotingsjaar 2018.

04 Alle uitvoerende agentschappen van de Commissie zijn gehuisvest in Brussel en

Luxemburg. Gedecentraliseerde agentschappen en andere organen zijn gevestigd in de
hele EU, zoals weergegeven in figuur 13. Hun vestigingsplaatsen worden vastgesteld
door de Raad ofwel gezamenlijk door de Raad en het Europees Parlement. Als gevolg
van de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten, werden het EMA
en de EBA in de eerste helft van 2019 naar respectievelijk Amsterdam en Parijs
verplaatst. Het EPPO is in Luxemburg gevestigd en de ELA zal in Bratislava, Slowakije
worden gevestigd.
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Gedecentraliseerde agentschappen zijn gericht op specifieke
beleidsbehoeften

05 De 34 gedecentraliseerde agentschappen2 spelen een

belangrijke rol bij de voorbereiding en uitvoering van EUbeleid, met name voor taken van technische,
wetenschappelijke, operationele of regelgevende aard. Het
is de bedoeling te voorzien in specifieke beleidsbehoeften
en de Europese samenwerking te versterken door
samenvoeging van technische en specialistische
deskundigheid van zowel de EU-instellingen als de nationale
regeringen. Ze worden opgericht voor onbepaalde tijd bij
verordening van de Raad of van het Europees Parlement en
de Raad.

Bron: ERK.

Uitvoerende agentschappen van de Commissie voeren EUprogramma’s uit

06 De zes uitvoerende agentschappen3 van de Commissie zijn belast met

uitvoerende en operationele taken met betrekking tot EU-programma's. Deze worden
opgericht voor een vaste termijn.

Andere organen hebben specifieke mandaten

07 De drie andere organen zijn het Europees Instituut voor innovatie en technologie
(EIT), het Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) en de Gemeenschappelijke
Afwikkelingsraad (GAR). Het EIT in Boedapest is een onafhankelijk, gedecentraliseerd
EU-orgaan waarin wetenschappelijke, zakelijke en onderwijsmiddelen bijeen worden
gebracht ter stimulering van de innovatiecapaciteit van de Unie door het verstrekken
van subsidies. Het werd opgericht voor onbepaalde tijd. Het ESA in Luxemburg werd
voor onbepaalde tijd opgericht om gebruikers in de EU een regelmatige en billijke
voorziening van kernbrandstof te waarborgen, in overeenstemming met het EuratomVerdrag. De GAR in Brussel is de belangrijkste autoriteit van het gemeenschappelijk
afwikkelingsmechanisme in de Europese bankenunie. Deze heeft tot taak te zorgen

2

ACER, Berec-Bureau, Cedefop, CdT, Cepol, CPVO, EASA, EASO, EBA, ECDC, ECHA, EEA, EFCA,
EFSA, EIGE, Eiopa, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, Enisa, EOM, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA,
EU-OSHA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA.

3

Chafea, EACEA, Easme, ERCEA, INEA, REA.

10
voor een ordelijke afwikkeling van falende banken, waarbij de gevolgen voor de reële
economie en de overheidsfinanciën van de deelnemende EU-lidstaten en andere
landen zoveel mogelijk worden beperkt.

Agentschappen worden uit verschillende bronnen en in het
kader van verschillende MFK-rubrieken gefinancierd

08 De totale begroting voor 2019 van alle agentschappen (met uitzondering van de

GAR) bedroeg 3,3 miljard EUR. Dit komt overeen met 2,2 % van de algemene begroting
van de EU voor 2019 (2018: 2,1 %), zoals weergegeven in figuur 2.

09 De begroting voor 2019 van de GAR bedroeg 7,92 miljard EUR (2018: 6,9 miljard
EUR). Deze bestaat uit bijdragen van kredietinstellingen en bepaalde
beleggingsondernemingen voor de oprichting van het gemeenschappelijk
afwikkelingsfonds en de financiering van de administratieve uitgaven van de GAR.

10 De begrotingen van de gedecentraliseerde agentschappen en de andere organen
omvatten personeels-, administratieve en operationele uitgaven. De uitvoerende
agentschappen voeren programma’s uit die worden gefinancierd uit de begroting van
de Commissie, terwijl hun eigen begrotingen (in 2019 in totaal ongeveer 267 miljoen
EUR) enkel personeels- en administratieve uitgaven omvatten. Het bedrag (aan
vastleggingskredieten) dat door de zes uitvoerende agentschappen namens de
Commissie werd uitgevoerd, bedroeg in 2019 ongeveer 13,88 miljard EUR (2018:
11,3 miljard EUR).
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Figuur 2 — Financieringsbronnen van de agentschappen voor 2019
148,50 mld. EUR
Algemene EU-begroting

2,06 mld. EUR

Subsidies/bijdragen van de EU
(Commissie)

0,03 mld. EUR

Bestemmingsontvangsten

0,84 mld. EUR

Vergoedingen, heffingen en
bijdragen van nationale
toezichthoudende autoriteiten

0,33 mld. EUR
Overige ontvangsten

13,88 mld. EUR

Operationele begroting van
uitvoerende agentschappen

7,9 mld. EUR

Totale begroting van de GAR

Bron: Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020; voorlopige
jaarrekening van de Europese Unie voor 2019 en jaarlijkse activiteitenverslagen van de uitvoerende
agentschappen voor 2019, gecompileerd door de ERK.

11 De meeste agentschappen, met inbegrip van alle uitvoerende agentschappen,

worden bijna volledig gefinancierd uit de algemene EU-begroting. De andere worden
volledig of gedeeltelijk gefinancierd met vergoedingen en heffingen die het
bedrijfsleven moet betalen alsmede rechtstreekse bijdragen van landen die aan hun
werkzaamheden deelnemen. Figuur 3 geeft een uitsplitsing weer van de begrotingen
van de agentschappen naar inkomstenbron.
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Figuur 3 — Begrotingen 2019 van de agentschappen naar inkomstenbron

Rangschikking van
agentschappen naar
het totale inkomen
(miljoen EUR)

Ontvangsten die de
Commissie heeft
bestemd voor
gedelegeerde taken

≈ 25

Bijdragen uit de
algemene EU-begroting

≈ 2 064

Vergoedingen, heffingen
en bijdragen van
nationale
toezichthoudende
autoriteiten

≈ 838

Bijdragen van de
kredietinstellingen aan
het gemeenschappelijk
afwikkelingsfonds en de
GAR

378,6 EIT
346,5 EMA
310,3
140,9
138,3
138,1
108,7
96,7
95,5
78,2
57,8
52,1
47,4
44,6
40,8
38,8
36,0
27,7
27,0
22,6
21,3
20,5
18,9
16,7
16,3
16,1
15,9
15,1
9,3
7,9
5,7
0,2
75,8
51,5
51,2
48,6
28,9
11,1

Frontex
EASA
Eurojust
eu-LISA
ECHA
EASO
EMSA
EFSA
ECDC
EEA
ESMA
EBA
CdT
Europol
GSA
ERA
Eiopa
FRA
Eurofound
ETF
Cedefop
EFCA
EMCDDA
ACER
Enisa
EU-OSHA
Cepol
EIGE
Berec-Bureau
ESA
REA
ERCEA
EACEA
Easme
INEA
Chafea

Traditioneel (voornamelijk
met subsidies gefinancierd)

Uitvoerend

≈ 7 886

7 885,7 GAR

Volledig
zelffinancierend

251,6 EUIPO
17,6 CPVO

NB: Er wordt geen rekening gehouden met andere diverse ontvangsten of begrotingsreserves.
Bron: Voorlopige jaarrekeningen van de agentschappen voor 2019, gecompileerd door de ERK.

12 Figuur 4 hieronder toont de begrotingen 2019 van de agentschappen zoals

gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Zij worden uitgesplitst naar soort
uitgaven (titel I – personeelskosten, titel II – administratieve uitgaven en titel III –
operationele uitgaven, en andere gebruikte titels), en niet naar activiteit.
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Kader 4 — De uitgaven 2019 van de agentschappen zoals gepubliceerd in
het Publicatieblad van de EU
Titel I
(personeelskosten)

0%

20 %

Titel II
(administratieve
uitgaven)
40 %

60 %

Titel III en overige
(operationele uitgaven)

80 %

100 %

INEA
ERCEA
Easme
REA
ERA
EACEA
EBA
ETF
Eiopa
ECHA
FRA
Eurofound
Chafea
GSA
Eurojust
EMCDDA
ESMA
ACER
CdT
Europol
Cedefop
EFSA
ECDC
Berec-Bureau
EEA
EFCA
Enisa
Cepol
EASA
EIGE
CPVO
EU-OSHA
EMA
EUIPO
EMSA
EASO
ESA
eu-LISA
Frontex
EIT
GAR
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

TOTALE BEGROTING
(miljoen EUR)

28,9
51,5
48,6
75,8
27,7
51,2
45,3
19,7
27,1
108,7
22,9
22,0
11,2
36,0
138,3
18,2
47,4
16,1
45,8
38,8
19,3
80,0
59,2
5,7
52,1
16,7
16,9
9,3
196,4
7,9
18,5
15,7
346,8
436,0
95,5
102,9
0,2
138,1
330,1
416,0
29 376,3

100 %

Bron: Voorlopige jaarrekeningen van de agentschappen voor 2019, gecompileerd door de ERK.
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13 De meeste agentschappen voeren geen grote operationele uitgavenprogramma's

uit, maar houden zich bezig met technische, wetenschappelijke of regelgevende taken.
Bijgevolg bestaan de begrotingen van de meeste agentschappen voornamelijk uit
personeels- en administratieve uitgaven. In totaal maken de personeels- en
administratieve uitgaven van de agentschappen ongeveer 11 % uit van de totale
personeels- en administratieve uitgaven van de EU. Zie figuur 5.

Figuur 5 — Personeels- en administratieve uitgaven* van de EUinstellingen en -organen in 2019
(miljoen EUR)

41 agentschappen en
andere organen

1 269,8

Europese Commissie

8 163,0

Europees Parlement

1 072,7

Raad

361,8
99,9
91,4

330,2

Hof van Justitie van
de Europese Unie

Europese

172,2 132,1 Rekenkamer

Europees Economisch en Sociaal Europese Dienst voor
Comité extern optreden
Overige (Europees Comité van de
Regio’s, Europese Ombudsman en
Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming)

*Personeelsuitgaven omvatten uitgaven voor personeel dat aan zowel operationele als administratieve
taken werkt. De pensioenbijdragen zijn niet opgenomen in de cijfers van de agentschappen (met
uitzondering van de volledig of gedeeltelijk zelffinancierende agentschappen).
Bron: Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019; voorlopige jaarrekening
van de Europese Commissie voor het begrotingsjaar 2019 en voorlopige jaarrekeningen van de
agentschappen 2019, gecompileerd door de ERK.
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14 De 2,06 miljard EUR aan bijdragen uit de algemene EU-begroting wordt

gefinancierd in het kader van verschillende MFK-rubrieken, zoals geïllustreerd in
figuur 6.

Figuur 6 — Financiering van de agentschappen uit de MFK-rubriek van de
algemene EU-begroting
(miljoen EUR)
Totaal: 2 064,6

1 013,4

MFK 1a

Concurrentievermogen
voor groei en
werkgelegenheid

ACER
Berec-Bureau
Cedefop
EASA
EBA
ECHA
Eiopa
EIT
EMSA
Enisa
ERA
ESMA
EU-OSHA
Eurofound
GSA
EACEA
Easme
ERCEA
INEA
REA

56,5

MFK 2

Duurzame groei:
natuurlijke hulpbronnen

EEA
EFCA

973,4

MFK 3

20,5

MFK 4

0,2

MFK 5

Veiligheid en
burgerschap

Europa als
wereldspeler

Administratie

Cepol
EASO
ECDC
EFSA
EIGE
EMA
EMCDDA
eu-LISA
Eurojust
Europol
FRA
Frontex
Chafea

ETF

ESA

GAR, CdT, EUIPO en CPVO zijn
niet opgenomen in de lijst.

Bron: Voorlopige jaarrekeningen van de agentschappen voor 2019, gecompileerd door de ERK.
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15 Figuur 7 toont hoeveel personeelsleden de agentschappen eind 2019 in dienst

hadden. In totaal hadden de agentschappen ongeveer 11 900 personeelsleden 4 in
dienst (2018: ongeveer 11 400), circa 15 % van het totaalaantal personeelsleden 5 dat
bij de EU-instellingen en -agentschappen in dienst is.

Kader 7 — Aantal personeelsleden per agentschap eind 2019
Uitvoerende
agentschappen

Gedecentraliseerde
agentschappen
0
EUIPO
Europol
EMA
EASA
REA
Frontex
ECHA
ERCEA
Easme
EFSA
EACEA
GAR
INEA
EASO
ECDC
EMSA
Eurojust
ESMA
eu-LISA
EEA
CdT
EBA
GSA
ERA
Eiopa
ETF
FRA
Cedefop
EMCDDA
Eurofound
ACER
EFCA
Chafea
Enisa
EIT
EU-OSHA
CPVO
EIGE
Cepol
Berec-Bureau
ESA
ELA
EOM

200

400

Andere organen

600

800

1 000

1 200

In 2019 was ongeveer
15 % van het
totaalaantal
personeelsleden (vte)
dat bij de EU-instellingen
en -agentschappen in
dienst was, werkzaam
bij agentschappen.

Bron: Agentschappen, gecompileerd door de ERK.
4

De personeelscijfers omvatten het werkelijke aantal posten dat wordt bezet door vaste
ambtenaren, tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten en gedetacheerde nationale
deskundigen op 31 december 2019.

5

De gebruikte cijfers zijn gebaseerd op het voltijdequivalent (vte) aan vaste ambtenaren,
tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten en gedetacheerde nationale deskundigen.
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De regelingen inzake de begroting en de kwijting zijn voor alle
agentschappen dezelfde, behalve voor het EUIPO, het CPVO en
de GAR

16 Voor de meeste gedecentraliseerde agentschappen en andere organen en voor

alle uitvoerende agentschappen van de Commissie zijn het Europees Parlement en de
Raad verantwoordelijk voor de jaarlijkse begrotings- en kwijtingsprocedures. Het
tijdschema van de kwijtingsprocedure wordt weergegeven in figuur 8.

Figuur 8 — Kwijtingsprocedure voor de meeste agentschappen
Uiterlijk 1 juni n+1
De ERK stelt de
preliminaire
opmerkingen over de
agentschappen vast

Uiterlijk
15 november n+1

Uiterlijk midden
februari n+2

De ERK stuurt haar jaarverslag
over de EU-agentschappen met
de betrouwbaarheidsverklaring
naar het EP en de Raad

De Raad neemt zijn
aanbevelingen over de
kwijtingsverlening aan en
stuurt ze naar het EP

Uiterlijk 1 maart n+1

Uiterlijk 1 juli n+1

De agentschappen sturen
hun voorlopige
rekeningen naar de ERK

De agentschappen stellen
hun definitieve rekeningen
vast

Tussen december n+1 en
eind januari n+2

Uiterlijk eind
maart n+2

Hoorzittingen met de directeuren
van de EU-agentschappen bij de
Commissie begrotingscontrole
(CONT) van het EP en het
Begrotingscomité van de Raad

Vaststelling van de EPverslagen in de plenaire
vergadering — het EP
besluit kwijting te verlenen
of uit te stellen

Bron: ERK.

17 De twee gedecentraliseerde agentschappen die volledig zelffinancierend zijn

(CPVO en EUIPO), zijn echter onderworpen aan een begrotings- en een
kwijtingsprocedure door hun raad van bestuur of begrotingscomité, maar niet door het
Europees Parlement en de Raad. De jaarlijkse begrotings- en kwijtingsprocedures van
de GAR vallen eveneens onder de verantwoordelijkheid van zijn raad.
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Het netwerk van EU-agentschappen vergemakkelijkt de
samenwerking tussen de agentschappen en de communicatie
met belanghebbenden

18 Het netwerk van EU-agentschappen (EUAN) vergemakkelijkt de samenwerking

tussen de agentschappen en de communicatie met belanghebbenden. Het EUAN werd
opgericht door de agentschappen als een platform voor samenwerking tussen de
agentschappen, zodat hun zichtbaarheid wordt vergroot, mogelijke efficiëntiewinsten
worden vastgesteld en bevorderd en meerwaarde wordt gecreëerd. Het EUAN werkt
op basis van prioriteiten waarover overeenstemming werd bereikt door de
agentschappen in een vijfjarige strategie-agenda (2015-2020) en op basis van jaarlijkse
werkprogramma’s waarin de activiteiten en doelstellingen ervan worden vastgesteld.
Een belangrijke rol die het EUAN kreeg toebedeeld is het garanderen van efficiënte
communicatie tussen agentschappen en belanghebbenden, voornamelijk de Europese
instellingen. Het voorzitterschap van EUAN wordt elk jaar door een ander agentschap
bij toerbeurt bekleed.
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Onze controle
Ons mandaat omvat jaarlijkse controles, speciale controles en
adviezen

19 Zoals bepaald in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie (VWEU) hebben wij het volgende gecontroleerd 6:

1)

de jaarrekening van alle agentschappen, die bestaat uit de financiële staten 7 en
de verslagen over de uitvoering van de begroting8 betreffende het per
31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar, en

2)

de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die
rekening,

20 Op basis van de resultaten van onze controle verschaffen wij het Europees

Parlement en de Raad, of de andere kwijtingsautoriteiten (zie paragraaf 16), voor elk
agentschap een betrouwbaarheidsverklaring over de betrouwbaarheid van de
rekeningen van dat agentschap en de wettigheid en regelmatigheid van de
onderliggende verrichtingen. Indien van toepassing, vullen wij de
betrouwbaarheidsverklaringen aan met significante controleopmerkingen.

21 De Rekenkamer verricht ook controles, publiceert speciale verslagen en brengt

adviezen uit over specifieke onderwerpen. Sommige hiervan hebben betrekking op de
EU-agentschappen. Zie figuur 12 voor een lijst hiervan.

6

De ELA en het EOM werden in 2019 niet gecontroleerd omdat zij nog niet financieel
autonoom waren.

7

De financiële staten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het
kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook een overzicht van
de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen.

8

De verslagen over de uitvoering van de begroting zijn verslagen die een samenvatting zijn
van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen.
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Onze controles zijn zodanig ontworpen dat de belangrijke
risico’s worden aangepakt

22 De jaarlijkse controle van de rekeningen van de EU-agentschappen en de

onderliggende ontvangsten en betalingen daarbij is zodanig ontworpen dat de
belangrijkste vastgestelde risico's worden aangepakt, die hieronder kort wordt
beschreven.

Het risico voor de betrouwbaarheid van de rekeningen van de
agentschappen is over het algemeen laag

23 Wij achten het risico voor de betrouwbaarheid van de rekeningen over het geheel
genomen laag voor alle agentschappen. De rekeningen van de agentschappen worden
opgesteld door het toepassen van de door de rekenplichtige van de Commissie
vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde
boekhoudnormen voor de overheidssector. In het verleden hebben wij slechts weinig
materiële fouten aangetroffen in de rekeningen van de agentschappen. Het
toenemende aantal delegatieovereenkomsten met de Commissie waarmee
aanvullende taken en ontvangsten aan de agentschappen worden toegewezen, vormt
echter een uitdaging ten aanzien van de consistentie en transparantie van de
boekhouding en de budgettering van de agentschappen.

Het risico voor de wettigheid en regelmatigheid van de ontvangsten is
over het algemeen laag, op enkele uitzonderingen na

24 Voor de meeste agentschappen is het risico voor de wettigheid en regelmatigheid
van de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen laag. De meeste agentschappen
worden volledig gefinancierd uit de algemene EU-begroting, en hun begrotingen en
ontvangsten worden overeengekomen met de begrotingsautoriteiten tijdens hun
jaarlijkse begrotingsprocedures. Sommige andere agentschappen zijn volledig of
gedeeltelijk zelffinancierend 9. In deze gevallen zijn specifieke verordeningen van
toepassing op het in rekening brengen en innen van dienstverleningsvergoedingen en
andere bijdragen aan de ontvangsten. Het risico voor de regelmatigheid van de
ontvangsten van deze agentschappen middelhoog.

9

CdT, CPVO, EASA, EBA, ECHA, Eiopa, EMA, ESMA, EUIPO, GAR.
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Het risico voor de wettigheid en regelmatigheid van de betalingen is
over het algemeen middelhoog, maar dit varieert
Titel 1 (personeelsuitgaven)

25 Het risico voor de wettigheid en regelmatigheid van de personeelsuitgaven van

de agentschappen is over het algemeen laag. De salarissen worden hoofdzakelijk
beheerd door de PMO-dienst van de Commissie, die regelmatig door de Rekenkamer
wordt gecontroleerd. Wij hebben de afgelopen jaren geen materiële fouten
aangetroffen met betrekking tot de personeelsuitgaven. In gevallen waarin
agentschappen echter in korte tijd een groot aantal bijkomende personeelsleden
moeten aanwerven, hebben wij een hoger risico voor de wettigheid en regelmatigheid
van de aanwervingsprocedures vastgesteld.
Titel II (administratieve uitgaven)

26 Naar ons oordeel is er sprake van een middelhoog risico voor de wettigheid en

regelmatigheid van de administratieve uitgaven van de agentschappen.
Agentschappen moeten vaak aanbestedingsprocedures volgen voor diverse soorten
dienstverlening, waarbij steeds grotere bedragen gemoeid zijn met IT. Deze
procedures gaan vaak gepaard met ingewikkelde aanbestedingsregels en -procedures,
en de agentschappen slagen er niet altijd in om een bevredigende transparantie of de
best mogelijke prijs-kwaliteitsverhouding te realiseren. In het verleden waren ernstige
fouten met betrekking tot de aanbestedingen altijd een van de belangrijkste redenen
waarom de Rekenkamer controleoordelen met beperking moest afgeven en
opmerkingen moest maken. Daarbij is het wel zo dat kantoorhuur veruit het
leeuwendeel uitmaakt van de administratieve uitgaven van de agentschappen, een
betrekkelijk stabiele kostenpost waarvoor doorgaans alleen aanbesteding nodig is
wanneer agentschappen naar een nieuw kantoorgebouw verhuizen. Aangezien dit een
groot deel van de administratieve uitgaven uitmaakt, is het algehele risico voor de
uitgavencategorie als geheel middelhoog.
Titel III (operationele uitgaven)

27 Het risico voor de wettigheid en regelmatigheid van de operationele uitgaven

varieert per agentschap, en loopt uiteen van het laagste tot het hoogste risiconiveau.
Het is afhankelijk van het specifieke soort operationele uitgaven dat elk agentschap
doet. Over het algemeen zijn de risico’s waarom het gaat vergelijkbaar met die in
verband met aanbesteding in het kader van titel II. De betrokken bedragen in het
kader van titel III zijn echter vaak veel hoger. Ten aanzien van subsidies die zijn betaald
in het kader van begrotingstitel III, werd bij vorige controles vastgesteld dat hoewel de
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controles door de agentschappen over het geheel genomen zijn verbeterd, deze niet
altijd geheel doeltreffend zijn.

Het algehele risico voor goed financieel beheer is middelhoog

28 Naar ons oordeel is het risico voor goed financieel beheer middelhoog. De

meeste problemen die wij hebben vastgesteld, betroffen openbare
aanbestedingsprocedures waarbij niet de best mogelijke prijs-kwaliteitsverhouding
gewaarborgd was.

29 De noodzaak van afzonderlijke administratieve structuren en procedures voor
alle agentschappen vormt een inherent risico voor de administratieve efficiëntie.

Andere risico’s

30 Overeenkomstig onze opmerkingen uit voorgaande jaren en rekening houdend

met de beleidsontwikkelingen in de EU op bepaalde gebieden achten wij het
risiconiveau hoger wanneer de werkzaamheden van de agentschappen afhankelijk zijn
van de medewerking van de lidstaten, zoals bij Frontex, EASO en ECHA. Frontex heeft
het mandaat om een Europees geïntegreerd beheer van de buitengrenzen te
waarborgen en deelt deze verantwoordelijkheid met de nationale autoriteiten met het
oog op een efficiënt beheer van binnenkomst via de buitengrenzen. Het EASO is voor
het verrichten van zijn werkzaamheden afhankelijk van zowel de medewerking van de
lidstaten als de detachering van nationale deskundigen. In het geval van het ECHA is
samenwerking met de lidstaten belangrijk omdat hun nationale
handhavingsautoriteiten verantwoordelijk zijn voor het verifiëren van informatie over
de omvang van een bedrijf, op basis waarvan het agentschap zijn vergoeding berekent.

We melden gevallen van vermoedelijke fraude aan het
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

31 Hoewel onze controles niet specifiek zijn ontworpen om fraude op te sporen,

treffen we soms gevallen aan waarbij we vermoeden dat er sprake kan zijn geweest
van onregelmatige of frauduleuze activiteiten. Wanneer dit het geval is, brengen we
OLAF op de hoogte. OLAF geeft hieraan follow-up en neemt een besluit of het een
onderzoek zal instellen, waarbij het zo nodig samenwerkt met de autoriteiten van de
lidstaten. In 2019 troffen we drie van dergelijke gevallen aan.
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Digitalisering van controleprocedures bij de ERK

32 De Rekenkamer heeft de noodzaak onderkend van meer gebruikmaking van

digitale middelen bij haar controlewerkzaamheden. Digitale technologieën veranderen
de wereld in een ongekend tempo. Digitalisering heeft het potentieel om controle op
basis van statistische steekproefneming te vervangen of te verbeteren met controles
die zijn gebaseerd op volledige populaties. Artificiële intelligentie, machinaal leren en
“big-data”-analyses bieden aanzienlijke kansen om de nauwkeurigheid en volledigheid
van financiële en nalevingsgerichte controles te verbeteren. Procesautomatisering is
een andere nieuwe ontwikkeling die het potentieel heeft om het uitvoeren van
repetitieve taken door mensen overbodig te maken. De kenmerken van miljoenen
gegevens kunnen in enkele minuten worden gecontroleerd, waarbij eventuele
uitzonderingen onmiddellijk worden gemarkeerd zodat controleurs zich kunnen
concentreren op potentiële fouten. De digitalisering van de controle kan ook de
processen voor verslaglegging en interne kwaliteitscontrole verbeteren, waarbij het
mogelijk wordt verslagen en visualiseringen automatisch te genereren.

33 Bij digitalisering van het controlewerk van de ERK wordt gebruikgemaakt van het

potentieel van technologie om meer en betere informatie te bieden voor het
verantwoordingsproces. Met dergelijke technologieën kunnen controleurs beter
gebruik maken van beschikbare gegevens, meer analytische werkzaamheden
verrichten en de Europese belastingbetaler betere waarborgen bieden door het
vroeger en uitgebreider identificeren van risico’s. Digitalisering zal waarschijnlijk op
lange termijn leiden tot efficiëntiewinst.

Casestudy – het eerste proefproject van de ERK met de EUagentschappen

34 De ERK beschouwde de jaarlijkse controle van de EU-agentschappen als een

gelegenheid om het potentieel van geautomatiseerde controleprocedures te testen.
Wij hebben voor dit project de uitvoerende agentschappen geselecteerd omdat zij
soortgelijke administratieve procedures en IT-systemen gemeen hebben.
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35 Dit proefproject, dat nog maar een

eerste stap is in een fundamenteel
transformatieproces van de ERK en in het
integreren van het gebruik van
automatisering in haar controleprocedures,
startte begin 2019. Wij verwachten dat het
aanvullen van professionele oordeelsvorming
door controleurs met digitale werkmethoden
en IT-hulpmiddelen in de toekomst
aanzienlijke voordelen zal opleveren.

© Shutterstock / By Maxuser.

36 Allereerst analyseerden wij onze bestaande controleprocedures en

identificeerden we de gegevensbronnen die wij gebruikten, waarbij we probeerden
het automatiseringspotentieel te achterhalen. Tevens oriënteerden we ons op
mogelijke veranderingen in onze bestaande controleprocedures. Wij waren met name
geïnteresseerd in mogelijkheden om informatie op papier in elektronische vorm te
verkrijgen om de omschakeling van handmatige op geautomatiseerde processen
mogelijk te maken. Ons doel was, gerichte controles van een volledige populatie van
verrichtingen uit te voeren en een uitzonderingsverslag te genereren voor follow-up
door de controleurs.

37 Op basis van onze analyse identificeerden we twee bijzonder veelbelovende
technologieën die de automatisering van onze controlewerkzaamheden zouden
kunnen ondersteunen: data-analyse en robotische procesautomatisering.
o

Data-analyse is geen nieuwe technologie, maar de ontwikkeling van grotere
opslagcapaciteit heeft dit wel veel krachtiger gemaakt. De controleurs van de
Rekenkamer hebben al toegang tot verschillende gegevensbronnen die door de
agentschappen worden gebruikt: in het proefproject maakten we gebruik van
gegevensanalysetechnieken om gegevens te extraheren, om te zetten en te
analyseren om risico’s te identificeren en beter te beoordelen, en zo onze
controleprocedures efficiënter te plannen en uit te voeren.

o

Robotische procesautomatiseringssoftware kan worden gebruikt om repetitieve,
regelgebaseerde taken te automatiseren. In dit proefproject was de software zo
geprogrammeerd dat dezelfde reeks stappen werd uitgevoerd die een menselijke
gebruiker zou uitvoeren. Met name hielp dit de controleurs om documentatie en
andere gegevens uit IT-systemen van agentschappen te downloaden, en werden
de bestanden voor de gecontroleerde verrichtingen zo voorbereid. De software
werkt op deze IT-systemen via de gebruikersinterface. Deze werkt echter veel
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sneller dan een mens, en kan de taken op elk moment uitvoeren, bijvoorbeeld 's
nachts en tijdens het weekend.

38 In nauwe samenwerking met DG BUDG en uitvoerende agentschappen heeft het

team gegevens gehaald uit diverse systemen die door de uitvoerende agentschappen
worden gebruikt. De gegevens waren onder meer data en bedragen van vastleggingen,
betalingen, contracten en facturen die uit het begrotingssysteem waren gehaald. Uit
de loonadministratie downloadde het team gegevens over salarissen en toelagen. Wij
namen al deze gegevens op in een speciale databank die we vervolgens gebruikten om
geautomatiseerde controletests en cijferanalyses te verrichten met gebruikmaking van
data-analyse.

39 Zo kan een geautomatiseerde test worden gebruikt om te controleren of het

bedrag van een begrotingsvastlegging overeenkomt met de waarde van het
onderliggende contract, en of facturen tijdig en binnen de wettelijke termijn zijn
betaald. De controleurs konden deze geautomatiseerde tests in een oogwenk
verrichten voor circa 8 000 betalingen en 1 400 vastleggingen bij de zes uitvoerende
agentschappen. De resultaten hadden de vorm van een lijst verrichtingen die door de
controleurs nader moesten worden bekeken.
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Kader 1: Resultaten van het proefproject met geautomatiseerde
tests
Reikwijdte van de tests
Het proefproject omvatte geautomatiseerde tests ter ondersteuning van bepaalde
controleprocedures met betrekking tot betalingen, vastleggingen, facturen,
contracten en werkstromen die de volledige populatie van zes uitvoerende
agentschappen bestreken. Deze tests vonden gelijktijdig plaats met de
standaardcontroleprocedures die handmatig worden uitgevoerd.
Voorlopige resultaten
Uit de voorlopige resultaten van de geautomatiseerde tests blijkt dat er geen
problemen waren met de meerderheid (99,98 %) van de populaties.
Bij de tests werd een beperkt aantal verrichtingen (d.w.z. uitzonderingen)
gemarkeerd die verder moesten worden onderzocht door de controleurs.
o

Bij een test van 1 400 begrotingsvastleggingen om na te gaan of de bedragen
in kwestie gelijk waren aan die van de overeenkomstige juridische
verbintenis, markeerde het systeem 51 verrichtingen.

o

Bij een test van 7 872 betalingsverzoeken om na te gaan of de bedragen in
kwestie gelijk waren aan die van de overeenkomstige factuur, markeerde het
systeem 113 verrichtingen.

o

Bij een test van 7 869 betalingsverzoeken om na te gaan of de betalingen
binnen de wettelijke termijnen werden verricht, markeerde het systeem
410 verrichtingen.

Door de gemarkeerde verrichtingen te analyseren, konden de controleteams de
volgende elementen vaststellen en documenteren:
o

verrichtingen die fouten vertoonden — we troffen bijvoorbeeld een geval aan
waarin twee begrotingsvastleggingen waren gedaan in plaats van slechts één,
zoals voorgeschreven in het Financieel Reglement (0,02 % van de getoetste
verrichtingen);

o

gevallen van verkeerd gecodeerde gegevens waardoor verrichtingen werden
gemarkeerd bij de geautomatiseerde tests, hoewel deze geen fouten
vertoonden (0,21 % van de getoetste verrichtingen);

o

verrichtingen die geen fouten vertoonden en werden gemarkeerd bij de
geautomatiseerde tests, wat erop wijst dat het algoritme moet worden
verfijnd (0,46 % van de getoetste verrichtingen);
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o

waardevolle feedback over bepaalde soorten verrichtingen, die nuttig zal zijn
bij de verfijning van de geautomatiseerde tests.

40 Hoewel dit soort geautomatiseerde tests het mogelijk maakt om een volledige

populatie op zeer korte tijd te toetsen, zijn de resultaten sterk afhankelijk van de
kwaliteit van de onderliggende gegevens. Uit het project bleek dat er een aantal
problemen waren met de kwaliteit van gegevens die handmatig waren ingevoerd door
de agentschappen (voornamelijk contractgegevens). Dit zal moeten worden aangepakt
voordat de IT-systemen van de agentschappen betrouwbaar kunnen worden geacht.

41 De controleurs hebben ook gebruikgemaakt van geautomatiseerde cijferanalyses

om ongebruikelijke patronen of verrichtingen in de loonadministratie van de
agentschappen op te sporen. Het systeem genereert automatisch grafische verslagen
die de controleurs in staat stellen om dergelijke patronen te onderscheiden en te
beoordelen of de onderliggende gegevens verder moeten worden onderzocht. In
figuur 9 is een voorbeeld opgenomen van een dergelijk verslag. De controleurs
gebruikten deze verslagen om uitschieters van salarissen op te sporen en deze te
selecteren voor verdere controles.

Figuur 9 — Spreiding van de betaalde salarissen voor een bepaalde rang
in verhouding tot het gemiddelde salaris

Bron: ERK.
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Wat wij hebben geconstateerd
42 Over het geheel genomen bevestigde onze controle van
de jaarrekeningen van de agentschappen voor het op
31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar en van de
onderliggende ontvangsten en betalingen de positieve
resultaten die in voorgaande jaren werden gerapporteerd.

Bron: ERK — Controleurs
ter plaatse bij het begin
van de COVID-19-uitbraak.

Figuur 10 — Jaarlijkse controleoordelen over de rekeningen,
ontvangsten en betalingen van de agentschappen tussen 2017 en 2019
41 agentschappen
Betalingen
Ontvangsten
Rekeningen

Oordelen
Goedkeurend
Met beperking
Afkeurend

Bron: ERK.

Goedkeurende oordelen over de betrouwbaarheid van de
rekeningen van alle agentschappen

43 Wij publiceerden (goedkeurende) controleoordelen zonder beperking over de

rekeningen van 41 agentschappen. Naar ons oordeel geven deze rekeningen op alle
materiële punten een getrouw beeld van de financiële situatie van de agentschappen
per 31 december 2019 en van de resultaten van hun verrichtingen en kasstromen in
het op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig de bepalingen van de
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toepasselijke financiële reglementen en de door de rekenplichtige van de Commissie
vastgestelde boekhoudregels 10.

Toelichtende paragrafen zijn belangrijk voor een goed begrip van de
rekeningen (EBA, EMA en GAR)

44 In een toelichtende paragraaf wordt de aandacht van de lezer gevestigd op

kwesties die van fundamenteel belang zijn voor een goed begrip van de rekeningen.
Voor het begrotingsjaar 2019 hebben wij gebruikgemaakt van toelichtende paragrafen
in onze verslagen over drie agentschappen: de EBA, het EMA en de GAR.

45 Voor de EBA, het voorheen in Londen gevestigde agentschap dat is verhuisd naar

Parijs, wijzen wij op toelichting II.3 bij de financiële staten van de definitieve
rekeningen van de Autoriteit, die informatie bevat over een kwestie met betrekking tot
middelen met een waarde van 10,1 miljoen EUR in verband met de huurovereenkomst
voor het kantoor van de EBA in Londen.

46 Voor het EMA, het voorheen in Londen gevestigde agentschap dat is verhuisd

naar Amsterdam, wijzen wij op een kwestie met betrekking tot de huurovereenkomst
voor de voormalige kantoren van het Bureau in Londen. De overeenkomst loopt tot
2039 en bevat geen clausule betreffende voortijdige opzegging. Het EMA bereikte in
juli 2019 een akkoord met de verhuurder en is erin geslaagd zijn voormalige kantoren
met ingang van juli 2019 onder te verhuren onder voorwaarden die in
overeenstemming zijn met de voorwaarden van de hoofdhuurovereenkomst. De
onderverhuurovereenkomst loopt tot het verstrijken van de huurovereenkomst van
het EMA. Aangezien het EMA partij blijft bij de huurovereenkomst, kan het Bureau
aansprakelijk worden gesteld voor het volledige bedrag dat nog verschuldigd is uit
hoofde van die overeenkomst indien de onderhuurder zijn verplichtingen niet nakomt.

47 Met betrekking tot de rekeningen van de GAR wijzen wij erop dat

administratiefberoeps- of gerechtelijke procedures inzake de bijdragen tussen enkele
kredietinstellingen, nationale afwikkelingsautoriteiten en de Afwikkelingsraad,
alsmede andere beroepen die tegen de GAR zijn ingesteld bij het Gerecht en het Hof
van Justitie van de Europese Unie, niet onder onze controle vielen. De mogelijke
impact hiervan op de financiële staten van de Afwikkelingsraad over het
per 31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar (met name op voorwaardelijke
10

Deze zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de
overheidssector.
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verplichtingen, voorzieningen en verplichtingen) is onderworpen aan een afzonderlijke
specifieke jaarcontrole die wordt uitgevoerd door de ERK, zoals bepaald in artikel 92,
lid 4, van de GAM-verordening.
Daarnaast vestigen wij de aandacht op de toelichtingen bij de financiële staten van de
definitieve rekeningen van de GAR, waarin de mogelijke impact op de
beleggingsportefeuille wordt beschreven in het licht van de huidige COVID-19-crisis.

In een paragraaf over andere aangelegenheden wordt een kwestie van
specifiek belang beschreven (Chafea, CdT en EACEA)

48 De Mededeling aan de Commissie C(2020)2880/1 van 29 april 2020 betreffende

de delegatie van uitvoeringstaken aan uitvoeringsagentschappen voor de EUprogramma’s voor de periode 2021-2027 bevat plannen om de taken van Chafea over
te dragen aan agentschappen die in Brussel zijn gevestigd. Aangezien deze activiteiten
zullen worden overgedragen aan andere geconsolideerde EU-entiteiten, heeft dit
echter geen impact op de bedragen van de activa en passiva in de jaarrekening 2019.
Momenteel kan geen betrouwbare schatting worden gemaakt van de voorwaardelijke
verplichtingen die voortvloeien uit deze overdracht.

49 Voor het CdT en het EACEA wijzen we erop dat deze geen informatie hebben

verschaft over de impact van de COVID-19-crisis. In de definitieve jaarrekening moest
passende informatie worden verschaft over de impact van COVID-19-maatregelen op
de huidige en geplande activiteiten van het CdT en het EACEA, voor zover deze
redelijkerwijs bekend was op de datum van indiening van de definitieve jaarrekening.

Goedkeurende oordelen over de wettigheid en regelmatigheid
van de ontvangsten die ten grondslag liggen aan de rekeningen
van alle agentschappen

50 Voor alle agentschappen publiceerden wij (goedkeurende) controleoordelen

zonder beperking over de wettigheid en regelmatigheid van de ontvangsten die ten
grondslag liggen aan de jaarrekeningen voor het op 31 december 2019 afgesloten
begrotingsjaar. Naar ons oordeel waren de ontvangsten op alle materiële punten
wettig en regelmatig.
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Een toelichtende paragraaf draagt bij tot een beter begrip van de
ontvangsten (ECHA en GAR)

51 Voor het ECHA benadrukt de Rekenkamer opnieuw dat het agentschap

gedeeltelijk zelffinancierend is en een vergoeding ontvangt van elk bedrijf dat een
registratieaanvraag voor chemische stoffen indient, zoals voorgeschreven in de
REACH-verordening11. Het agentschap berekent en factureert de vergoedingen op
basis van eigen verklaringen van de bedrijven. Het agentschap stelde bij verificaties
achteraf vast dat aanzienlijke vergoedingscorrecties nodig waren en eind 2019 was het
totale bedrag aan correcties niet bekend.

52 We hebben ook een toelichtende paragraaf gebruikt in ons verslag over de GAR,

in verband met de kwestie die wordt beschreven in bovenstaande paragraaf 47.

In een paragraaf over andere aangelegenheden wordt een kwestie van
specifiek belang voor de ESMA en de GAR beschreven

53 Wat de ESMA betreft, zijn de vergoedingen die aan ratingbureaus in rekening

worden gebracht, gebaseerd op hun ontvangsten als juridische entiteit, maar niet als
groep of als groep gelieerde entiteiten. Dit biedt een quasilegitieme gelegenheid om
vergoedingen te verlagen of vermijden door ontvangsten van ratingbureaus binnen de
jurisdictie van de EU over te schrijven naar hun gelieerde entiteiten buiten de EU. De
waarschijnlijke financiële gevolgen van deze maas in de wetgeving zijn onbekend. De
Autoriteit heeft de Commissie voorgesteld de nodige wijzigingen aan te brengen.
Voor de ESMA worden vergoedingen voor transactieregisters bovendien berekend op
basis van de voor ieder afzonderlijk transactieregister toepasselijke omzet. Hoewel de
verordening inzake vergoedingen niet voorziet in een alomvattend en consistent
controlekader om de betrouwbaarheid van de informatie te waarborgen, konden alle
transactieregisters oordelen van onafhankelijke controleurs overleggen waarin werd
verklaard dat hun (voor de berekening van de vergoeding gebruikte) financiële staten
over 2018 een getrouw beeld gaven. De door hen verstrekte informatie over het aantal
transacties dat gedurende 2018 aan het transactieregister was gemeld en het aantal
geregistreerde uitstaande transacties per 31 december 2018 werd echter slechts
onderworpen aan een beperkt onderzoek door onafhankelijke controleurs. De

11

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december
2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien
van chemische stoffen (REACH) (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).
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Autoriteit heeft de Commissie geïnformeerd en een herziening van de verordening
voorgesteld.

54 Onverminderd ons formele controleoordeel hebben wij benadrukt dat de

bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds worden berekend op basis van
de informatie die door kredietinstellingen (en sommige beleggingsondernemingen)
aan de GAR wordt verstrekt. Onze controle van de ontvangsten van de GAR was
gebaseerd op deze informatie, maar daarbij werd de betrouwbaarheid daarvan niet
geverifieerd. Aangezien de GAM-verordening niet voorziet in een alomvattend en
consistent controlekader ter waarborging van de betrouwbaarheid van de informatie,
worden er geen controles uitgevoerd op het niveau van de kredietinstellingen. De GAR
verricht echter wel analytische en consistentiecontroles van de informatie. Voorts kan
de GAR geen gedetailleerde informatie verstrekken over de berekeningen van de
bijdragen voor elke kredietinstelling waarvoor een risicobeoordeling is verricht omdat
deze onderling samenhangen en vertrouwelijke informatie over andere
kredietinstellingen bevatten. Dit is van invloed op de transparantie van deze
berekeningen.

Goedkeurende oordelen over de wettigheid en regelmatigheid
van de betalingen die ten grondslag liggen aan de rekeningen
van de agentschappen, behalve voor het ACER en het EASO

55 Voor 39 agentschappen publiceerden wij (goedkeurende) controleoordelen

zonder beperking over de wettigheid en regelmatigheid van de betalingen die ten
grondslag liggen aan de jaarrekeningen voor het op 31 december 2019 afgesloten
begrotingsjaar. Naar ons oordeel waren de betalingen voor deze agentschappen op
alle materiële punten wettig en regelmatig (zie figuur 10).

56 Voor het ACER geven we een oordeel met beperking af op basis van twee

onregelmatige aanbestedingsprocedures. In beide gevallen heeft het agentschap geen
passende concurrerende aanbestedingsprocedures uitgevoerd, wat betekent dat alle
bijbehorende betalingen onregelmatig zijn. De onregelmatige betalingen die tot dusver
zijn verricht in het kader van de overeenkomsten die voortkwamen uit de onjuist
uitgevoerde aanbestedingsprocedures vertegenwoordigen 6,3 % van alle betalingen
die het ACER in 2019 heeft verricht.
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57 Voor het EASO gaven we een oordeel met beperking af in verband met onze

bevindingen die we sinds het begrotingsjaar 2016 hebben gerapporteerd. Bij de
jaarlijkse controle voor 2019 hebben we ook geconstateerd dat een aantal betalingen
in verband met een selectieprocedure voor deskundige consultants onregelmatig
waren, aangezien er een systematisch gebrek was aan informatie die een adequaat
controlespoor had kunnen vormen. Over het geheel genomen concluderen wij dat het
bedrag aan middelen die verband houden met deze onbevredigende situatie goed is
voor 14,6 % van de waarde van alle betalingen die het EASO in 2019 heeft verricht.

Toelichtende paragraaf over een kwestie van belang voor Frontex

58 Hoewel wij ons controleoordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de

uitgaven niet aanpassen, wijzen we op het feit dat Frontex in 2019
subsidieovereenkomsten met samenwerkende landen beheerde voor operationele
activiteiten met een waarde van 183 miljoen EUR (171 miljoen EUR in 2018), ofwel
55 % van de begroting van het Agentschap. Bepaalde uitgaven in verband met
apparatuur die onder dit bedrag vallen (35 % van de totale uitgaven voor operationele
activiteiten, ofwel 64 miljoen EUR) lijken vatbaarder voor fouten te zijn. De pogingen
om het financieel beheer van uitgaven in verband met de inzet van technische
apparatuur te vereenvoudigen, zijn tot dusver mislukt. Wij willen ook benadrukken dat
Frontex uitvoering heeft gegeven aan een aantal aanbevelingen uit onze eerdere
verslagen. Het Agentschap heeft met name stappen ondernomen om de verificaties
vooraf te verbeteren en heeft in 2019, overeenkomstig de in voorgaande jaren gedane
aanbevelingen, verificaties achteraf van vergoedingen opnieuw ingevoerd.

Paragraaf over andere aangelegenheden inzake kwesties van specifiek
belang voor het EIGE

59 Voor het EIGE merken wij op dat een zaak die aanhangig is bij het Hof van Justitie

van de Europese Unie 12 gevolgen heeft voor aspecten van ons controleoordeel. In deze
zaak komen verschillende vragen aan de orde van het Litouwse hooggerechtshof over
de toepassing op EU-agentschappen van Richtlijn 2008/104/EG van het Europees
Parlement en de Raad 13 betreffende uitzendarbeid. Het Litouwse gerechtshof vroeg
met name of de richtlijn van toepassing is op EU-agentschappen in hun hoedanigheid
als openbare organen die economische activiteiten uitoefenen. Het gerechtshof vroeg

12

Zaak nr. C-948/19 (Manpower Lit).

13

PB L 327 van 5.12.2008, blz. 9.
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ook of EU-agentschappen de bepalingen van artikel 5, lid 1, van deze richtlijn
betreffende de rechten van uitzendkrachten op essentiële arbeidsvoorwaarden, met
name met betrekking tot bezoldiging, volledig moesten toepassen. Aangezien de
uitspraak van het Hof van Justitie ten aanzien van deze vragen gevolgen kan hebben
voor het standpunt van de Rekenkamer met betrekking tot het inzetten van
uitzendkrachten door het EIGE, heeft de Rekenkamer zich onthouden van
opmerkingen, met inbegrip van een follow-up van de opmerkingen van voorgaande
jaren, totdat het Hof van Justitie definitief uitspraak heeft gedaan in deze zaak.

Onze opmerkingen betreffen terreinen bij 29 agentschappen
die voor verbetering vatbaar zijn

60 Naast de oordelen en de bijbehorende toelichtende paragrafen en paragrafen

over andere aangelegenheden hebben wij ook 82 opmerkingen gemaakt met
betrekking tot 29 agentschappen over de aanpak van terreinen die voor verdere
verbeteringen vatbaar zijn. Het merendeel van deze opmerkingen heeft net als in de
afgelopen jaren betrekking op tekortkomingen in de openbare
aanbestedingsprocedures.

Het beheer van openbare aanbestedingen blijft het meest foutgevoelige
terrein

61 De doelstelling van openbare aanbestedingsregels is het zorgen voor eerlijke

concurrentie tussen inschrijvers en het aankopen van goederen en diensten tegen de
best mogelijke prijs, waarbij het transparantiebeginsel, het evenredigheidsbeginsel,
het beginsel van gelijke behandeling en het beginsel van non-discriminatie in acht
worden genomen. Onze controle omvatte kader-, specifieke en onderhandse
overeenkomsten van alle agentschappen. Bij negen agentschappen (Berec-Bureau,
Cedefop, EASA, EFSA, EMA, Enisa, ERA, Eurofound en Europol) vertoonden de door
ons gecontroleerde overeenkomsten verschillende soorten tekortkomingen
betreffende openbare aanbestedingen, meestal op het gebied van goed financieel
beheer en regelmatigheid. Bovendien troffen we bij Cepol tekortkomingen aan in het
internecontrolesysteem dat wordt gebruikt in de aanbestedingsprocedures en bij het
EEA troffen we tekortkomingen aan in de monitoring van een overeenkomst zodra
deze van kracht was. De agentschappen worden aangemoedigd om hun openbare
aanbestedingsprocedures verder te verbeteren, zodat volledige conformiteit met de
toepasselijke regels wordt gewaarborgd.
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Het beheer van belangenconflicten en aanwervingsprocedures moet
worden verbeterd

62 Tijdens onze jaarlijkse controle van de agentschappen voor 2019 constateerden

we dat er meer tekortkomingen in aanwervingsprocedures werden vastgesteld. We
hebben aanwervingsprocedures bij 19 agentschappen gecontroleerd. Voor vijf daarvan
(ACER, Easme, EMSA, EUIPO en eu-LISA) hebben we tekortkomingen geconstateerd.
o

We troffen verschillende gevallen aan waarin de interne controles die gericht zijn
op het beheer van mogelijke belangenconflicten niet naar behoren werden
toegepast (Easme, EMSA, EUIPO). We constateerden dat leden van verschillende
selectiepanels mogelijke belangenconflicten in verband met kandidaten in een
aanwervingsprocedure stelselmatig niet hadden gemeld en gedocumenteerd.
Indien belangenconflicten in een aanwervingsprocedure niet worden
meegedeeld, of hier niet correct mee wordt omgegaan, kan dit ertoe leiden dat
agentschappen worden blootgesteld aan risico’s met betrekking tot geschillen en
voor de reputatie. De kwestie kan ook tot een verspilling van middelen leiden
wanneer aanwervingsprocedures worden geannuleerd of uitgesteld.

o

We hebben ook een aantal tekortkomingen vastgesteld in verband met de
toepassing van het beginsel van gelijke behandeling en/of transparantie (ACER,
EMSA, EUIPO, eu-LISA), het ontbreken van een controlespoor (EMSA, EUIPO) en
een geval waarin geen doeltreffende interne controles werden toegepast (ACER).
Door deze kwesties zouden de betrokken agentschappen ook reputatie- en
financiële schade kunnen oplopen.

63 Er kunnen zich ook situaties van feitelijke of mogelijke belangenconflicten

voordoen wanneer personeelsleden het ambtenarenapparaat van de EU verlaten om
een functie op te nemen in de particuliere sector. Er zou vertrouwelijke informatie
bekend kunnen worden gemaakt of voormalige personeelsleden zouden hun nauwe
persoonlijke contacten en vriendschappen met hun voormalige collega’s kunnen
misbruiken 14. Indien er zelfs nog maar een vermoeden van een dergelijke situatie is,
kan dit de reputatie van de EU schaden. Volgens door de EBA verstrekte informatie
nam de uitvoerend directeur van de EBA ontslag in 2019 om de functie van algemeen
directeur van de Vereniging van Financiële Markten in Europa (Association for
Financial Markets in Europe), die de financiële sector in Europa vertegenwoordigt, te
gaan uitoefenen. De raad van toezichthouders gaf de voormalig uitvoerend directeur
14

Zie “Decision of the European Ombudsman in her strategic inquiry OI/3/2017/NF on how
the European Commission manages 'revolving doors’ situations of its staff members”,
28 februari 2019.
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toestemming om de nieuwe functie onder bepaalde voorwaarden op zich te nemen.
De Europese Ombudsman startte in januari 2020 een onderzoek naar dit geval. Op
7 mei 2020 oordeelde de Europese Ombudsman dat het besluit van de EBA om haar
uitvoerend directeur niet te verbieden om algemeen directeur van een
lobbyorganisatie voor de financiële sector te worden, wanbeheer inhield 15. Volgens de
Ombudsman zou het verbieden van de overstap een noodzakelijke en evenredige
maatregel zijn geweest in dit specifieke geval 16. Volgens de Ombudsman hield het feit
dat de EBA de toegang van haar uitvoerend directeur tot vertrouwelijke informatie
niet onmiddellijk introk ook wanbeheer in. De Ombudsman deed de EBA
aanbevelingen om in de toekomst beter om te gaan met dergelijke gevallen 17.
Volgens de aanbeveling van de Ombudsman moest de EBA uiterlijk op 31 augustus
2020 een gedetailleerde reactie te sturen. De EBA verzond deze reactie op 28 augustus
2020 18. In haar antwoord verklaarde de EBA dat zij een nieuw beleid had vastgesteld
om gevolg te geven aan de gedetailleerde aanbevelingen van de Ombudsman.

Tekortkomingen in het begrotingsbeheer vastgesteld

64 Krachtens het Financieel Reglement kunnen begrotingskredieten die voor een

bepaald jaar zijn toegewezen onder bepaalde voorwaarden worden overgedragen naar
het volgende jaar 19. Hoewel het Financieel Reglement geen plafonds vaststelt voor
zulke overdrachten en het meerjarige karakter van de operaties deze voor een groot
deel verklaart, kunnen buitensporige bedragen wijzen op vertragingen in de uitvoering
van werkprogramma’s of aanbestedingsplannen. Deze kunnen ook wijzen op een
structureel probleem of een zwakke begrotingsplanning en zijn mogelijk in strijd met
het begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit. Voor vijf agentschappen (ACER, CHAFEA,
Easme, EU-OSHA en FRA) rapporteren we een aantal van dergelijke tekortkomingen.

15

Zie paragraaf 33 of bladzijde 11 van de aanbeveling van de Europese Ombudsman in
zaak 2168/2019/KR.

16

Zie paragraaf 33 of bladzijde 11 van de aanbeveling van de Europese Ombudsman in
zaak 2168/2019/KR.

17

Zie bladzijde 11 van de aanbeveling van de Europese Ombudsman in zaak 2168/2019/KR.

18

https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/131987

19

Voorwaarden voor overdrachten worden toegelicht in de artikelen 12 en 13 van het
Financieel Reglement.
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Agentschappen geven follow-up aan controleopmerkingen van
voorgaande jaren

65 Wij verschaffen informatie over de stand van zaken met betrekking tot de followupmaatregelen die de agentschappen naar aanleiding van de opmerkingen uit
voorgaande jaren hebben getroffen. Figuur 11 toont dat voor de 207 opmerkingen die
eind 2018 nog openstonden, corrigerende maatregelen in de meeste gevallen in 2019
waren afgerond of nog liepen. Voor 16 van de 87 openstaande en nog lopende
opmerkingen waren er corrigerende maatregelen nodig, maar had het agentschap
daarover niet de (uitsluitende) controle.

Figuur 11 — Inspanningen van de agentschappen om follow-up te geven
aan opmerkingen van voorgaande jaren
Nog af te handelen
Loopt nog

Totaalaantal
opmerkingen:

207

Afgerond
N.v.t.
Bron: ERK.
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Andere producten met betrekking tot
agentschappen die de Rekenkamer
heeft uitgebracht
De toekomst van EU-agentschappen — mogelijkheden tot meer
flexibiliteit en samenwerking

66 In 2019 hebben we onze eerste algemene beoordeling gemaakt van de

voorwaarden die de EU heeft gecreëerd om ervoor te zorgen dat de agentschappen
haar beleid doeltreffend uitvoeren ten behoeve van alle burgers, terwijl we ons in het
verleden vooral hebben gericht op de prestaties van afzonderlijke agentschappen. Wij
concluderen dat de agentschappen een steeds belangrijkere rol spelen bij de
uitvoering van het EU-beleid en dat de bestaande voorwaarden bevorderlijk waren
voor hun prestaties. Onze controle wees echter uit dat er meer flexibiliteit nodig is bij
de oprichting, werking en eventuele opheffing van agentschappen. Uit onze
bevindingen blijkt ook dat sommige agentschappen hun taken vollediger hadden
kunnen uitvoeren indien zij meer steun hadden gekregen van de lidstaten, het
bedrijfsleven, de Commissie of andere agentschappen.

67 We bevelen de Commissie en de agentschappen aan om:
1)

de relevantie, samenhang en flexibiliteit van de opzet van agentschappen te
waarborgen;

2)

middelen flexibeler toe te wijzen;

3)

het bestuur, de verantwoordingsplicht en de verslaglegging over de
prestaties te verbeteren;

4)

de rol van de agentschappen als expertise- en netwerkcentra te versterken.

68 De volledige controleconclusies, vergezeld van de daarmee samenhangende

aanbevelingen en de antwoorden van de Commissie en de agentschappen, komen aan
de orde in ons Speciaal verslag nr. 22/2020, dat beschikbaar is op onze website
eca.europa.eu.
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Figuur 12 — Overige speciale controleverslagen van de ERK waarin naar
agentschappen wordt verwezen
MFK 1a

Kamer I
Duurzaam gebruik
van natuurlijke
hulpbronnen

MFK 2

MFK 3

Zichzelf financierend

EFSA, EMA

EEA

Speciaal verslag nr. 02/2019:
Chemische gevaren in onze
voeding: het
voedselveiligheidsbeleid van
de EU beschermt ons maar
kent uitdagingen

Speciaal verslag nr. 16/2019:
Europese milieu-economische
rekeningen: het nut voor
beleidsmakers kan worden
vergroot

EFSA
Speciaal verslag nr. 04/2019:
Het controlesysteem voor
biologische producten is
verbeterd, maar er blijven
enkele uitdagingen bestaan

Chafea
Speciaal verslag nr. 07/2019:
EU-maatregelen voor
grensoverschrijdende
gezondheidszorg: hoge
ambities, maar beter beheer
nodig

Speciaal verslag nr. 18/2019:
De uitstoot van broeikasgassen
in de EU: goed gerapporteerd,
maar beter inzicht in
toekomstige reducties nodig
Speciaal verslag nr. 23/2019:
Inkomensstabilisering voor
landbouwers: uitgebreid
instrumentarium, maar geringe
benutting van instrumenten en
overcompensatie moeten
worden aangepakt

Chafea, ECDC, EFSA, EMA
Speciaal verslag nr. 21/2019:
De bestrijding van
antimicrobiële resistentie:
vooruitgang in de dierlijke
sector, maar deze bedreiging
voor de gezondheid blijft een
uitdaging voor de EU

Kamer II
Investeringen ten
behoeve van
cohesie, groei en
inclusie

EEA

INEA, Easme, ACER

Speciaal verslag nr. 08/2019:
Wind- en zonne-energie voor
elektriciteitsopwekking:
aanzienlijke maatregelen
nodig om EU-streefdoelen te
behalen

Chafea

INEA
Speciaal verslag nr. 11/2019:
De EU-regelgeving voor de
modernisering van het
luchtverkeersbeheer heeft een
toegevoegde waarde — maar
de financiering was
grotendeels overbodig

EACEA, ERCEA, REA
Speciaal verslag nr. 19/2019:
INEA: de voordelen zijn
gerealiseerd, maar de
tekortkomingen met betrekking
tot de CEF moeten worden
aangepakt
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MFK 1a

MFK 2

MFK 3

Zichzelf financierend

Kamer III

eu-LISA, Frontex

EASO, Frontex, FRA

Externe maatregelen,
veiligheid en justitie

Speciaal verslag nr. 20/2019:
EU-informatiesystemen ter
ondersteuning van grenstoezicht —
een sterk instrument, maar meer
aandacht nodig voor tijdige en
volledige gegevens

Speciaal verslag nr. 24/2019:
Asiel, herplaatsing en terugkeer
van migranten: tijd om de
inspanningen op te voeren en de
kloof tussen doelstellingen en
resultaten te dichten

EBA

GAR

Speciaal verslag nr. 10/2019:
EU-brede stresstests voor
banken: een ongeëvenaarde
hoeveelheid verstrekte
informatie over banken, maar
meer coördinatie en aandacht
voor risico's nodig

Advies nr. 2/2019:
Advies over een voorstel inzake
het financieel reglement van de
Gemeenschappelijke
Afwikkelingsraad tot vaststelling
van de financiële bepalingen van
toepassing op de
Afwikkelingsraad (“het
voorgestelde financieel
reglement”)

Kamer IV
Marktregulering
en concurrerende
economie

EUIPO
Advies nr. 1/2019:
Advies over het voorstel voor
het reglement BC-01-2019 van
het begrotingscomité van het
Bureau voor intellectuele
eigendom van de Europese Unie
tot vaststelling van de financiële
bepalingen van toepassing op
het Bureau (“het voorgestelde
financieel reglement”)

CPVO
Advies nr. 3/2019:
Advies over een voorstel voor
het financieel reglement voor
het Communautair Bureau voor
plantenrassen (“het
voorgestelde financieel
reglement”)

Kamer V

EOM

EU-OSHA

Financiering en
administratie
van de Unie

Speciaal verslag nr. 01/2019:
Bestrijding van fraude in
verband met EU-uitgaven:
maatregelen zijn nodig

Speciaal verslag nr. 13/2019:
De ethische kaders van de
gecontroleerde EU-instellingen:
ruimte voor verbetering

Bron: ERK.
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Individuele jaarverslagen
69 Klik op de naam van een agentschap in onderstaande afbeelding om onze

individuele betrouwbaarheidsverklaring (controleoordeel) daarover rechtstreeks te
raadplegen. Er staat een lijst met acroniemen op de volgende pagina.

Figuur 13 — Links naar de individuele jaarverslagen over de rekeningen
van de agentschappen
Denemarken
EEA

Zweden
ECDC

Litouwen
EIGE

Letland
BerecBureau

Finland
ECHA

Estland
eu-LISA

Duitsland
EASA, Eiopa

Polen
Frontex

Nederland
EMA, Eurojust,
Europol

Tsjechische
Republiek
GSA

Ierland
Eurofound

Oostenrijk
FRA

België
EACEA, Easme,
ERCEA, INEA,
REA, GAR

Slowakije
ELA
Hongarije
Cepol, EIT

Luxemburg
CdT, Chafea
EOM, ESA

Roemenië
-

Frankrijk
CPVO, EBA,
ERA, ESMA

Bulgarije
-

Portugal
EMCDDA,
EMSA

Cyprus
Spanje
EFCA, EUIPO,
EU-OSHA

Italië
EFSA,
ETF

Slovenië
ACER

Malta
EASO

Kroatië
-

Griekenland
Cedefop,
Enisa
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Figuur 14 — Lijst van gebruikte acroniemen
Acroniem

Volledige naam

ACER

Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen
energieregulators

Berec-Bureau

Bureau voor ondersteuning van Berec

CdT

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

Cedefop

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

Cepol

Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van
rechtshandhaving

Chafea

Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en
voeding

CPVO

Communautair Bureau voor plantenrassen

EACEA

Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur

EASA

Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart

Easme

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen

EASO

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

EBA

Europese Bankautoriteit

ECDC

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

ECHA

Europees Agentschap voor chemische stoffen

EEA

Europees Milieuagentschap

EFCA

Europees Bureau voor visserijcontrole

EFSA

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

EIGE

Europees Instituut voor gendergelijkheid

Eiopa

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen

EIT

Europees Instituut voor innovatie en technologie

ELA

Europese Arbeidsautoriteit

EMA

Europees Geneesmiddelenbureau

EMCDDA

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

EMSA

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

Enisa

Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging

EOM

Europees Openbaar Ministerie

ERA

Spoorwegbureau van de Europese Unie

ERCEA

Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad

ESA

Voorzieningsagentschap van Euratom
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Acroniem

Volledige naam

ESMA

Europese Autoriteit voor effecten en markten

ETF

Europese Stichting voor opleiding

EUIPO

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

eu-LISA

Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van
grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

EU-OSHA

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

Eurofound

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

Eurojust

Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken

Europol

Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van
rechtshandhaving

FRA

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

Frontex

Europees Grens- en kustwachtagentschap

GSA

Europees Agentschap voor het wereldwijde satellietnavigatiesysteem

INEA

Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken

REA

Uitvoerend Agentschap onderzoek

GAR

Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

Netwerk van EU-agentschappen – EUAN
Antwoord van het EUAN
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EUIPO vestigt de aandacht op het besluit van de wetgevers, dat tijdens de laatste
wetgevingshervorming is bevestigd. Overeenkomstig artikel 176, lid 2, van Verordening (EU)
2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk,
verleent het Begrotingscomité de uitvoerend directeur kwijting voor de uitvoering van de
begroting. Deze kwijting is sterk gegrond op de jaarverslagen van de Rekenkamer.
Het CPVO wijst erop dat de raad van bestuur van het CPVO de begrotingsautoriteit van het
agentschap is. De toepasselijke bepaling wordt aangehaald in artikel 109 van Verordening
(EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht.
De GAR wijst erop dat de GAR ook een volledig zelffinancierend agentschap is. De begroting
en de personeelsinformatie van de GAR zijn door de plenaire vergadering goedgekeurd op
voorstel van zijn voorzitter in overeenstemming met artikel 61 van Verordening (EU) nr.
806/2014.

60, 61, 62 en 63
Het netwerk van EU-agentschappen (EUAN) is ingenomen met het jaarverslag van de
Europese Rekenkamer over de EU-agentschappen betreffende het begrotingsjaar 2019. Het
EUAN erkent de preliminaire opmerkingen van de Rekenkamer, met name op het gebied van
beheer van openbare aanbestedingen, belangenconflicten en aanwervingsprocedures en
begrotingsbeheer. De leden van het EUAN zetten zich in om hun beleid en procedures te
blijven verbeteren. Het netwerk wil erop wijzen dat de preliminaire opmerkingen over de
afzonderlijke gevallen van agentschap tot agentschap verschillen. Daarom verwijst het
netwerk

naar

het

individuele

antwoord

van

de

agentschappen

betrouwbaarheidsverklaring.

EUAN – Netwerk van EU-agentschappen (European Union Agencies’ Network)

op

de

Controleteam

Alex Brenninkmeijer (ERK-lid)

Raphael Debets (kabinetschef)
Ioanna Metaxopoulou (directeur van kamer IV); Valeria Rota (hoofdmanager);
taakleiders: Andreja Pavlakovic Milosavljevic, Arunas Juozulynas, Hans Christian Monz,
Leonidas Tsonakas, Peter Eklund;
controleurs: Bob De Blick, Christine Becker, Helder Vasco Travado, Iveta Adovica,
Janis Gaisonoks (gedetacheerde nationale deskundige), Joao Pedro Bento,
Julio Cesar Santin Santos, Paulo Oliveira, Roberto Sanz Moratal, Sevdalina Todorova,
Svetoslava Tashkova, Carlos Soler Ruiz, Santiago Fuentes, Eddy Struyvelt;
secretariële ondersteuning: Judita Frangez en Mari Liis Pelmas Gardin;
Alexandra Mazilu (grafisch ontwerper) en Richard Moore (taalkundige ondersteuning)

Dit verslag werd door kamer IV onder leiding van de heer Alex Brenninkmeijer, lid van
de Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op 22 september 2020.
Voor de Rekenkamer

Klaus-Heiner Lehne
President
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