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Inleiding 
0.1. De Europese Rekenkamer (ERK) is een instelling1 van de Europese Unie (EU) en 
de externe auditor van de financiën van de EU2. Als zodanig treden wij op als 
onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van alle EU-burgers, met name door 
te helpen het financieel beheer van de EU te verbeteren. Meer informatie over ons 
werk is te vinden in onze jaarlijkse activiteitenverslagen, onze speciale verslagen, onze 
analysedocumenten en onze adviezen over nieuwe of geactualiseerde EU-wetgeving of 
over andere besluiten met gevolgen voor het financieel beheer. Al deze publicaties zijn 
beschikbaar op onze website. 

0.2. De algemene begroting van de EU wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van 
de Europese Unie en het Europees Parlement. In mei 2020 heeft de Raad van de 
Europese Unie NextGenerationEU (NGEU) aangenomen, een tijdelijk instrument dat is 
opgezet als reactie op de sociaaleconomische gevolgen van de COVID-19-pandemie en 
dat wordt gefinancierd door de uitgifte van obligaties. NGEU biedt financiering voor de 
herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF)3, die goed is voor ongeveer 90 % van de NGEU-
financiering, alsook voor verschillende programma’s in het kader van de MFK-
rubrieken 2021-2027, die overeenkomstig sectorspecifieke regels wordt besteed. 

0.3. Zowel de algemene begroting van de EU als de NGEU-financiering zijn 
onderworpen aan de kwijtingsprocedure. Bij deze procedure beslist het Parlement, op 
aanbeveling van de Raad, of de Europese Commissie haar verantwoordelijkheid voor 
de begrotingsuitvoering naar tevredenheid heeft vervuld. Ons jaarverslag, in 
voorkomend geval gecombineerd met onze andere producten, biedt een grondslag 
voor de kwijtingsprocedure, Bij de publicatie sturen wij ons jaarverslag naar de 
nationale parlementen van de lidstaten, het Europees Parlement en de Raad. 

                                                      
1 De ERK werd als een instelling ingesteld bij artikel 13 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie, ook wel het Verdrag van Maastricht genoemd. Zij werd echter voor het 
eerst in 1977 opgericht bij het Verdrag van Brussel als nieuw orgaan van de Gemeenschap 
om de externecontrolefunctie uit te oefenen. 

2 Artikelen 285-287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). 

3 Verordening (EU) 2021/241 tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit. 

7

http://www.eca.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:C:1992:191:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:C:1992:191:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:L:1977:359:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=NL


0.4. Ons Jaarverslag 2021 is wederom opgesplitst in twee afzonderlijke delen. Dit
deel van het verslag heeft betrekking op de betrouwbaarheid van de geconsolideerde 
EU-rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen4. Het andere 
deel betreft onze verslaglegging over de prestaties van de EU-begroting eind 20215. 

0.5. De kern van ons jaarverslag vormt de betrouwbaarheidsverklaring inzake de
geconsolideerde rekeningen van de EU en de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen. Aan die verklaring worden specifieke beoordelingen toegevoegd voor 
belangrijke terreinen van de EU-begrotingsuitgaven. 

0.6. Dit deel van ons verslag is als volgt opgebouwd:

— hoofdstuk 1 bevat de betrouwbaarheidsverklaring, een overzicht van de 
resultaten van onze controle betreffende de betrouwbaarheid van de rekeningen 
en de wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen, met inbegrip van de 
regelmatigheidsinformatie van de Commissie en een samenvatting van onze 
controleaanpak; 

— hoofdstuk 2 omvat onze analyse van het begrotings- en financieel beheer; 

— hoofdstuk 3 bevat onze bevindingen over de EU-ontvangsten; 

— de hoofdstukken 4 tot en met 9 bevatten voor de rubrieken van het meerjarig 
financieel kader (MFK) 2021-2027, de resultaten van onze toetsing van de 
wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen en onze analyse van de 
jaarlijkse activiteitenverslagen van de Commissie, elementen van haar 
internebeheersingssystemen en andere governanceregelingen;

— hoofdstuk 10 bevat, voor het eerst, de resultaten van onze werkzaamheden 
inzake de wettigheid en regelmatigheid van RRF-verrichtingen en onze 
controleaanpak. 

4 Hierna, in de hoofdstukken 1 tot en met 10, gebruiken we de term “regelmatigheid” met 
dezelfde betekenis als “wettigheid en regelmatigheid”. 

5 “Verslag van de Europese Rekenkamer betreffende de prestaties van de EU-begroting — 
Stand van zaken eind 2021”. 
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0.7. Aangezien er geen afzonderlijke financiële overzichten zijn voor afzonderlijke 
rubrieken van het MFK, houden de conclusies bij elk hoofdstuk geen controleoordeel 
in. In plaats daarvan beschrijven ze significante kwesties die specifiek zijn voor iedere 
MFK-rubriek. 

0.8. Wij streven ernaar onze opmerkingen helder en beknopt weer te geven. We 
kunnen niet altijd vermijden termen te gebruiken die specifiek zijn voor de EU, haar 
beleid en begroting, of voor financiële verslaglegging en controle. Op onze website 
hebben wij een woordenlijst gepubliceerd met een toelichting op de meeste van deze 
specifieke termen. De termen die in de woordenlijst worden gedefinieerd, worden de 
eerste keer dat zij in elk hoofdstuk voorkomen cursief gedrukt. 

0.9. Het is onze verantwoordelijkheid als extern auditor om verslag uit te brengen 
over onze controlebevindingen en de nodige conclusies te trekken om zo een 
onafhankelijk en onpartijdig oordeel te geven over de betrouwbaarheid van de 
rekeningen van de EU en de wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen.  

0.10. De antwoorden van de Commissie op onze opmerkingen (of, waar van 
toepassing, de antwoorden van andere EU-instellingen en -organen) worden bij dit 
verslag weergegeven. 
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Hoofdstuk 1 

Betrouwbaarheidsverklaring en toelichting daarbij 
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De aan het Europees Parlement en de 
Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de 
Rekenkamer — verslag van de 
onafhankelijke auditor 

Oordeel 

I. Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

a) de geconsolideerde rekeningen van de Europese Unie, die de 
geconsolideerde financiële overzichten1 en de verslagen over de uitvoering 
van de begroting2 voor het op 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar 
bevatten, zoals goedgekeurd door de Commissie op 28 juni 2022; 

b) de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen, zoals 
voorgeschreven in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

II. Naar ons oordeel geven de geconsolideerde rekeningen van de Europese Unie 
(EU) over het op 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële 
punten een getrouw beeld van de financiële situatie van de EU per 31 december 
2021, van de resultaten van haar verrichtingen en kasstromen en van de 
veranderingen van haar nettoactiva in het op die datum afgesloten begrotingsjaar, 
overeenkomstig het Financieel Reglement en de boekhoudregels die zijn 
gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de 
overheidssector. 

                                                      
1 De geconsolideerde financiële overzichten 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 (met verslaglegging per begrotingsterrein). 

2 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten ook de toelichtingen. 
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Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij 
de rekeningen 

Ontvangsten 

Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de ontvangsten  

III. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële 
punten wettig en regelmatig. 

Uitgaven 

IV. Voor 2021 brengen wij twee afzonderlijke oordelen uit over de wettigheid 
en regelmatigheid van de uitgaven. Dit weerspiegelt het feit dat de herstel- en 
veerkrachtfaciliteit (RRF) een tijdelijk instrument is dat wordt uitgevoerd en 
gefinancierd op een manier die fundamenteel verschilt van de normale 
begrotingsuitgaven in het kader van het meerjarig financieel kader (MFK). 

Afkeurend oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de 
begrotingsuitgaven 

V. Naar ons oordeel vertonen de aanvaarde begrotingsuitgaven in de 
rekeningen betreffende het per 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar 
materiële fouten vanwege de significantie van de aangelegenheid die is 
beschreven onder “Grondslag voor een afkeurend oordeel over de wettigheid en 
regelmatigheid van de begrotingsuitgaven”. 

Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de RRF-uitgaven 

VI. Naar ons oordeel zijn de aanvaarde RRF-uitgaven in de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële 
punten wettig en regelmatig. 

Grondslag voor het oordeel 

VII. Wij hebben onze controle verricht overeenkomstig de internationale 
controlestandaarden (ISA) en de regels inzake beroepsethiek van de International 
Federation of Accountants (IFAC) en de internationale standaarden van hoge 
controle-instanties (ISSAI) van INTOSAI. Onze verantwoordelijkheden volgens deze 
standaarden en regels worden nader beschreven in het onderdeel van ons verslag 
over de “verantwoordelijkheden van de auditor”. In dat hoofdstuk geven wij ook 
meer informatie over de grondslag voor ons oordeel over de ontvangsten 
(zie paragraaf XXXV) en de RRF-uitgaven (zie paragraaf XXXVII). We hebben ook 
voldaan aan onafhankelijkheidsvereisten en zijn onze ethische verplichtingen 
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krachtens de Ethische gedragscode voor professionele accountants (Code of Ethics 
for Professional Accountants) van de International Ethics Standards Board for 
Accountants nagekomen. Wij achten de verkregen controle-informatie toereikend 
en geschikt als grondslag voor onze oordelen. 

Grondslag voor een afkeurend oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van 
de begrotingsuitgaven 

VIII. Het door ons geschatte algemene foutenpercentage voor de aanvaarde 
begrotingsuitgaven in de rekeningen voor het op 31 december 2021 afgesloten 
begrotingsjaar bedraagt 3,0 %. Een aanzienlijk deel van deze uitgaven vertoont 
materiële fouten. Dit betreft voornamelijk uitgaven in het kader van 
vergoedingen, waarvoor het geschatte foutenpercentage 4,7 % bedraagt. 
Dergelijke uitgaven zijn gestegen tot 90,1 miljard EUR in 2021, goed voor 63,2 % 
van onze controlepopulatie3. De gevolgen van de door ons aangetroffen fouten 
zijn bijgevolg zowel van materieel belang als van diepgaande invloed op de 
aanvaarde uitgaven van het jaar. 

Essentiële controleaangelegenheden 

We beoordeelden de verplichting voor pensioenen en andere 
personeelsbeloningen 

IX. De EU-balans omvatte eind 2021 een verplichting voor pensioenen en 
andere personeelsbeloningen ten bedrage van 122,5 miljard EUR (2020: 
116,0 miljard EUR), goed voor bijna een kwart van de totale verplichtingen ad 
496,4 miljard EUR in 2021 (2020: €313,5 miljard EUR). 

X. Het grootste deel van de verplichting voor pensioenen en andere 
personeelsbeloningen, namelijk 109,7 miljard EUR (2020: 100,7 miljard EUR), 
houdt verband met de pensioenregeling van de ambtenaren en andere 
personeelsleden van de Europese Unie (de “pensioenregeling”). De in de 
rekeningen opgenomen verplichting is een raming van de huidige waarde van 
verwachte toekomstige betalingen die de EU zal moeten verrichten om aan haar 
pensioenverplichtingen te voldoen. 

                                                      
3 In de paragrafen 1.22-1.27 van ons Jaarverslag 2021 verstrekken wij nadere informatie. 
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XI. De in het kader van de pensioenregeling betaalde uitkeringen komen ten 
laste van de EU-begroting. De EU heeft geen speciaal pensioenfonds opgericht om 
de kosten van toekomstige pensioenverplichtingen te dekken, maar de lidstaten 
garanderen gezamenlijk de uitbetaling van de uitkeringen en ambtenaren dragen 
voor een derde bij in de kosten van de regeling. Eurostat berekent deze 
verplichting jaarlijks in opdracht van de rekenplichtige van de Commissie en 
gebruikt daarbij parameters zoals het leeftijdsprofiel en de levensverwachting van 
EU-ambtenaren en veronderstellingen over toekomstige economische 
omstandigheden. Deze parameters en veronderstellingen worden ook beoordeeld 
door de actuariële adviseurs van de Commissie. 

XII. De stijging van de pensioenverplichting in 2021 is voornamelijk toe te 
schrijven aan de daling van de nominale disconteringsvoet, die wordt beïnvloed 
door een verlaging van de mondiale rentetarieven4. 

XIII. Het op één na grootste deel van de verplichting voor pensioenen en 
andere personeelsbeloningen is de geschatte verplichting van de EU voor het 
gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering (Joint Sickness Insurance 
Scheme, JSIS), die eind 2021 10,3 miljard EUR bedroeg (2020: €12,9 miljard EUR). 
Deze verplichting houdt verband met de medische kosten van EU-personeelsleden 
die moeten worden betaald wanneer zij niet meer in actieve dienst zijn (na aftrek 
van hun bijdragen). 

XIV. In het kader van onze controle beoordelen wij de actuariële 
veronderstellingen voor deze regelingen en de daarmee samenhangende 
waardering. We baseren onze evaluatie op werkzaamheden van externe, 
onafhankelijke actuariële deskundigen. We controleren de aan de berekeningen 
ten grondslag liggende basisgegevens, de actuariële parameters en de berekening 
van de verplichting. Ook onderzoeken we de presentatie van de verplichtingen in 
de geconsolideerde balans en de toelichtingen bij de geconsolideerde financiële 
overzichten. 

XV. We concluderen dat de schatting van de totale verplichting voor 
pensioenen en andere personeelsbeloningen in de geconsolideerde balans reëel 
en betrouwbaar is.  

                                                      
4 Jaarrekening 2021 van de EU, toelichting 2.9. 
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Wij hebben belangrijke in de rekeningen opgenomen schattingen aan het einde 
van het jaar beoordeeld 

XVI. Eind 2021 werden de gemaakte subsidiabele kosten die aan de 
begunstigden verschuldigd waren maar die nog niet gerapporteerd waren, geschat 
op 129,9 miljard EUR (2020: €107,8 miljard EUR). Deze bedragen werden als te 
betalen kosten geboekt5. 

XVII. De stijging van die schatting houdt voornamelijk verband met de RRF, die 
de kern vormt van NextGenerationEU (NGEU), het tijdelijke herstelinstrument dat 
de onmiddellijke economische en sociale schade als gevolg van de COVID-19-
pandemie moet helpen herstellen. De betalingen aan de lidstaten in het kader van 
deze faciliteit volgen tot 2026 een vooraf bepaald betalingsschema. Eind 2021 
bedroegen de te betalen RRF-uitgaven 12,3 miljard EUR. 

XVIII. Om deze schattingen aan het einde van het jaar te beoordelen, 
onderzochten we het systeem dat de Commissie had opgezet voor de 
afsluitberekeningen om de juistheid en volledigheid ervan te waarborgen in de 
directoraten-generaal waar de meeste uitgaven werden gedaan. Tijdens onze 
controlewerkzaamheden voor de steekproef van facturen en 
voorfinancieringsbetalingen onderzochten we de relevante afsluitberekeningen 
om het risico van onjuiste vermelding van de te betalen lasten aan te pakken. Wij 
vroegen de boekhoudkundige diensten van de Commissie om verduidelijking van 
de algemene methodologie voor het maken van deze schattingen. 

XIX. We concluderen dat de schatting van het totaalbedrag aan te betalen 
lasten en andere voorschotten aan lidstaten getrouw wordt weergegeven in de 
geconsolideerde balans.  

We hebben het actief dat gegenereerd werd door het terugtrekkingsproces van 
het VK beoordeeld 

XX. Sinds 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) geen lidstaat van de EU 
meer. In het kader van het terugtrekkingsakkoord heeft het VK zich ertoe 
verbonden alle uit zijn EU-lidmaatschap voortvloeiende financiële verplichtingen 
in het kader van de vorige MFK’s na te komen. Tijdens de overgangsperiode, die 
op 31 december 2020 afliep, bleef het VK bijdragen aan en baat hebben bij de EU-
begroting alsof het nog een lidstaat was. 

XXI. Na afloop van de overgangsperiode vloeien er uit verdere wederzijdse 
verplichtingen van de EU en het VK bepaalde verplichtingen en vorderingen voor 
de EU voort. Deze verplichtingen moeten worden weerspiegeld in de jaarrekening 
van de EU. De Commissie schatte dat de EU-rekeningen op de balansdatum een 
nettovordering op het VK van 41,8 miljard EUR lieten zien (2020: 
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47,5 miljard EUR), waarvan naar schatting 10,9 miljard EUR zal worden betaald in 
de 12 maanden na de verslagdatum.  

XXII. Het betalingsmechanisme dat moet worden toegepast op de wederzijdse 
verplichtingen in het kader van het terugtrekkingsakkoord is uiteengezet in 
artikel 148 (“Betalingen na 2020”) van het akkoord. In 2021 bedroeg de 
gerapporteerde schuld van het VK op grond van artikel 136 en de artikelen 140-
147 11,9 miljard EUR. De totale van het VK ontvangen betalingen in 2021 
bedroegen 6,8 miljard EUR. Het resterende saldo aan het eind van het jaar, ten 
bedrage van 5,1 miljard EUR, moest worden betaald in vijf gelijke maandelijkse 
termijnen van januari tot en met mei 2022, overeenkomstig het in artikel 148 van 
het terugtrekkingsakkoord vastgestelde mechanisme. 

XXIII.  Als onderdeel van onze normale controleprocedures hebben we met de 
Commissie gesproken over de timing, nauwkeurigheid en volledigheid van het 
opgenomen actief en de verrichte betalingen. We hebben de desbetreffende 
bedragen opnieuw berekend en ze aangesloten met de onderliggende gegevens 
en we zijn nagegaan of eventueel gehanteerde veronderstellingen passend waren. 

XXIV. Onze conclusie is dat de raming van het totale actief die is opgenomen 
in verband met het terugtrekkingsproces van het VK getrouw is weergegeven in de 
geconsolideerde jaarrekening. 

We beoordeelden de impact van de Russische invasie in Oekraïne op de 
rekeningen  

XXV. Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Aangezien de EU 
Oekraïne bijstand verleent in de vorm van leningen en subsidies, hebben wij de 
berekeningen van de Commissie betreffende het daarmee samenhangende 
financiële risico waaraan de EU is blootgesteld, alsook de onderliggende basis 
ervan beoordeeld, om ervoor te zorgen dat de gevolgen van deze belangrijke 
gebeurtenis op passende wijze in de EU-rekeningen tot uiting komen. We hebben 
de berekeningen van de Commissie getoetst aan onze eigen berekeningen en aan 
bestaande gegevens hierover. 

XXVI. We concluderen dat de behandeling van de Russische invasie in 
Oekraïne als een gebeurtenis na de balansdatum die niet leidt tot aanpassing van 
de jaarrekening passend is. De impact ervan is op passende wijze bekendgemaakt 
en getrouw weergegeven in de geconsolideerde jaarrekening. 

                                                      
5 Deze omvatten te betalen lasten aan de passiefzijde van de balans ad 77,8 miljard EUR en 

52,1 miljard EUR aan de actiefzijde, die de waarde van de voorfinanciering vermindert. 
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We beoordeelden de impact van COVID-19-gerelateerde maatregelen op de 
rekeningen  

XXVII. De COVID-19-pandemie heeft de economieën en de 
overheidsfinanciën van de lidstaten zwaar getroffen. De Europese Commissie 
mobiliseerde aanzienlijke middelen om de volksgezondheidssectoren van de 
lidstaten te versterken en de sociaaleconomische impact van de pandemie in de 
EU te verzachten. De getroffen maatregelen omvatten de financiering van 
dringend noodzakelijke medische benodigdheden, de invoering van meer 
flexibiliteit bij het gebruik van financiële steun uit de Europese structuur- en 
investeringsfondsen en de verstrekking van leningen aan lidstaten tegen gunstige 
voorwaarden. Deze initiatieven hadden een significant effect op de financiële 
overzichten. 

XXVIII. Als onderdeel van onze normale controleprocedures controleerden 
we de activa, passiva, ontvangsten en uitgaven, waaronder die in verband met de 
door de Commissie genomen maatregelen. We concluderen dat deze getrouw zijn 
weergegeven in de geconsolideerde jaarrekening. 

Andere aangelegenheden 

XXIX. De leiding is verantwoordelijk voor het verstrekken van “andere 
informatie”. Deze term omvat de toelichting “Financial highlights of the year”, 
maar niet de geconsolideerde rekeningen of ons verslag daarover. Ons oordeel 
over de geconsolideerde rekeningen heeft geen betrekking op deze andere 
informatie en we formuleren geen enkele conclusie over de betrouwbaarheid 
daarvan. In het kader van onze controle van de geconsolideerde rekeningen is het 
onze verantwoordelijkheid de andere informatie te lezen en na te gaan of die in 
materieel opzicht inconsistent is met de geconsolideerde rekeningen of de kennis 
die we in de loop van de controle hebben opgedaan, of anderszins afwijkingen van 
materieel belang lijkt te bevatten. Wanneer wij concluderen dat de andere 
informatie een afwijking van materieel belang bevat, moeten we dat feit 
dienovereenkomstig melden. Wij hebben in dit verband niets te melden. 

Verantwoordelijkheden van de leiding 

XXX. Overeenkomstig de artikelen 310-325 van het VWEU en het Financieel 
Reglement is de leiding verantwoordelijk voor het opstellen en weergeven van de 
geconsolideerde rekeningen van de EU op basis van de internationaal aanvaarde 
boekhoudnormen voor de overheidssector, alsmede voor de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. Deze verantwoordelijkheid 
omvat het ontwerpen, invoeren en in stand houden van 
internebeheersingsmaatregelen die relevant zijn voor de opstelling en weergave 
van financiële overzichten die geen afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fraude of fouten bevatten. De leiding dient er ook voor te zorgen dat de in de 
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financiële overzichten weergegeven activiteiten, financiële verrichtingen en 
informatie in overeenstemming zijn met de voorschriften (wetten, regelgeving, 
beginselen, regels en normen) waar ze onder vallen. De Commissie draagt de 
eindverantwoordelijkheid voor de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen die ten grondslag liggen aan de rekeningen van de EU (artikel 317 
van het VWEU). 

XXXI. Bij het voorbereiden van de geconsolideerde rekeningen is de leiding 
verantwoordelijk voor het beoordelen van het vermogen van de EU om de 
activiteiten voort te zetten, voor het melden van alle relevante kwesties en voor 
het hanteren van het continuïteitsbeginsel tenzij zij voornemens is om de entiteit 
te liquideren of om haar activiteiten stop te zetten, of als er geen realistisch 
alternatief bestaat. 

XXXII. De Commissie is verantwoordelijk voor het toezicht op het proces van 
financiële verslaglegging over de EU. 

XXXIII. Volgens het Financieel Reglement (titel XIII) moet de rekenplichtige 
van de Commissie de geconsolideerde rekeningen van de EU uiterlijk 31 maart van 
het volgende jaar eerst als voorlopige rekeningen en uiterlijk 31 juli als definitieve 
rekeningen ter controle indienen. De voorlopige rekeningen moeten al een 
getrouw beeld geven van de financiële situatie van de EU. Het is daarom absoluut 
noodzakelijk dat alle posten in de voorlopige rekeningen als definitieve 
berekeningen worden gepresenteerd zodat wij onze opdracht binnen de gegeven 
termijnen kunnen uitvoeren overeenkomstig (titel XIII van) het Financieel 
Reglement. Verschillen tussen de voorlopige en de definitieve rekeningen zouden 
normaliter alleen voortvloeien uit onze opmerkingen. 

Verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de geconsolideerde 
rekeningen en onderliggende verrichtingen 

XXXIV. Onze doelstellingen bestaan erin, redelijke zekerheid te verkrijgen 
over de vraag of de geconsolideerde rekeningen van de EU geen afwijkingen van 
materieel belang vertonen en of de onderliggende verrichtingen wettig en 
regelmatig zijn, alsmede op basis van onze controle het Europees Parlement en de 
Raad een betrouwbaarheidsverklaring voor te leggen over de betrouwbaarheid 
van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen. Redelijke zekerheid is een hoge mate van zekerheid, maar geen 
garantie dat bij de controle alle gevallen waarin sprake is van een materiële 
afwijking of van niet-conformiteit noodzakelijkerwijs zijn opgespoord. Deze 
kunnen voortkomen uit fraude of fouten en worden van materieel belang geacht 
indien hiervan, afzonderlijk of geaggregeerd, redelijkerwijs zou kunnen worden 
verwacht dat ze van invloed zijn op economische beslissingen die worden 
genomen op basis van deze geconsolideerde rekeningen. 
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XXXV. Ten aanzien van de ontvangsten nemen wij bij ons onderzoek van de 
eigen middelen op basis van de btw en het bni de macro-economische aggregaten 
die de basis vormen voor de berekening daarvan als uitgangspunt, en beoordelen 
wij de systemen van de Commissie voor de verwerking van de gegevens totdat de 
bijdragen van de lidstaten zijn ontvangen en opgenomen in de geconsolideerde 
rekeningen. Bij de traditionele eigen middelen onderzoeken wij de rekeningen van 
de douaneautoriteiten en analyseren wij de stroom van douanerechten totdat de 
bedragen zijn ontvangen door de Commissie en opgenomen in de rekeningen. Er 
bestaat een risico dat douanerechten door importeurs niet of foutief worden 
opgegeven bij de nationale douaneautoriteiten. De daadwerkelijk geïnde 
invoerrechten zullen derhalve lager zijn dan het bedrag dat in theorie moet 
worden geïnd. Dat verschil wordt de “douanekloof” genoemd. Deze ontweken 
bedragen blijven in de systemen voor de TEM-boekhouding van de lidstaten 
buiten beeld en vallen niet binnen de reikwijdte van ons controleoordeel over de 
ontvangsten. 

XXXVI. Ten aanzien van de uitgaven onderzoeken wij betalingsverrichtingen 
nadat de uitgaven zijn gedaan, geboekt en goedgekeurd. Dit onderzoek betreft 
alle soorten betalingen op het moment dat deze worden gedaan, behalve 
voorschotten. Wij onderzoeken voorschotbetalingen zodra de ontvanger van de 
middelen het passende gebruik ervan heeft aangetoond en de instelling of het 
orgaan dit bewijs heeft aanvaard door het afwikkelen van de voorschotbetaling, 
wat wellicht pas in een volgend jaar plaatsvindt. 

XXXVII. Dit jaar hebben we voor het eerst de RRF-uitgaven onderzocht. In 
tegenstelling tot andere begrotingsuitgaven, die gebaseerd zijn op de vergoeding 
van kosten en/of de naleving van voorwaarden, is bij de RRF de voorwaarde voor 
betaling de bevredigende verwezenlijking van vooraf bepaalde mijlpalen of 
streefdoelen. Daartoe hebben we onderzocht of de Commissie voldoende en 
passende bewijsstukken had verzameld ter ondersteuning van haar beoordeling van 
deze voorwaarde. Naleving van andere EU- en nationale voorschriften maakt geen 
deel uit van deze beoordeling. 

XXXVIII. We passen professionele oordeelsvorming toe en houden 
gedurende de hele controle een professioneel-kritische instelling. Daarnaast: 

a) identificeren en beoordelen we de risico's op afwijkingen van materieel 
belang in de geconsolideerde rekeningen en op niet-conformiteit van 
materieel belang van de onderliggende verrichtingen met vereisten van de 
EU-wetgeving, hetzij door fraude, hetzij door fouten. We ontwerpen in het 
licht van die risico's controleprocedures en voeren die uit en we winnen 
controle-informatie in die toereikend en geschikt is als grondslag voor ons 
controleoordeel. Gevallen waarin sprake is van een afwijking of niet-
conformiteit van materieel belang als gevolg van fraude zijn moeilijker te 
ontdekken dan die als gevolg van fouten, aangezien er bij fraude sprake kan 
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zijn van collusie, vervalsing, opzettelijke omissies, verkeerde voorstellingen 
van zaken of het terzijde stellen van de interne beheersing. Bijgevolg is het 
risico groter dat dergelijke gevallen niet worden ontdekt; 

b) verkrijgen we inzicht in de internebeheersingsmaatregelen die relevant zijn 
voor de controle teneinde adequate controleprocedures op te zetten, maar 
niet om een oordeel uit te spreken over de doeltreffendheid van de 
internebeheersingsmaatregelen; 

c) beoordelen we de geschiktheid van de door de leiding gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaglegging en van de redelijkheid van de 
boekhoudkundige schattingen en de daarmee samenhangende 
informatieverschaffing door de leiding; 

d) trekken we conclusies over de geschiktheid van de wijze waarop de leiding 
het continuïteitsbeginsel hanteert en, op basis van de verkregen controle-
informatie, over het al dan niet bestaan van materiële onzekerheden die het 
gevolg zijn van gebeurtenissen of omstandigheden die mogelijk aanzienlijke 
twijfel doen rijzen over het vermogen van de entiteit om de 
bedrijfsactiviteiten voort te zetten. Als we tot de conclusie komen dat een 
dergelijke materiële onzekerheid bestaat, zijn we verplicht in ons verslag de 
aandacht te vestigen op de gerelateerde informatie in de geconsolideerde 
rekeningen of, indien deze informatie ontoereikend is, ons oordeel aan te 
passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die we 
hebben verkregen tot de datum van vaststelling van ons verslag. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de 
entiteit haar bedrijfsactiviteiten niet langer kan voortzetten; 

e) evalueren we de algemene presentatie, structuur en inhoud van de 
geconsolideerde rekeningen, met inbegrip van alle vermelde informatie; en 
beoordelen we of de geconsolideerde rekeningen een getrouw beeld geven 
van de onderliggende verrichtingen en gebeurtenissen; 

f) verkrijgen we voldoende passende controle-informatie met betrekking tot de 
financiële informatie over de entiteiten waarop de geconsolideerde 
rekeningen van de EU betrekking hebben om een oordeel te formuleren over 
de geconsolideerde rekeningen en de onderliggende verrichtingen. We zijn 
verantwoordelijk voor het aansturen van, toezicht houden op en uitvoeren 
van de controle, en dragen als enige de verantwoordelijkheid voor ons 
controleoordeel. 

XXXIX. Wij communiceren met de leiding onder meer over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over significante controlebevindingen, 
waaronder bevindingen over significante tekortkomingen in de interne 
beheersing. 
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XL. We bepalen welke van de punten die we met de Commissie en andere 
gecontroleerde entiteiten hebben besproken, het belangrijkst waren bij de 
controle van de geconsolideerde rekeningen en dus de essentiële 
controleaangelegenheden voor de huidige periode vormen. Wij beschrijven deze 
aangelegenheden in ons verslag, tenzij openbaarmaking ervan verboden is op 
grond van de wet- en regelgeving of, zoals zeer zelden gebeurt, wij besluiten dat 
een aangelegenheid niet in ons verslag moet worden opgenomen omdat 
redelijkerwijs te verwachten is dat de negatieve gevolgen daarvan zwaarder 
wegen dan de voordelen ervan voor het algemeen belang. 

14 juli 2022 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
President 

Europese Rekenkamer 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxemburg 
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Inleiding 

De rol van de Europese Rekenkamer 

1.1. Wij zijn de onafhankelijke auditor van de EU. In overeenstemming met het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)6: 

a) geven wij een oordeel af over de rekeningen van de EU; 

b) controleren wij of de EU-begroting in overeenstemming met de toepasselijke wet- 
en regelgeving wordt gebruikt; 

c) rapporteren wij of de EU-middelen zuinig, efficiënt en doeltreffend zijn 
uitgegeven7, en 

d) geven wij advies over wetgevingsvoorstellen die gevolgen hebben voor het 
financieel beheer van EU-middelen of daarmee samenhangende aspecten. 

1.2. Onze werkzaamheden voor de betrouwbaarheidsverklaring (toegelicht in 
bijlage 1.1) voldoen aan de eerste twee van deze doelstellingen. Wij gaan in een 
afzonderlijk deel van ons jaarverslag in op de prestatieaspecten van de uitvoering van 
de begroting (zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid van de uitgaven)8. Onze 
controlewerkzaamheden vormen als geheel ook essentiële input voor onze adviezen 
over wetgevingsvoorstellen. 

1.3. In dit hoofdstuk van het jaarverslag: 

a) wordt de achtergrond van onze betrouwbaarheidsverklaring geschetst en een 
overzicht gegeven van onze bevindingen en conclusies betreffende de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen, inclusief de regelmatigheidsinformatie van de Commissie; 

                                                      
6 Artikelen 285-287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). 

7 Volgens het beginsel van goed financieel beheer. 

8 We rapporteren over deze aspecten in het “Verslag van de Europese Rekenkamer 
betreffende de prestaties van de EU-begroting — Stand van zaken eind 2021” en onze 
prestatiegerelateerde speciale verslagen. 
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b) is informatie opgenomen over onze rapportage aan het fraudebestrijdingsbureau
van de EU (OLAF) en het Europees Openbaar Ministerie (EOM) van gevallen van
vermoedelijke fraude en onze controles van EU-maatregelen ter bestrijding van
fraude;

c) wordt onze controleaanpak samengevat (zie bijlage 1.1).

1.4. In 2021 had ons werk ook betrekking op de eenmalige betaling aan Spanje uit
de RRF9. De RRF is de belangrijkste component van het NGEU-pakket10, dat gericht is 
op het ondersteunen van het herstel van de impact van de COVID-19-pandemie. De 
resultaten van deze werkzaamheden vormen de basis voor ons oordeel van 2021 over 
de regelmatigheid van de RRF-uitgaven. De RRF is een tijdelijk instrument dat wordt 
uitgevoerd en gefinancierd op een manier die fundamenteel verschilt van de 
begrotingsuitgaven in het kader van de MFK’s. Daarom hebben wij besloten een 
afzonderlijk hoofdstuk (hoofdstuk 10) te wijden aan RRF-uitgaven, waarin onze 
controleaanpak, de achtergrond van onze werkzaamheden en een overzicht van onze 
bevindingen en conclusies worden gepresenteerd. Hoofdstuk 1 heeft derhalve geen 
betrekking op de RRF, maar is uitsluitend gericht is op EU-begrotingsuitgaven in het 
kader van de MFK-rubrieken 1 tot en met 7.  

1.5. COVID-19-gerelateerde reisbeperkingen en maatregelen in het belang van de
volksgezondheid bleven ons vermogen om controles ter plaatse uit te voeren, originele 
documenten te verkrijgen, personeelsleden van gecontroleerde instanties persoonlijk 
te spreken en het fysieke bestaan van door de EU gefinancierde output te verifiëren, 
beperken. Daarom hebben wij ons verder aan deze situatie aangepast en onze 
werkwijze veranderd, waarbij we het grootste deel van ons werk hebben verricht door 
middel van controles van stukken en vraaggesprekken op afstand met 
gecontroleerden. Het ontbreken van controles ter plaatse houdt in dat er een 
verhoogd ontdekkingsrisico11 blijft bestaan12; niettemin zijn wij van mening dat we op 
basis van het van onze gecontroleerden verkregen bewijsmateriaal onze 
werkzaamheden konden afronden en er conclusies uit konden trekken. 

9 Verordening (EU) 2021/241 tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit. 

10 Verordening (EU) 2020/2094 van de Raad tot vaststelling van een herstelinstrument van de 
Europese Unie ter ondersteuning van het herstel na de COVID-19-crisis. 

11 Het ontdekkingsrisico is het risico dat de auditor een afwijking die niet is gecorrigeerd door 
middel van de internebeheersingsmaatregelen van de entiteit, niet ontdekt. 

12 Zie paragraaf 1.4 van ons Jaarverslag 2020. 
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De EU-uitgaven vormen een belangrijk instrument ter 
verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen 

1.6. De uitgaven van de EU vormen een belangrijk — maar niet het enige — 
instrument ter verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen. Andere belangrijke 
maatregelen omvatten gebruikmaking van wetgeving en het recht op vrij verkeer van 
goederen, diensten, kapitaal en personen in de EU. In 2021 maakten de totale 
overheidsuitgaven van de lidstaten (7 459 miljard EUR) 53 % uit van hun bruto 
nationaal inkomen (14 069 miljard EUR). De EU-begrotingsuitgaven13 bedroegen 
181,5 miljard EUR, hetgeen overeenkomt met 2,4 % van de totale overheidsuitgaven 
van de EU-lidstaten en 1,3 % van hun bruto nationaal inkomen (zie figuur 1.1). 
Rekening houdend met aanvullende betalingen uit bestemmingsontvangsten voor RRF-
subsidies van 46,5 miljard EUR, bedroegen de betalingen in 2021 in totaal 
228,0 miljard EUR14. 

                                                      
13 “EU-begrotingsuitgaven” omvat NGEU-financiering voor verschillende programma’s in het 

kader van de MFK-rubrieken 2021-2027, die overeenkomstig sectorspecifieke regels wordt 
besteed. RRF-uitgaven, die geen deel uitmaken van de goedgekeurde EU-begroting maar 
worden gefinancierd door de uitgifte van obligaties, zijn echter uitgesloten. 

14 Geconsolideerde jaarrekening 2021 van de EU, verslagen over de uitvoering van de 
begroting en toelichtingen daarbij, 6.3 MFK: Uitvoering van de betalingskredieten. 
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Figuur 1.1 — EU-begrotingsuitgaven en overheidsuitgaven in 2021 als 
percentage van het bruto nationaal inkomen (bni) 

 
Bron: 
Bni EU-27: jaarrekening 2021 van de Europese Commissie — bijlage A — ontvangsten 
Overheidsuitgaven EU-27: Eurostat-databank — Overheidsontvangsten en -uitgaven en de belangrijkste 
aggregaten; op 25.4.2022; 
EU-begrotingsuitgaven: Europese Commissie — geconsolideerde jaarrekening 2021 van de Europese 
Unie. 

1.7. EU-middelen worden uitbetaald aan begunstigden door middel van eenmalige 
betalingen/jaarlijkse betalingen of door een reeks betalingen in het kader van 
meerjarige uitgavenregelingen. Betalingen uit de EU-begroting 2021 omvatten 
144,4 miljard EUR aan eenmalige, tussentijdse of saldobetalingen, plus 
37,1 miljard EUR aan voorfinanciering. Zoals blijkt uit figuur 1.2 ging het grootste deel 
van de EU-begroting naar “Cohesie, veerkracht en waarden” en “Natuurlijke 
hulpbronnen en milieu”, gevolgd door “Eengemaakte markt, innovatie en digitaal 
beleid”. 

100 %
Bruto nationaal inkomen EU-27  
14 069 miljard EUR

53,0 %
Overheidsuitgaven EU-27
7 459 miljard EUR

1,3 %
EU-begrotingsuitgaven
181,5 miljard EUR
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Figuur 1.2 — EU-begrotingsuitgaven in 2021 per rubriek van het 
meerjarig financieel kader (MFK) 

 
Bron: ERK. 
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MFK 6 (hoofdstuk 8) Nabuurschap en internationaal beleid
MFK 7 (hoofdstuk 9) Europees openbaar bestuur
Speciale instrumenten (buiten het MFK)

Betalingen 2021 (miljard EUR)

181,5
miljard EUR 
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Controlebevindingen betreffende het 
begrotingsjaar 2021 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

De rekeningen vertoonden geen afwijkingen van materieel belang 

1.8. Onze bevindingen hebben betrekking op de geconsolideerde rekeningen van de 
EU15 (de “rekeningen”) voor het begrotingsjaar 2021. Wij hebben deze samen met de 
“representation letter” van de rekenplichtige ontvangen op 28 juni 2022, vóór de 
uiterste indieningsdatum krachtens het Financieel Reglement16. De rekeningen gaan 
vergezeld van een hoofdstuk, getiteld “Financial highlights of the year”, dat niet onder 
ons controleoordeel valt17. Overeenkomstig controlenormen hebben wij het hoofdstuk 
evenwel beoordeeld op de consistentie ervan met de informatie in de rekeningen. 

1.9. Uit de door de Commissie gepubliceerde rekeningen blijkt dat op 31 december 
2021 de totale passiva 496,4 miljard EUR bedroegen, tegen totale activa van 
414,1 miljard EUR. Het verschil van 82,3 miljard EUR vertegenwoordigde de 
(negatieve) nettoactiva, die bestaan uit reserves en het deel van de uitgaven die de EU 
al heeft gedaan tot 31 december en moeten worden gefinancierd uit toekomstige 
begrotingen. Het economisch resultaat voor 2021 bedroeg 42,1 miljard EUR. 

                                                      
15 De geconsolideerde rekeningen omvatten: 

a) de geconsolideerde financiële overzichten, die de balans (met de activa en passiva aan 
het eind van het begrotingsjaar), de staat van de financiële resultaten (met de 
inkomsten en uitgaven over het jaar), het kasstroomoverzicht (dat toont hoe mutaties 
in de rekeningen van invloed zijn op geldmiddelen en kasequivalenten) en het 
mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook de toelichtingen bij de financiële 
overzichten bevatten; 

b) de verslagen over de uitvoering van de begroting betreffende de ontvangsten en 
uitgaven van het begrotingsjaar, alsook de bijbehorende toelichtingen. 

16 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 tot vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de algemene begroting van de Unie. 

17 Recommended Practice Guideline 2 (RPG 2, ofwel aanbevolen praktisch richtsnoer 2) 
“Financial Statement Discussion and Analysis” van de International Public Sector Accounting 
Standards Board (IPSASB). 
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1.10. Tijdens onze controle stelden wij vast dat de rekeningen geen afwijkingen 
van materieel belang vertoonden. We presenteren de resultaten van onze 
werkzaamheden met betrekking tot het financieel en begrotingsbeheer van EU-
middelen in hoofdstuk 2. 

Essentiële controleaangelegenheden in verband met de financiële 
overzichten voor 2021 

1.11. Essentiële controleaangelegenheden zijn aangelegenheden die naar ons 
professionele oordeel het belangrijkst waren bij onze controle van de financiële 
overzichten van de lopende periode. Deze aangelegenheden werden behandeld in het 
kader van onze controle van de financiële overzichten als geheel en bij het vormen van 
ons oordeel daarover, maar we geven geen afzonderlijk oordeel af over deze 
aangelegenheden. We brengen in onze betrouwbaarheidsverklaring verslag uit over 
essentiële controleaangelegenheden. 

Regelmatigheid van de verrichtingen 

1.12. We onderzochten de ontvangsten en de uitgaven van de EU om te 
beoordelen of haar middelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en 
regelgeving werden geïnd en uitgegeven18. Wij presenteren onze controleresultaten 
voor de ontvangsten in hoofdstuk 3 en voor de uitgaven in de hoofdstukken 4-9. In 
hoofdstuk 10 brengen we verslag uit van de RRF. 

Onze controle heeft betrekking op onderliggende ontvangsten- en 
uitgavenverrichtingen bij de rekeningen 

1.13. Wat de ontvangsten betreft, hebben wij redelijke zekerheid verkregen voor 
ons controleoordeel door geselecteerde essentiële systemen te beoordelen en dit aan 
te vullen met een toetsing van verrichtingen. De onderzochte steekproef van 
verrichtingen was zodanig opgezet dat deze representatief is voor alle bronnen van 
EU-begrotingsontvangsten, die uit vier categorieën eigen middelen en ontvangsten uit 
andere bronnen bestaan. Onze steekproef omvatte daarnaast externe 

                                                      
18 Met inbegrip van verrichtingen uit de periode 2014-2020 en eerdere MFK’s. 
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bestemmingsontvangsten die werden gebruikt voor de financiering van de niet terug 
te betalen (subsidie-)component19 van de RRF (zie de paragrafen 3.2-3.4). 

1.14. Voor de uitgaven hebben wij een representatieve steekproef van
740 verrichtingen bepaald, die overdrachten van middelen uit de EU-begroting aan 
eindontvangers van EU-uitgaven omvatten (zie de paragrafen (12) en (13) van 
bijlage 1.1). Onze toetsing van deze verrichtingen droeg bij tot onze 
betrouwbaarheidsverklaring en onze schatting van het aandeel van onregelmatige 
verrichtingen in de algehele controlepopulatie, in de uitgaven met een hoog en met 
een laag risico (zie paragraaf 1.19), en in elke MFK-rubriek waarvoor wij een specifieke 
beoordeling verstrekken (MFK-rubrieken 1, 2, 3 en 7). 

1.15. In 2021 bedroeg onze controlepopulatie 239,6 miljard EUR voor de toetsing
van ontvangsten20 (zie figuur 3.1) en in totaal 142,8 miljard EUR voor de uitgaven21. 
Deze bedragen omvatten zowel bijdragen van als betalingen aan het Verenigd 
Koninkrijk, overeenkomstig de voorwaarden van het terugtrekkingsakkoord22. 

1.16. In figuur 1.3 is onze controlepopulatie voor het toetsen van uitgaven
weergegeven, uitgesplitst in eenmalige, tussentijdse (indien aanvaard door de 
Commissie) en saldobetalingen, verrekeningen van voorfinanciering, en jaarlijkse 
besluiten ter aanvaarding van de rekeningen, en afgezet tegen de EU-uitgaven per 
MFK-rubriek (zie paragraaf (12) van bijlage 1.1). 

19 Deze omvatten de bedragen die de Commissie heeft geleend om niet terug te betalen 
financiële steun aan de lidstaten te verlenen in het kader van NGEU. De EU zal deze 
bedragen in de toekomst moeten terugbetalen. 

20 Begrotingsontvangsten van 184,1 miljard EUR en bestemmingsontvangsten (voor de niet 
terug te betalen RRF-steun) van 55,5 miljard EUR; geconsolideerde jaarrekening 2021 van 
de EU, tabel 2 onder “Verslagen over de uitvoering van de begroting en toelichting daarbij”. 

21 Met inbegrip van NGEU-financiering voor verschillende programma’s in het kader van de 
MFK-rubrieken 2021-2027, die overeenkomstig sectorspecifieke regels wordt besteed. 

22 Artikelen 136 en 138 van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie. 
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Figuur 1.3 — Vergelijking van onze controlepopulatie (142,8 miljard EUR) 
en de EU-begrotingsuitgaven (181,5 miljard EUR) per MFK-rubriek in 
2021 

 
(*) Voor “Cohesie, veerkracht en waarden” was er 63,0 miljard EUR aan tussentijdse betalingen voor de 
programmeringsperiode 2014-2020 die niet waren opgenomen in de onderliggende rekeningen bij de 
zekerheidspakketten die de Commissie in 2021 aanvaardde (zie figuur 5.1). Deze tussentijdse betalingen 
zijn opgenomen in de voorfinanciering van 78,7 miljard EUR en maakten dus geen deel uit van onze 
controlepopulatie voor het jaarverslag 2021. Zij zullen worden opgenomen in onze controlepopulatie in 
het jaar waarin de Commissie de desbetreffende rekeningen aanvaardt (bijv. in de 
betrouwbaarheidsverklaring 2022 voor betalingen uit het boekjaar 2020/2021). 

Bron: ERK. 

 Eenmalige, tussentijdse en saldobetalingen

 Voorfinancieringsbetalingen (met inbegrip van voorschotten voor financieringsinstrumenten, het 
Europees Fonds voor strategische investeringen, agentschappen en het Garantiefonds)

 Verrekening van voorfinanciering (met inbegrip van uitbetalingen in het kader van trustfondsen voor 
MFK 6 en betalingen in 2019 en 2020 voor in 2021 afgesloten OP’s voor MFK 2) 

 Jaarlijks besluit ter aanvaarding van de rekeningen (voor uitgaven van de 
programmeringsperioden 2014-2020 en 2007-2013) 
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1.17. Figuur 1.4 laat zien dat “Natuurlijke hulpbronnen en milieu” het grootste 
deel van onze totale populatie vormt (39,7 %), gevolgd door “Cohesie, veerkracht en 
waarden” (33,5 %) en “Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid” (10,0 %). 

Figuur 1.4 — Overzicht van onze controlepopulatie 2021 van 
142,8 miljard EUR, per MFK-rubriek 

 
Bron: ERK. 

Er is nog steeds sprake van fouten in specifieke soorten uitgaven 

1.18. Voor de regelmatigheid van EU-ontvangsten en -uitgaven waren dit onze 
belangrijkste bevindingen: 

a) Voor de ontvangsten wijst de controle-informatie er over het geheel genomen op 
dat het foutenpercentage van de ontvangsten niet van materieel belang was. De 
door ons onderzochte ontvangstengerelateerde systemen waren over het geheel 
genomen doeltreffend. De belangrijkste internebeheersingsmaatregelen inzake 
traditionele eigen middelen (TEM) die we in bepaalde lidstaten hebben 
beoordeeld en het beheer van de punten van voorbehoud inzake btw en 
openstaande punten inzake TEM die we bij de Commissie hebben beoordeeld, 
waren echter gedeeltelijk doeltreffend vanwege aanhoudende tekortkomingen 
(zie de paragrafen 3.10-3.12 en 3.15-3.17). We constateerden ook dat de 
uitvoering van verschillende maatregelen in het douaneactieplan van de 
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Commissie die bijdragen tot het verkleinen van de douanekloof vertraging had 
opgelopen (zie paragraaf 3.13). Deze tekortkoming heeft geen invloed op ons 
controleoordeel over de ontvangsten, aangezien deze geen betrekking heeft op 
de onderliggende verrichtingen bij de rekeningen, maar op het risico dat de TEM 
onvolledig zijn. 

b) Voor de uitgaven wijst onze controle-informatie erop dat deze over het geheel 
genomen een materieel foutenpercentage van 3,0 %23 vertoonden 
(zie figuur 1.5). “Cohesie, veerkracht en waarden” had het grootste aandeel in dit 
percentage (1,2 procentpunt), gevolgd door “Natuurlijke hulpbronnen en milieu” 
(0,7 procentpunt), “Nabuurschap en internationaal beleid” (0,4 procentpunt) en 
“Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid” (0,4 procentpunt).] Er blijft 
sprake van materiële fouten bij uitgaven met een hoog risico, die voornamelijk 
plaatsvinden in het kader van vergoedingen (zie de paragrafen 1.19, 1.22 en 
1.23). Dergelijke uitgaven vertegenwoordigden 63,2 % van onze 
controlepopulatie. 

                                                      
23 Wij hebben 95 % zekerheid dat het geschatte foutenpercentage in de populatie tussen 

2,2 % en 3,8 % ligt (de onderste, respectievelijk de bovenste foutengrens). 
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Figuur 1.5 — Het geschatte foutenpercentage en de controlepopulatie 
(2017-2021) 

 
NB: Volgens onze definitie is een fout een geldbedrag dat niet had mogen worden betaald uit de EU-
begroting. Fouten ontstaan wanneer geld niet overeenkomstig de relevante EU-wetgeving wordt 
gebruikt en dus niet op de wijze die de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement voor 
ogen hadden toen zij die wetgeving vaststelden, of wanneer het niet overeenkomstig specifieke 
nationale voorschriften wordt gebruikt. 

Bron: ERK. 

De complexiteit van de regels en de wijze waarop EU-middelen worden 
uitbetaald, zijn van invloed op het risico op fouten 

1.19. Op basis van onze risicoanalyse, die is gebaseerd op controleresultaten en 
beoordelingen van beheers- en controlesystemen in het verleden, hebben wij onze 
controlepopulatie van onderliggende verrichtingen met het oog op de selectie van 
onze representatieve steekproef verdeeld in uitgaven met een hoog risico en uitgaven 
met een laag risico. Wij merken het volgende op: 
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— Voor uitgaven waarvoor vereenvoudigde regels gelden, is het risico op fouten 
lager. Dit soort uitgaven omvat voornamelijk de op rechten gebaseerde 
betalingen waarvoor begunstigden aan bepaalde - vaak eenvoudige - 
voorwaarden moeten voldoen, alsook een deel van de administratieve uitgaven 
(salarissen en pensioenen van EU-ambtenaren). 

— Voor uitgaven waarvoor complexe regels gelden, is het risico op fouten hoog. Dit 
is met name het geval bij betalingen in het kader van vergoedingen waarvoor de 
begunstigden declaraties moeten indienen voor subsidiabele kosten die ze 
hebben gemaakt. Daartoe moeten ze niet alleen aantonen dat zij een activiteit 
uitoefenen die voor steun in aanmerking komt, maar ook bewijs van de door hen 
gemaakte vergoedbare kosten verstrekken. Daarbij moeten zij zich vaak houden 
aan ingewikkelde regels met betrekking tot de vragen wat mag worden 
gedeclareerd (subsidiabiliteit) en hoe kosten naar behoren worden gemaakt 
(regels inzake openbare aanbestedingen of staatssteun). 

1.20. In 2021 constateerden we nog altijd dat uitgaven met een laag risico geen 
fouten van materieel belang bevatten, maar dat uitgaven met een hoog risico nog 
steeds fouten van materieel belang vertoonden. Onze controleresultaten voor 2021 
bevestigen dus opnieuw ons oordeel, zoals weergegeven in onze risicoanalyse en 
classificatie, dat de wijze waarop de middelen worden uitbetaald van invloed is op het 
risico op fouten. 

1.21. Figuur 1.6 en de paragrafen 1.22-1.31 bevatten meer informatie over de 
populatie met een hoog risico en de daarin door ons aangetroffen fouten. 
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Figuur 1.6 — Uitsplitsing van controlepopulatie 2021 in uitgaven met een 
laag risico en uitgaven met een hoog risico 

 
Bron: ERK. 

Een aanzienlijk deel van onze controlepopulatie vertoont fouten van materieel 
belang 

1.22. Uitgaven met een hoog risico maken 63,2 % uit van onze controlepopulatie 
en zijn licht gestegen ten opzichte van vorig jaar, toen zij ongeveer 59,0 % 
vertegenwoordigden. Uit figuur 1.7 blijkt dat “Cohesie, veerkracht en waarden” het 
grootste deel van onze populatie met een hoog risico vormt (46,3 miljard EUR), 
gevolgd door “Natuurlijke hulpbronnen en milieu” (18,4 miljard EUR), “Eengemaakte 
markt, innovatie en digitaal beleid” (10,8 miljard EUR) en “Nabuurschap en 
internationaal beleid” (8,8 miljard EUR). Een samenvatting van onze bevindingen voor 
elk van deze rubrieken is te vinden in de paragrafen 1.24-1.27. 

1.23. Rekening houdend met de resultaten van onze toetsing in alle MFK-rubrieken 
schatten wij het foutenpercentage voor uitgaven met een hoog risico op 4,7 % (2020: 
4,0 %), wat hoger is dan de materialiteitsdrempel van 2,0 % (zie figuur 1.6). 
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Figuur 1.7 — Uitsplitsing van uitgaven met een laag risico en uitgaven 
met een hoog risico per MFK-rubriek 

 
Bron: ERK. 

1.24. “Cohesie, veerkracht en waarden” (hoofdstuk 5): de uitgaven op dit 
gebied worden voornamelijk verricht in het kader van het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds. Hierbij is 
vooral sprake van betalingen in het kader van vergoedingen, die volgens ons een hoog 
risico vormen. De belangrijkste soorten fouten die we aantroffen en kwantificeerden, 
waren niet-subsidiabele kosten en projecten, het ontbreken van essentiële 
bewijsstukken, inbreuken op de internemarktregels (met name niet-naleving van de 
staatssteunregels) en niet-naleving van de regels inzake openbare aanbestedingen. 
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1.25.  “Natuurlijke hulpbronnen en milieu” (hoofdstuk 6): voor de 
uitgaventerreinen waarvoor we een hoog risico hadden vastgesteld 
(plattelandsontwikkeling, marktmaatregelen en andere beleidsterreinen van MFK-
rubriek 3 buiten het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)), goed voor ongeveer 
32,6 % van de uitgaven in deze rubriek, hebben we opnieuw een materieel 
foutenpercentage vastgesteld. De uitgaven op deze terreinen vinden voornamelijk 
plaats in de vorm van vergoedingen. Niet-subsidiabele begunstigden of uitgaven, 
administratieve fouten en niet-naleving van agromilieuverbintenissen zijn de meest 
voorkomende fouten die op dit gebied worden aangetroffen. 

1.26.  “Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid” (hoofdstuk 4): 
evenals in voorgaande jaren vormen onderzoeksuitgaven (Horizon 2020 en het 
zevende kaderprogramma) een hoog risico en zijn deze de belangrijkste bron van 
fouten. Fouten op dit gebied omvatten verschillende categorieën niet-subsidiabele 
kosten (met name niet-subsidiabele directe personeelskosten en andere directe 
kosten). Daarnaast constateerden en kwantificeerden we fouten in het kader van 
andere programma’s en activiteiten (voornamelijk de Connecting Europe Facility). 
Niet-naleving van de regels inzake openbare aanbestedingen en niet-subsidiabele 
kosten zijn de meest voorkomende fouten op dit gebied. 

1.27.  “Nabuurschap en internationaal beleid” (hoofdstuk 8): de uitgaven 
op dit gebied vinden meestal plaats in het kader van vergoedingen en hebben 
betrekking op externe maatregelen die uit de EU-begroting worden gefinancierd. Alle 
soorten uitgaven in deze rubriek worden als risicovol beschouwd, met uitzondering 
van betalingen voor begrotingssteun en administratieve uitgaven, die ongeveer 11,7 % 
van deze uitgaven vertegenwoordigen. De meeste fouten in de uitgaven met een hoog 
risico op dit gebied hebben betrekking op niet-gedane uitgaven, het ontbreken van 
essentiële bewijsstukken, niet-subsidiabele kosten en niet-naleving van de regels 
inzake openbare aanbestedingen. 

Subsidiabiliteitsfouten dragen nog steeds het meest bij aan het geschatte 
foutenpercentage voor uitgaven met een hoog risico 

1.28. Evenals in de afgelopen jaren beschrijven we hieronder in detail de soorten 
fouten die we bij uitgaven met een hoog risico aantroffen, omdat dit het terrein is dat 
een materieel foutenpercentage blijft vertonen. Figuur 1.8 geeft de bijdrage weer die 
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elke soort fout in 2021 levert aan het geschatte foutenpercentage voor uitgaven met 
een hoog risico, naast de schattingen voor de jaren 2017-2021. 

Figuur 1.8— Bijdrage aan het voor 2021 geschatte foutenpercentage 
voor uitgaven met een hoog risico, per soort fout 

 
Bron: ERK. 

1.29. In 2021 constateerden we nog altijd subsidiabiliteitsfouten, voornamelijk bij 
“Cohesie, veerkracht en waarden”, “Natuurlijke hulpbronnen en milieu” en 
“Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid”. Deze leverden een aanzienlijke 
bijdrage van 63,3 % (2020: 65,9 %) aan het door ons geschatte foutenpercentage voor 
uitgaven met een hoog risico. Onder deze fouten droegen niet-subsidiabele kosten in 
kostendeclaraties 39,6 % bij en niet-subsidiabele projecten, activiteiten of 
begunstigden 23,7 %. 

1.30. In 2021 troffen we fouten aan met betrekking tot inbreuken op de 
staatssteunregels bij “Cohesie, veerkracht en waarden” en inbreuken op regels inzake 
openbare aanbestedingen bij “Eengemaakte markt, innovatie en digitalisering”, 

Fouten, met inbegrip van fouten van de 
Commissie en intermediaire instanties

Niet-subsidiabele projecten, activiteiten of 
begunstigden

Niet-subsidiabele kosten in 
kostendeclaraties en niet-naleving van 

milieuverbintenissen

Ernstige fouten bij 
aanbestedingsprocedures, procedures voor 

toekenning van subsidies en staatssteun

Betalingen zonder bewijsstukken  

B) De verdeling van de soorten 
fouten is als volgt 

C) Hoe het aandeel van de 
soorten fouten elk jaar 

veranderde tussen 2017 en 2021

A) Het geschatte 
foutenpercentage
voor 2021 in uitgaven met 

een hoog risico
bedraagt 4,7 %

4,7 % 

39,6 %

D) Hoe het geschatte foutenpercentage 
in uitgaven met een hoog risico elk jaar veranderde 

tussen 2017 en 2021 3,7 %         4,5 %        4,9 %        4,0 %       4,7 %

23,7 %

19,1 %

12,1 %

5,5 %
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“Nabuurschap en internationaal beleid”, “Europees openbaar bestuur” en Cohesie, 
veerkracht en waarden. Deze fouten waren goed voor 19,1 % van het door ons 
geschatte foutenpercentage voor uitgaven met een hoog risico (2020: 18,7 %). 

1.31. Bovendien bleven de betalingen waarvoor geen essentiële bewijsstukken
werden verstrekt een aanzienlijk deel uitmaken van het geschatte foutenpercentage, 
met name bij “Nabuurschap en internationaal beleid” en “Veiligheid en defensie”. 
Deze fouten droegen 12,1 % bij (2020: 11,4 %) aan het door ons geschatte 
foutenpercentage voor uitgaven met een hoog risico. 

We hebben geen materieel foutenpercentage aangetroffen voor uitgaven met een 
laag risico 

1.32. Voor uitgaven met een laag risico, die 36,8 % van onze controlepopulatie
vertegenwoordigden, concluderen wij dat het geschatte foutenpercentage, evenals in 
2019 en 2020, onder onze materialiteitsdrempel van 2,0 % ligt. Uitgaven met een laag 
risico bestaan voornamelijk uit op rechten gebaseerde betalingen, een deel van de 
administratieve uitgaven (“Salarissen en pensioenen van EU-ambtenaren” — 
hoofdstuk 9) en begrotingssteun aan niet-EU-landen (“Nabuurschap en internationaal 
beleid” — hoofdstuk 8) (zie figuur 1.7 Op rechten gebaseerde betalingen omvatten 
rechtstreekse steun voor landbouwers (“Natuurlijke hulpbronnen en milieu” — 
hoofdstuk 6) en studie- en onderzoeksbeurzen in het kader van Erasmus+ (“Cohesie, 
veerkracht en waarden” — hoofdstuk 5). 

De regelmatigheidsinformatie van de Commissie 

1.33. De Commissie draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de
EU-begroting, ongeacht de beheermethode (direct, indirect of gedeeld beheer). De 
Commissie legt rekenschap af van haar handelen in drie verslagen die zijn opgenomen 
in het “geïntegreerd pakket inzake financiële verslaglegging”24: 

a) geconsolideerde rekeningen van de Europese Unie;

b) jaarlijks beheers- en prestatieverslag over de EU-begroting (Annual Management
and Performance Report, AMPR);

c) verslag over de follow-up van de kwijting van het voorgaande begrotingsjaar.

24 De link naar de geïntegreerde financiële en verantwoordingsverslagen 2021. 
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1.34. Het AMPR bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie over
interne controle en financieel beheer waarnaar wordt verwezen in de jaarlijkse 
activiteitenverslagen (JAV’s) van de verschillende directoraten-generaal (DG’s) van de 
Commissie. Wat betreft de verantwoordelijkheid voor deze verslagen geldt de 
verdeling van de verantwoordelijkheden zoals beschreven in de governanceregelingen 
van de Commissie. De directeuren-generaal zijn verantwoordelijk voor de 
betrouwbaarheid van de in hun respectieve JAV’s verstrekte informatie, terwijl het 
college van commissarissen het AMPR vaststelt en derhalve uiteindelijk zeggenschap 
heeft over de productie van het verslag en de daarin gepresenteerde informatie. 

De schatting van het foutenpercentage door de Commissie ligt onder 
onze bandbreedte 

1.35. In het AMPR presenteert de Commissie voor de onderliggende verrichtingen
bij de rekeningen voor 2021 haar schatting van het risico bij betaling25. Het risico bij 
betaling geeft de schatting door de Commissie weer van het bedrag dat op het 
moment van de betaling niet in overeenstemming met de toepasselijke regels was. Dit 
cijfer ligt het dichtst bij het door ons geschatte foutenpercentage. 

1.36. In figuur 1.9 worden de cijfers van de Commissie voor het risico bij betaling
gepresenteerd naast de bandbreedte van het door ons geschatte foutenpercentage. 
Het risico bij betaling voor 2021 van de Commissie bedraagt 1,9 %, wat onder het door 
ons geschatte foutenpercentage van 3,0 % (2020: 2,7 %) en onder onze bandbreedte 
ligt, die loopt van 2,2 % tot 3,8 %. In de paragrafen 1.37-1.39 worden de factoren 
beschreven die bijdragen tot het verschil tussen de cijfers. 

25 Op grond van artikel 247, lid 1, punt b), i), van het Financieel Reglement moet het AMPR 
een raming van het foutenpercentage in de uitgaven van de EU bevatten. 
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Figuur 1.9 — Schatting door de Commissie van het risico bij betaling 
versus het door ons geschatte foutenpercentage 

 
Bron: ERK. 

1.37. Het risico bij betaling wordt afzonderlijk vermeld in de desbetreffende JAV’s 
van elk DG en als geaggregeerde cijfers voor elk beleidsterrein (die dicht bij de cijfers 
voor elke MFK-rubriek liggen) en voor de Commissie als geheel in het AMPR. In 
figuur 1.11 vergelijken we het door ons geschatte foutenpercentage met de ramingen 
van de Commissie voor de drie grootste MFK-rubrieken waarvoor we een specifieke 
beoordeling geven. 
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Figuur 1.10 — Onze schatting van het foutenpercentage in 2021 versus 
de schatting door de Commissie van het risico bij betaling voor MFK-
rubrieken 1, 2 en 3 

 
Bron: ERK. 

1.38. Uit de vergelijking blijkt dat de cijfers van de Commissie lager liggen dan onze 
schattingen voor twee beleidsterreinen. We stelden het volgende vast: 

— voor rubriek 1 “Interne markt, innovatie en digitaal beleid” ligt de schatting door 
de Commissie van het risico bij betaling van 1,3 % onder onze bandbreedte voor 
het geschatte foutenpercentage (zie paragraaf4.6). 

— voor rubriek 2 “Cohesie, veerkracht en waarden” bedraagt de schatting door de 
Commissie 2,3 % en ligt deze in de onderste helft van onze bandbreedte, onder 
het door ons geschatte foutenpercentage (zie paragraaf 5.15). 

— voor rubriek 3 “Natuurlijke hulpbronnen en milieu” komt de schatting door de 
Commissie van het risico bij betaling (1,8 %) overeen met onze schatting (zie de 
paragrafen 6.14 en 6.47). 
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1.39. In voorgaande jaarverslagen hebben wij verwezen naar tekortkomingen in 
controles achteraf die van invloed zijn op het risico bij betaling26. De tekortkomingen 
waar wij melding van maakten, betroffen controles achteraf door de 
gemeenschappelijke auditdienst van de Commissie (“Eengemaakte markt, innovatie en 
digitaal beleid”), controles door de auditautoriteiten van de lidstaten (“Cohesie, 
veerkracht en waarden”) en de studie van het restfoutenpercentage (RFP) waartoe 
jaarlijks opdracht wordt gegeven (“Nabuurschap en internationaal beleid”). 

In de risicobeoordeling van de Commissie wordt het risiconiveau 
waarschijnlijk onderschat 

1.40. In het AMPR presenteert de Commissie haar algemene risicobeoordeling van 
de jaarlijkse uitgaven voor 2021 om maatregelen vast te stellen en toe te spitsen op 
gebieden met een hoog risico. De Commissie verdeelt deze jaarlijkse uitgaven in 
gebieden met een laag (minder dan 1,9 %), een gemiddeld (tussen 1,9 % en 2,5 %) en 
een hoog geschat risico bij betaling (meer dan 2,5 %). Zij komt tot deze verdeling door 
het risico bij betaling te ramen voor elk programma en elk ander relevant 
uitgavensegment. Voor “Natuurlijke hulpbronnen en milieu” en “Cohesie, veerkracht 
en waarden” raamt zij het totale risico bij betaling voor afzonderlijke betaalorganen en 
operationele programma’s in de lidstaten en deelt zij deze in de juiste risicocategorie 
(laag, gemiddeld of hoog) in. Op grond van deze aanpak schat de Commissie het risico 
bij betaling laag voor 55 % van de uitgaven, gemiddeld voor 23 % en hoog voor 22 %. 

1.41. Onze werkzaamheden brachten echter de volgende beperkingen aan het 
licht, die samen van invloed zijn op de deugdelijkheid van de risicobeoordeling van de 
Commissie: 

o Rubriek 1 “Interne markt, innovatie en digitaal beleid” (totale relevante uitgaven 
van de Commissie: 17 miljard EUR) omvat voornamelijk uitgaven die door de 
Commissie zijn ingedeeld als uitgaven met een laag of gemiddeld risico (96 % van 
de totale uitgaven van deze rubriek). We hebben echter eerder tekortkomingen 
gerapporteerd in de controles achteraf van de Commissie op dit gebied (zie 
paragraaf 1.39), waardoor de Commissie het risico bij betaling voor de betrokken 
programma’s onderschat. Voor 2021 schatten we het foutenpercentage op 4,4 % 
in rubriek 1 (zie paragraaf 4.6), wat erop wijst dat deze tekortkomingen nog 
steeds bestaan. 

                                                      
26 Zie paragraaf 1.37 van ons Jaarverslag 2020 en kader 1.11 van ons Jaarverslag 2019. 
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o Rubriek 2 “Cohesie, veerkracht en waarden” (totale relevante uitgaven van de 
Commissie: 76 miljard EUR) omvat operationele programma’s die door de 
Commissie voornamelijk zijn ingedeeld als programma’s met een laag of 
gemiddeld risico (67 % van de totale uitgaven van deze rubriek), afhankelijk van 
de bevestigde foutenpercentages. Wij hebben onlangs geconcludeerd dat deze 
foutenpercentages minima zijn27; dit betekent dat zij onderschat kunnen zijn en 
dat sommige programma’s dus ten onrechte als programma’s met een laag of 
gemiddeld risico zijn ingedeeld.

o Rubriek 6 “Nabuurschap en internationaal beleid” (totale relevante uitgaven van 
de Commissie: 13 miljard EUR) wordt door de Commissie in haar geheel ingedeeld 
als een rubriek met een laag of middelgroot risico. De in de RFP-studie 
gerapporteerde foutenpercentages vormen een belangrijke bijdrage aan het risico 
bij betaling voor deze rubriek. Wij hebben in het verleden geconcludeerd28 dat 
beperkingen in de RFP-studie kunnen bijdragen tot de onderschatting van het 
risico bij betaling in deze rubriek, wat op zijn beurt van invloed zou zijn op de 
risico-indeling. Daarnaast vinden we nog steeds een groot aantal kwantificeerbare 
fouten in de uitgaven voor “Nabuurschap en internationaal beleid” en onze 
controleresultaten bevestigen dat het risico op fouten in deze rubriek hoog is
(zie paragraaf 8.8).

De verslaglegging van de Commissie over financiële correcties en 
terugvorderingen is verbeterd, maar de presentatie kan tot 
misverstanden leiden 

1.42. Overeenkomstig het Financieel Reglement verstrekt de Commissie in het
AMPR informatie over preventieve en corrigerende maatregelen ter bescherming van 
de begroting tegen onwettige of onregelmatige uitgaven. In ons Jaarverslag 2020 
constateerden we dat de manier waarop in het AMPR 2020 werkelijke financiële 
correcties en terugvorderingen werden gepresenteerd, complex en niet altijd duidelijk 
was. De reden hiervoor was dat er verschillende bedragen werden gepresenteerd, 
afhankelijk van de fase waarin de correcties of terugvorderingen zich bevonden 
(“bevestigd” of “uitgevoerd”), de fase waarin ze werden toegepast (na controles 

27 Speciaal verslag 26/2021 “Regelmatigheid van de uitgaven in het kader van het 
cohesiebeleid van de EU: de Commissie maakt jaarlijks een minimaal geschat 
foutenpercentage bekend dat niet definitief is”. 

28 Zie de paragrafen 8.21-8.28 van ons Jaarverslag 2020. 
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vooraf of achteraf) en de impact ervan (“vervangingen” of bedragen die worden 
teruggestort in de EU-begroting)29. 

1.43. In het AMPR 2021 maakt de Commissie minder onderscheid in haar 
presentatie van werkelijke correcties en terugvorderingen. Ten eerste wordt de nadruk 
gelegd op “uitgevoerde” bedragen (d.w.z. het vastgestelde bedrag dat daadwerkelijk is 
toegepast en geboekt in de rekeningen van de Commissie). Ten tweede worden de 
bedragen die uiteindelijk door de lidstaten of eindontvangers in de EU-begroting 
worden teruggestort als “correcties” vermeld. Deze vereenvoudiging maakt het bedrag 
aan onregelmatige uitgaven dat is gecorrigeerd en teruggestort in de EU-begroting, 
duidelijker. 

1.44. Figuur 1.11 toont de samenstelling van de werkelijke correcties die door de 
Commissie zijn uitgevoerd en in het AMPR 2021 zijn gemeld (765 miljoen EUR (2020: 
440 miljoen EUR). De nettocorrecties die in 2021 aan de lidstaten werden opgelegd, 
bedroegen in totaal 523 miljoen EUR (2020: 90 miljoen EUR) en van eindontvangers 
teruggevorderde onverschuldigde betalingen bedroegen 242 miljoen EUR (2020: 
350 miljoen EUR). Deze bedragen hebben voornamelijk betrekking op 2014-2020, 
maar ook op eerdere programmeringsperioden (met kleine nettocorrecties die 
teruggaan tot 1989-1993) en jaren (waarbij de oudste terugvorderingen dateren van 
2005). Voor cohesie waren er eind 2020 nog geen nettocorrecties opgelegd aan de 
lidstaten voor de programmeringsperiode 2014-2020. 

                                                      
29 Zie paragraaf 1.41 en kader 1.12 van ons Jaarverslag 2020. 
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Figuur 1.11 — Door de Commissie uitgevoerde financiële correcties en 
terugvorderingen (765 miljoen EUR), zoals gerapporteerd in het 
AMPR 2021 

 
Bron: ERK, op basis van het AMPR 2021. 

1.45. Naast de bedragen die voortvloeien uit de correcties die door de Commissie 
zijn uitgevoerd, bevat het AMPR 2021 de bedragen die voortvloeien uit haar 
preventieve maatregelen vooraf (298 miljoen EUR (2020: 301 miljoen EUR)). Het bevat 
ook maatregelen die door de lidstaten zijn toegepast (4 557 miljoen EUR), waaronder 
ook een nog onbepaald bedrag aan preventieve maatregelen vooraf. In het 
AMPR 2021 worden alle bedragen die het resultaat zijn van preventieve en 
corrigerende maatregelen van zowel de Commissie als de lidstaten opgeteld en wordt 
dit totaal (5 620 miljoen EUR) als “correcties voor betalingen in het verleden” 
gepresenteerd30 en als percentage van de relevante uitgaven in 2021 (3,3 %)31. Wij zijn 
van mening dat de presentatie van de bedragen op deze manier ontoereikend is en 
aanleiding kan geven tot misverstanden, aangezien preventieve maatregelen geen 
betrekking hebben op betalingen in het verleden of aanvaarde uitgaven. Bovendien 

                                                      
30 AMPR 2021, Volume II, bijlage 2, afdeling 2.1, blz. 49. 

31 AMPR 2021, Volume III, bijlage 5, afdeling 5.4, blz. 31. 
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kunnen de preventieve maatregelen van de lidstaten niet rechtstreeks worden 
toegeschreven aan de Commissie. 

De impact van de rechtsstaatprocedure op de regelmatigheid van de 
uitgaven voor 2021 is onduidelijk 

1.46. We merken op dat de Commissie in haar AMPR meldt dat zij in april 2022 een
eerste kennisgeving aan Hongarije heeft gezonden in het kader van het “algemeen 
conditionaliteitsregime”32. Daarmee werd de procedure in gang gezet die kan leiden 
tot het opleggen van maatregelen tegen een lidstaat wegens schendingen van de 
beginselen van de rechtsstaat. Om een dergelijke kennisgeving te kunnen zenden, 
moet de Commissie volgens artikel 6, lid 1, van Verordening 2020/2092 gegronde 
redenen hebben om te oordelen dat de onderliggende kwesties gevolgen hebben of 
dreigen te hebben voor het goed financieel beheer van de EU-begroting of de 
financiële belangen van de EU. In het AMPR worden echter geen details 
bekendgemaakt over de kennisgeving of over de wijze waarop deze van invloed kan 
zijn op de regelmatigheid van de betrokken uitgaven. 

32 Verordening (EU) 2020/2092 betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter 
bescherming van de Uniebegroting. 
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We melden gevallen van vermoedelijke 
fraude aan OLAF en het EOM 
1.47. Fraude is elke opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten waarbij valse,
onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten worden gebruikt of overgelegd, 
vereiste informatie wordt achtergehouden en EU-middelen oneigenlijk worden 
gebruikt33. Fraude heeft tot gevolg dat de financiële belangen van de EU worden 
geschaad of mogelijk worden geschaad. 

1.48. De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en opsporen van
fraude berust in de eerste plaats bij zowel de leiding als degenen die belast zijn met de 
governance van een entiteit. Op grond van artikel 325 van het VWEU moeten de EU en 
haar lidstaten fraude en andere onwettige activiteiten waardoor de financiële 
belangen van de Unie worden geschaad, tegengaan. 

1.49. Als externe auditor van de EU hebben wij geen mandaat tot het onderzoeken
van gevallen van vermoedelijke fraude die de financiële belangen van de EU schaadt. 
We houden rekening met het risico op fraude voordat we controles instellen (zie de 
paragrafen (28)-(30) in bijlage 1.1) en evalueren onze procedures regelmatig. We 
melden OLAF (het fraudebestrijdingsbureau van de EU) vermoedelijke gevallen van 
fraude, corruptie of andere illegale handelingen waardoor de financiële belangen van 
de EU worden geschaad, en die we constateren tijdens onze controlewerkzaamheden 
(waaronder onze doelmatigheidscontroles) of op basis van de informatie die derden 
ons rechtstreeks melden. OLAF geeft hieraan follow-up en neemt een besluit of het 
een administratief onderzoek zal instellen, waarbij het zo nodig samenwerkt met de 
autoriteiten van de lidstaten en het EOM. 

1.50. Het Europees Openbaar Ministerie (EOM), dat in 2017 is opgericht, is een
onafhankelijk EU-orgaan dat de bevoegdheid heeft om misdrijven ten nadele van de 
EU-begroting, zoals fraude, corruptie of ernstige grensoverschrijdende btw-fraude, op 
te sporen, te vervolgen en voor de rechter te brengen, zoals omschreven in de PIF-
richtlijn en Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad34. We werken samen met het 

33 Artikel 3 van Richtlijn (EU) 2017/1371 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude 
die de financiële belangen van de Unie schaadt (PIF-richtlijn). 

34 Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad betreffende nauwere samenwerking bij de 
instelling van het Europees Openbaar Ministerie (“EOM”). 

50

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1371&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1939&from=nl


 

 

EOM sinds het in juni 2021 operationeel is geworden, en onze twee organisaties 
hebben op 3 september 2021 een werkovereenkomst ondertekend35. We melden het 
EOM alle vermoedens, die ofwel voortvloeien uit onze controlewerkzaamheden of uit 
aan ons gemelde informatie, over strafbare feiten die onder zijn bevoegdheid vallen. 
Het EOM geeft aan deze zaken follow-up en besluit of het een strafrechtelijk 
onderzoek instelt. In maart 2022 hebben wij besloten gevallen van vermoedelijke 
fraude in voorkomend geval gelijktijdig door te sturen naar zowel OLAF als het EOM. 

1.51. We hebben aan OLAF 15 gevallen (2020: 6 gevallen) gemeld van 
vermoedelijke fraude die we tijdens onze controlewerkzaamheden in 2021 hadden 
geconstateerd; op basis hiervan heeft OLAF reeds 5 onderzoeken ingesteld. Een van 
deze gevallen hebben wij gelijktijdig aan het EOM gemeld, samen met een bijkomend 
geval dat we tijdens onze controlewerkzaamheden in 2021 hadden opgemerkt. 

1.52. De meest voorkomende frauduleuze of criminele activiteiten die we 
vermoedden, waren het kunstmatig creëren van de noodzakelijke voorwaarden voor 
EU-financiering, waarbij soms officiële documenten werden vervalst, het gebruiken 
van subsidies voor ongeoorloofde doeleinden, het declareren van kosten die niet 
voldeden aan de subsidiabiliteitscriteria en onregelmatigheden bij aanbesteding. Op 
basis van informatie die voortkomt uit onze controlewerkzaamheden tussen 2011 en 
2021 heeft OLAF de terugvordering van in totaal 537 miljoen EUR aanbevolen met 
betrekking tot 43 gevallen36. 

1.53. Naast onze verslaglegging in dit hoofdstuk over zaken die aan OLAF en het 
EOM zijn voorgelegd, brengen we in hoofdstuk 5 ook verslag uit over de wijze waarop 
de auditautoriteiten het risico op fraude aanpakken (zie paragraaf 5.49), en in 
hoofdstuk 6 over onze follow-up van de aanbeveling om tekortkomingen in het beleid 
en de procedures op het gebied van fraudebestrijding in het kader van het GLB aan te 
pakken (zie paragraaf 6.49). Daarnaast behandelen we fraude in afzonderlijke 
controles. Wij hebben onze controle afgerond van de maatregelen van de Commissie 
ter bestrijding van fraude met uitgaven voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB)37 en van het gebruik van opname op een zwarte lijst om de EU-begroting te 

                                                      
35 Artikelen 99, 103 en 110 van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad. 

36 De informatie wordt door OLAF verstrekt en niet door ons onderzocht. 

37 Speciaal verslag 14/2022, “De reactie van de Commissie op fraude in het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid: tijd om dieper te graven”. 
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beschermen tegen onbetrouwbare tegenpartijen38. We verrichten momenteel 
controles met betrekking tot belangenconflicten bij gedeeld beheer (het GLB en 
cohesiebeleid). Daarnaast behandelen we specifieke fraudegerelateerde risico’s in 
onze controles van de controlesystemen van de Commissie en de lidstaten voor de 
RRF. 

  

                                                      
38 Speciaal verslag 11/2022 “Bescherming van de EU-begroting — Betere gebruikmaking van 

opname op zwarte lijst nodig”. 
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Conclusies 
1.54. Dit hoofdstuk dient hoofdzakelijk ter onderbouwing van het in de 
betrouwbaarheidsverklaring gegeven controleoordeel. Wij presenteren de 
gerelateerde controleresultaten in de paragrafen 1.55 en 1.56. 

Controleresultaten 

1.55. We concluderen dat de rekeningen geen afwijkingen van materieel belang 
vertoonden. 

1.56. Wat de regelmatigheid van de verrichtingen betreft, concluderen we dat de 
ontvangsten geen fouten van materieel belang bevatten. Wat betreft de uitgaven blijkt 
uit de resultaten van onze controle dat het geschatte foutenpercentage ten opzichte 
van vorig jaar is gestegen, van 2,7 % tot 3,0 %. Uitgaven met een hoog risico (met 
name in het kader van vergoedingen) vertoonden een materieel foutenpercentage. Dit 
jaar is het aandeel van uitgaven met een hoog risico in onze controlepopulatie verder 
gestegen tot 63,2 % en vertegenwoordigt het nog steeds een aanzienlijk deel van onze 
controlepopulatie. 

1.57. De schatting van het foutenpercentage (risico bij betaling) van de Commissie, 
zoals vermeld in het AMPR 2021, bedraagt 1,9 %, wat onder onze bandbreedte ligt. 

1.58. Beperkingen in de controles achteraf van de Commissie en de lidstaten in de 
MFK-rubrieken 1, 2 en 6 zijn van invloed op het in het AMPR vermelde risico bij 
betaling en dus op de risicobeoordeling van de Commissie. Onze follow-up van de 
verslaglegging van de Commissie over financiële correcties en terugvorderingen laat 
zien dat deze is verbeterd, maar dat de presentatie tot misverstanden kan leiden. 
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Bijlagen 

Bijlage 1.1 — Controleaanpak en -methodologie 
1) In deze bijlage worden onze aanpak en methodologie beschreven voor de 

controle van de betrouwbaarheid van de rekeningen en de regelmatigheid van de 
ontvangsten en de verrichtingen in het kader van het MFK39 (begrotingsuitgaven). 
Onze controleaanpak voor uitgaven in het kader van de RRF40 (de belangrijkste 
component van NGEU41), die anders van opzet en tijdelijk is, wordt uiteengezet in 
hoofdstuk 10. 

2) Onze werkzaamheden zijn in overeenstemming met de internationale 
controlestandaarden en waarborgen dat onze controleoordelen worden gestaafd 
door voldoende en passende controle-informatie. In deze bijlage wordt ook 
verwezen naar de belangrijkste verschillen tussen onze controleaanpak en de 
manier waarop de Commissie het niveau van onregelmatigheden42 schat en 
rapporteert bij de uitoefening van haar taken als beheerder van de EU-begroting. 
Daartoe verduidelijken wij hoe we: 

— de aangetroffen fouten extrapoleren (paragraaf (7)); 

— onze hoofdstukken rond MFK-rubrieken structureren (paragraaf (9)); 

— EU- en nationale voorschriften toepassen (paragraaf (10)), en 

— aanbestedingsfouten kwantificeren (paragraaf (19)). 

3) Onze controlemethodologie is beschikbaar op onze website43. We gebruiken een 
zekerheidsmodel om onze werkzaamheden te plannen. In onze planning houden 
wij rekening met het risico dat zich fouten voordoen (inherent risico) en het risico 
dat fouten niet worden voorkomen, dan wel opgespoord en gecorrigeerd 
(internebeheersingsrisico). 

                                                      
39 Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad tot bepaling van het MFK voor de 

jaren 2021-2027. 

40 Verordening (EU) 2021/241. 

41 Verordening (EU, Euratom) 2020/2094 van de Raad. 

42 AMPR 2021, Volume II, bijlage 2, voetnoot 49, blz. 53. 

43 AWARE-platform inzake de controlemethodologie van de ERK. 
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DEEL 1 – Controleaanpak voor de betrouwbaarheid van de rekeningen 

4) We onderzoeken de geconsolideerde rekeningen van de EU om de 
betrouwbaarheid ervan vast te stellen. Deze bestaan uit:  

a) de geconsolideerde financiële overzichten, en  

b) de verslagen over de uitvoering van de begroting. 

5) De geconsolideerde rekeningen dienen een in elk materieel opzicht getrouwe 
weergave te vormen van: 

a) de financiële situatie van de Europese Unie aan het eind van het 
begrotingsjaar; 

b) de resultaten van haar verrichtingen en kasstromen, en 

c) de veranderingen in de nettoactiva voor het afgesloten begrotingsjaar. 

6) Bij onze controle: 

a) evalueren we de boekhoudcontroleomgeving; 

b) controleren we de werking van de essentiële boekhoudprocedures en het 
proces van afsluiting van het begrotingsjaar; 

c) analyseren we de voornaamste boekhoudgegevens met betrekking tot 
consistentie en redelijkheid; 

d) analyseren we rekeningen en/of saldi en sluiten we deze aan; 

e) verrichten we gegevensgerichte controles van vastleggingen, betalingen en 
specifieke balansposten op basis van representatieve steekproeven; 

f) maken we voor zover mogelijk en in overeenstemming met de internationale 
controlestandaarden gebruik van het werk van andere auditors. Dit is met 
name het geval voor de controle van door de Commissie beheerde 
verstrekte en opgenomen leningen waarvoor externe controlecertificaten 
voorhanden zijn; 

g) hanteren we het niveau van 2,0 % als de materialiteitsdrempel bij onze 
beoordeling. Ook houden we rekening met de aard, het bedrag en de 
context van de fouten en andere beschikbare informatie. 
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DEEL 2 — Controleaanpak voor de regelmatigheid van de verrichtingen 

7) Bij onze huidige aanpak bij het beoordelen van de vraag of de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen in overeenstemming zijn met EU-voorschriften en 
-regelgeving, maken wij voornamelijk gebruik van rechtstreekse toetsing van de 
naleving voor een grote aselecte, representatieve steekproef van verrichtingen. 
Volgens aanvaarde statistische praktijken levert extrapolatie van de resultaten 
van een statistische steekproef de beste schatting van het foutenpercentage op. 
Wij verdelen onze steekproef in uitgaven met een hoog risico en uitgaven met 
een laag risico en verschillende strata voor de MFK-rubrieken waarover we 
rapporteren. Aan de hand van deze procedure kunnen we de aangetroffen fouten 
extrapoleren naar de betrokken terreinen. 

8) Wij gaan echter na of we de regelmatigheidscontroles die andere auditors al 
hebben verricht, efficiënt kunnen gebruiken. Als we de resultaten van deze 
controles bij onze controlewerkzaamheden willen gebruiken, beoordelen we, in 
overeenstemming met de controlestandaarden, de onafhankelijkheid en 
bekwaamheid van de andere auditors en de reikwijdte en toereikendheid van hun 
werk. 

Hoe wij de verrichtingen toetsen 

9) Wij organiseren onze controlewerkzaamheden en de rapportage over de 
resultaten ervan rond de verschillende MFK-rubrieken overeenkomstig de 
begrotingsstructuur die de wetgever heeft vastgesteld. Voor iedere MFK-rubriek 
waarvoor wij een specifieke beoordeling verstrekken (hoofdstukken 4-6 en 9) 
toetsen wij een representatieve steekproef van verrichtingen om een schatting te 
maken van het foutenpercentage binnen de gehele controlepopulatie. 

10) Voor iedere geselecteerde verrichting bepalen wij of de declaratie of de betaling 
al dan niet plaatsvond met het doel dat krachtens de begroting was toegestaan en 
in de wetgeving was gespecificeerd en of deze in overeenstemming was met de 
toepasselijke wet- en regelgeving. Bij onze beoordeling wordt terdege rekening 
gehouden met de interpretatie van het EU- en nationale recht door nationale 
rechtbanken of nationale onafhankelijke en gezaghebbende instanties en het 
Europees Hof van Justitie. Wij onderzoeken hoe het bedrag van de declaratie of 
betaling werd berekend (voor grotere declaraties op basis van een 
representatieve selectie van alle posten binnen de verrichting). Hierbij volgen wij 
de verrichting van de begrotingsrekeningen tot de eindbegunstigde (bijvoorbeeld 
een landbouwer, een organisator van cursussen, of een ontwikkelingshulpproject) 
en toetsen wij de naleving op ieder niveau. 
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11) Bij de toetsing van ontvangstenverrichtingen nemen wij bij ons onderzoek van de 
eigen middelen op basis van de belasting over de toegevoegde waarde en het bni 
als uitgangspunt de macro-economische aggregaten die de basis vormen voor de 
berekening daarvan. Voor de eigen middelen op basis van niet-gerecycled 
kunststof verpakkingsafval hebben wij het proces voor het verzamelen van 
prognosegegevens onderzocht, aangezien de lidstaten hun statistische ramingen 
voor het lopende jaar pas in 2023 zullen verstrekken. Wij onderzoeken de 
controles van de Commissie met betrekking tot deze bijdragen van de lidstaten 
tot het moment waarop deze zijn ontvangen en opgenomen in de 
geconsolideerde rekeningen. Bij de traditionele eigen middelen onderzoeken wij 
de rekeningen van de douaneautoriteiten en de stroom van douanerechten 
opnieuw tot het moment waarop deze door de Commissie zijn ontvangen en 
opgenomen. 

12) Aan de uitgavenzijde onderzoeken we uitgaven op het moment dat 
eindontvangers van EU-middelen activiteiten hebben ondernomen of kosten 
hebben gemaakt, en wanneer de Commissie de uitgaven heeft aanvaard 
(“aanvaarde uitgaven”). Dit geldt voor alle categorieën betalingen (inclusief die 
voor de verwerving van activa). In de praktijk betekent dit dat onze populatie van 
verrichtingen tussentijdse en saldobetalingen omvat. Wij onderzochten 
voorfinancieringsbetaling niet op het tijdstip van de verrichting, maar wanneer: 

a) de eindontvanger van EU-middelen (bijvoorbeeld een landbouwer, een 
onderzoeksinstituut of een bedrijf dat openbaar aanbestede werken of 
diensten levert) het gebruik ervan heeft aangetoond, en 

b) de Commissie (of een andere instelling die, of een ander orgaan dat EU-
middelen beheert) het uiteindelijke gebruik van de middelen heeft aanvaard 
door het verrekenen van de voorschotbetaling. 

13) De wijzigingen van de vorige MFK-wetgeving voor de periode 2014-2020 voor 
“Cohesie” waren van invloed op de vraag wat de Commissie als “aanvaarde 
uitgaven” op dit gebied beschouwt. Sinds 2017 bestaat onze controlepopulatie 
voor deze MFK-rubriek voor de periode 2014-2020 uit uitgaven die zijn 
opgenomen in de jaarlijks door de Commissie aanvaarde rekeningen en voor de 
periode 2007-2013 uit saldobetalingen (waaronder al verrekende 
voorfinanciering). Dit betekent dat wij verrichtingen hebben getoetst waarvoor de 
lidstaten alle relevante maatregelen hadden moeten uitvoeren om fouten die zij 
zelf hadden vastgesteld, te corrigeren. Naast het bijdragen aan de 
betrouwbaarheidsverklaring 2021 stellen wij ons ten doel de werkzaamheden van 
de auditautoriteiten te evalueren en een conclusie te trekken over de 
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betrouwbaarheid van de belangrijkste regelmatigheidsindicator van de Commissie 
op dit gebied — het restfoutenpercentage. 

14) Onze controlesteekproef is zo opgezet dat een schatting kan worden gemaakt van 
het foutenpercentage voor de uitgaven als geheel, en niet voor individuele 
verrichtingen (bijvoorbeeld een bepaald project). Wij selecteren declaraties of 
betalingen volgens de methode van “monetary unit sampling” (selectie op 
geldwaarde) en, op een lager niveau, afzonderlijke elementen binnen een 
verrichting (bijvoorbeeld facturen voor een project, percelen in de opgave van 
een landbouwer). De voor deze zaken gerapporteerde foutenpercentages moeten 
niet worden gezien als conclusies over de desbetreffende verrichtingen, maar 
dragen rechtstreeks bij aan het totale foutenpercentage voor de EU-uitgaven als 
geheel. 

15) Wij onderzoeken niet elk jaar verrichtingen in iedere lidstaat, begunstigde staat 
en regio. Hoewel we bepaalde lidstaten, begunstigde staten en/of regio’s bij 
naam noemen, wil dat niet zeggen dat de genoemde voorbeelden zich niet ook 
elders voordoen. De illustratieve voorbeelden in dit verslag bieden geen 
grondslag voor het trekken van conclusies over de desbetreffende lidstaten, 
begunstigde staten en/of regio’s. 

16) Onze aanpak is er niet op gericht om gegevens te verzamelen over de 
foutenfrequentie in de populatie als geheel. De vermelde cijfers over het aantal 
fouten dat is ontdekt in een MFK-rubriek, door een DG beheerde uitgaven of de 
uitgaven in een bepaalde lidstaat zeggen dan ook niets over de frequentie van 
fouten in door de EU gefinancierde verrichtingen of in de afzonderlijke lidstaten. 

Hoe wij de resultaten van de toetsing van verrichtingen evalueren en presenteren 

17) Een fout kan betrekking hebben op het gehele bedrag dat is betrokken bij een 
individuele verrichting, of op een deel daarvan. Wij gaan na of fouten 
kwantificeerbaar of niet-kwantificeerbaar zijn, dus of het mogelijk is te meten op 
welk deel van het onderzochte bedrag de fout betrekking heeft. Fouten die 
worden opgespoord en gecorrigeerd vóór onze controles en die daar los van 
staan, worden niet meegenomen in de berekening van de fout en de 
foutenfrequentie, aangezien de ontdekking en correctie daarvan aantoont dat de 
controlesystemen doeltreffend hebben gewerkt. 

18) Onze criteria voor de kwantificering van aanbestedingsfouten worden beschreven 
in het document “Non-compliance with the rules on public procurement — types 
of irregularities and basis for quantification” (Niet-naleving van de regels inzake 
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overheidsopdrachten — soorten onregelmatigheden en basis voor 
kwantificering)44. 

19) Onze kwantificering kan afwijken van die welke gehanteerd wordt door de 
Commissie of de lidstaten wanneer besloten wordt op welke wijze gereageerd zal 
worden op de onjuiste toepassing van aanbestedingsregels. Wij kwantificeren 
alleen ernstige overtredingen van de aanbestedingsregels. We kwantificeren 
alleen de inbreuken die ertoe hebben geleid dat de opdracht niet werd gegund 
aan de beste inschrijver, waardoor de uitgaven in het kader van dat contract niet-
subsidiabel worden, als 100 % aanbestedingsfouten. Wij maken geen gebruik van 
vaste percentages voor de verschillende soorten inbreuken op de 
aanbestedingsregels, zoals de Commissie wel doet45. Wij baseren onze 
kwantificering van aanbestedingsfouten op de bedragen van de niet-subsidiabele 
uitgaven in onderzochte verrichtingen. 

Geschat foutenpercentage 

20) Voor de meeste MFK-rubrieken en de totale EU-begroting presenteren wij een 
“geschat foutenpercentage” (ELE — “estimated level of error”), waarbij alleen 
rekening wordt gehouden met kwantificeerbare fouten en dat wordt uitgedrukt 
als een percentage. Voorbeelden van fouten zijn kwantificeerbare inbreuken op 
toepasselijke regelgeving, regels, of contract- of subsidievoorwaarden. Wij 
schatten eveneens de onderste foutengrens (LEL — “lower error limit”) en de 
bovenste foutengrens (UEL — “upper error limit”). 

21) We hanteren het niveau van 2,0 % als materialiteitsdrempel bij onze beoordeling. 
Ook houden we rekening met de aard, het bedrag en de context van de fouten en 
andere beschikbare informatie. 

22) Wij baseren onze betrouwbaarheidsverklaring niet meer alleen op het door ons 
geschatte totale foutenpercentage. Sinds 2016 identificeren we terreinen van de 
EU-begroting met een laag risico, waar wij verwachten een immaterieel 
foutenpercentage in aanvaarde uitgaven aan te treffen, en terreinen met een 
hoog risico waarvan wij aannemen dat er een materieel foutenpercentage 

                                                      
44 Kwantificering van aanbestedingsfouten. 

45 Richtsnoeren van de Commissie van 2019 inzake financiële correcties in geval van 
onregelmatigheden met betrekking tot openbare aanbestedingen in de bijlage bij het 
Besluit van de Commissie van 14 mei 2019 tot vaststelling van de richtsnoeren voor het 
bepalen van de financiële correcties die moeten worden verricht op de door de Unie 
gefinancierde uitgaven in geval van niet-naleving van de toepasselijke regels inzake 
overheidsopdrachten. 
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bestaat. Hiertoe nemen wij, naast de inherente en controlerisico’s, onze 
beoordeling van beheers- en controlesystemen samen met controleresultaten uit 
het verleden in overweging. Zo beschouwen wij een aantal op rechten 
gebaseerde uitgaven voor plattelandsontwikkeling in MFK-rubriek 3 en andere 
administratieve uitgaven (d.w.z. niet-salarisgerelateerde uitgaven) in MFK-
rubriek 7 als uitgaven met een hoog risico op basis van onze eerdere controle-
ervaring. Deze verdeling stelt ons in staat om zo efficiënt mogelijk vast te stellen 
of de materiële fouten van diepgaande invloed zijn (zie paragraaf (27)). 

We beoordelen systemen en doen verslag van de resultaten 

23) De Commissie, andere EU-instellingen en -organen, autoriteiten van de lidstaten 
en begunstigde landen en regio’s zetten controlesystemen op om de risico’s voor 
de begroting te beheren en om toe te zien op de regelmatigheid van de 
verrichtingen/deze te waarborgen. Het is nuttig deze systemen te onderzoeken 
om vast te stellen waar verbeteringen mogelijk zijn. Bovendien dragen de 
resultaten van deze werkzaamheden bij tot onze risicobeoordeling. 

24) Elke MFK-rubriek, waaronder ontvangsten, omvat vele afzonderlijke systemen. 
Wij presenteren de resultaten van onze systeemwerkzaamheden samen met 
aanbevelingen voor verbeteringen. 

Hoe wij tot onze oordelen in de betrouwbaarheidsverklaring komen 

25) We baseren ons oordeel op voldoende relevante en betrouwbare controle-
informatie over de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de 
geconsolideerde rekeningen van de EU. Om deze informatie te verkrijgen, voeren 
we toetsingen van verrichtingen en onderzoeken van beheers- en 
controlesystemen uit, waarover in de hoofdstukken 3-9 verslag wordt 
uitgebracht. Deze werkzaamheden stellen ons in staat om tot een gefundeerd 
oordeel te komen inzake de vraag of de fouten in de populatie de 
materialiteitsdrempel al dan niet overschrijden. 

26) Wanneer we vaststellen dat het foutenpercentage van materieel belang is en de 
impact ervan op het controleoordeel vaststellen, moeten we bepalen of de 
fouten, of het ontbreken van controle-informatie, “van diepgaande invloed” zijn. 
Daarbij volgen we de richtsnoeren vervat in internationale controlenorm 
ISA 705 (herzien)46 (waarbij we, in overeenstemming met ons mandaat, deze 
richtsnoeren ook betrekken bij kwesties van wettigheid en regelmatigheid). Als de 

                                                      
46 International Standard on Auditing (ISA) 705 (revised) — Modifications to the Opinion in 

the Independent Auditor’s Report. 
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fouten van materieel belang en van diepgaande invloed zijn, geven we een 
afkeurend oordeel af. 

27) Een fout en/of de afwezigheid van controle-informatie wordt “van diepgaande 
invloed” geacht indien deze naar het oordeel van de auditor niet beperkt is tot 
specifieke elementen, rekeningen of posten van de financiële overzichten (d.w.z. 
deze komt overal in de rekeningen of getoetste verrichtingen voor). Zelfs indien 
de fout of afwezigheid van controle-informatie wel daartoe beperkt is, is deze nog 
steeds van diepgaande invloed als deze een substantieel deel van de financiële 
overzicht betreft of zou kunnen betreffen, of verband houdt met vermelde 
informatie die van fundamenteel belang is voor het begrip van gebruikers van de 
financiële overzichten. 

DEEL 3 — Controleprocedures met betrekking tot fraude 

28) We identificeren en beoordelen de risico’s op afwijkingen van materieel belang in 
de geconsolideerde rekeningen en op niet-conformiteit van materieel belang van 
de onderliggende verrichtingen met vereisten van de EU-wetgeving, hetzij door 
fraude, hetzij door fouten. 

29) We ontwerpen in het licht van die risico’s controleprocedures en voeren die uit 
en we winnen controle-informatie in die toereikend en geschikt is als grondslag 
voor ons controleoordeel. Gevallen waarin sprake is van een afwijking of niet-
conformiteit van materieel belang als gevolg van fraude zijn moeilijker te 
ontdekken dan die als gevolg van fouten, aangezien er bij fraude sprake kan zijn 
van collusie, vervalsing, opzettelijke omissies, verkeerde voorstellingen van zaken 
of het terzijde stellen van de interne beheersing. Bijgevolg is het risico groter dat 
dergelijke gevallen niet worden ontdekt; 

30) Als wij redenen hebben om te vermoeden dat er frauduleus is gehandeld, melden 
wij dit bij OLAF, het fraudebestrijdingsbureau van de EU. OLAF is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van eventuele administratieve onderzoeken naar aanleiding 
van onze informatie. Daarnaast melden we sinds 2021 bij het Europees Openbaar 
Ministerie (EOM) alle vermoedens, die voortvloeien uit onze 
controlewerkzaamheden of uit aan ons gemelde informatie, over strafbare feiten 
die onder zijn bevoegdheid vallen. Het EOM geeft aan deze zaken follow-up en 
besluit of er een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld. Wij melden meerdere 
gevallen per jaar bij OLAF en het EOM. 
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DEEL 4 — Het verband tussen het controleoordeel betreffende de betrouwbaarheid 
van de rekeningen en dat betreffende de regelmatigheid van de verrichtingen 

31) Wij hebben: 

a) een controleoordeel afgegeven betreffende de geconsolideerde rekeningen 
van de EU voor het afgesloten begrotingsjaar, en 

b) controleoordelen afgegeven betreffende de regelmatigheid van de 
ontvangsten en uitgaven die ten grondslag liggen aan die rekeningen. 

32) Wij verrichten onze werkzaamheden en geven onze controleoordelen af 
overeenkomstig de internationale controlestandaarden en de regels inzake 
beroepsethiek van IFAC, en de internationale standaarden van hoge controle-
instanties van INTOSAI. 

33) Deze standaarden bepalen dat ingeval auditors controleoordelen afgeven 
betreffende zowel de betrouwbaarheid van de rekeningen als de regelmatigheid 
van de onderliggende verrichtingen bij die rekeningen, een aangepast oordeel 
over de regelmatigheid van de verrichtingen op zichzelf niet leidt tot een 
aangepast oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen. 
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Hoofdstuk 2 

Begrotings- en financieel beheer 
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Inhoud 
Paragraaf 

Inleiding 2.1. 

Het begrotings- en financieel beheer in 2021 2.2.-2.39. 
De begrotingsuitvoering was laag voor vastleggingen, maar 
hoog voor betalingen 2.2.-2.16. 
De laattijdige vaststelling van verordeningen heeft geleid tot een lage 
uitvoering van de vastleggingskredieten 2.4.-2.8. 

Bijna alle betalingskredieten werden benut 2.9.-2.11. 

De absorptie van ESIF-financiering voor de periode 2014-2020 is 
toegenomen 2.12.-2.16. 

Het bedrag van de begrotingsoverschrijvingen is toegenomen 2.17.-2.19. 

De uitvoering van NGEU is in 2021 van start gegaan 2.20.-2.25. 
Er waren aanzienlijke verschillen in de mate van uitvoering van 
vastleggingen tussen programma’s met NGEU-financiering 2.20.-2.23. 

Veel lidstaten ontvingen voorfinanciering van RRF-subsidies, en Spanje 
ontving een betaling voor het bereiken van mijlpalen 2.24.-2.25. 

De niet-afgewikkelde vastleggingen uit de EU-begroting en 
NGEU bereikten het recordbedrag van 341,6 miljard EUR 2.26.-2.32. 

De betalingen aan eindontvangers van 
financieringsinstrumenten onder gedeeld beheer namen 
eindelijk toe in 2020 2.33.-2.36. 

Buiten de begroting vallende instrumenten voor extern 
optreden zijn nu opgenomen in de EU-begroting 2.37. 

Er is nog steeds geen volledige COVID-19-rapportage 2.38.-2.39. 
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Risico’s en uitdagingen 2.40.-2.54.

De gelijktijdige uitvoering van verschillende 
begrotingsinstrumenten in relatief korte tijd brengt risico’s 
en uitdagingen met zich mee 2.40.-2.41. 

De totale blootstelling van de EU-begroting is in 2021 
toegenomen, voornamelijk als gevolg van de invoering van 
NGEU 2.42.-2.44. 

Er zijn een aantal mechanismen om de EU-begroting te 
beschermen tegen risico’s in verband met voorwaardelijke 
verplichtingen 2.45.-2.51. 
Het plafond van de eigen middelen werd verruimd 2.45.-2.47. 

Tegengaranties voor SURE-leningen verminderen de risico’s voor de 
EU-begroting 2.48. 

Het gemeenschappelijk voorzieningsfonds begon in 2021 
garantiefondsen samen te brengen 2.49.-2.51. 

Door de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne nemen de 
risico’s voor de EU-begroting toe 2.52.-2.54. 

Conclusies en aanbevelingen 2.55.-2.66.

Conclusies 2.55.-2.66. 

Aanbevelingen 

Bijlagen 
Bijlage 2.1 — NGEU-uitvoering per programma 
(in miljoen EUR) 
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Inleiding 
2.1. Dit hoofdstuk betreft de belangrijkste kwesties op het gebied van begrotings- 
en financieel beheer die we hebben vastgesteld tijdens onze werkzaamheden voor 
2021, het eerste jaar van het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) 2021-20271. 
Onze analyse heeft ook betrekking op de aanvullende financiering die voortvloeit uit 
het instrument NextGenerationEU (NGEU)2, dat tot doel heeft het herstel na de 
COVID-19-pandemie te ondersteunen. In dit hoofdstuk brengen we ook verslag uit 
over de begrotings- en financiële risico’s en uitdagingen waarmee de EU de komende 
jaren kan worden geconfronteerd. Het hoofdstuk is gebaseerd op onze evaluatie van 
de uitvoering van de EU-begroting en van documenten die door de Commissie en 
andere belanghebbenden zijn gepubliceerd. Er wordt ook rekening gehouden met de 
werkzaamheden die zijn verricht voor ons jaarverslag, speciale verslagen, analyses en 
adviezen. 

1 Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad tot bepaling van het meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2021-2027. 

2 Verordening (EU) 2020/2094 van de Raad tot vaststelling van een herstelinstrument van de 
Europese Unie ter ondersteuning van het herstel na de COVID-19-crisis.
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Het begrotings- en financieel beheer in 
2021 

De begrotingsuitvoering was laag voor vastleggingen, maar 
hoog voor betalingen 

2.2. In dit deel analyseren we hoe de EU-begroting in 2021 is uitgevoerd. Uit 
overdrachten en bestemmingsontvangsten gefinancierde uitgaven zijn van deze 
analyse uitgesloten, omdat deze geen deel uitmaken van de vastgestelde begroting en 
hiervoor andere regels gelden. Onze analyse heeft ook betrekking op de aanvullende 
bedragen die afkomstig zijn van het NGEU-instrument. Wat betreft de herstel- en 
veerkrachtfaciliteit (Recovery and Resilience Facility, RRF) omvat onze analyse enkel de 
op subsidies gebaseerde component en niet de op leningen gebaseerde component, 
die gescheiden wordt gehouden van de EU-begroting. 

2.3. De goedgekeurde begroting van de EU voor 2021 bevatte meer 
betalingskredieten dan vastleggingskredieten. Dit is nu voor het eerst in 40 jaar 
gebeurd. In het verleden3 hebben wij aangedrongen op een passend evenwicht tussen 
betalings- en vastleggingskredieten en op de beschikbaarstelling van voldoende 
betalingskredieten. 

De laattijdige vaststelling van verordeningen heeft geleid tot een lage 
uitvoering van de vastleggingskredieten 

2.4. De begrotingsautoriteit heeft een oorspronkelijke begroting van 
164,3 miljard EUR voor vastleggingskredieten en zes gewijzigde begrotingen 
goedgekeurd; bij vier daarvan werd het bedrag aan vastleggingskredieten gewijzigd. 
De definitieve begroting voor vastleggingskredieten bedroeg 166,8 miljard EUR, wat 
boven het MFK-plafond van 163,5 miljard EUR ligt (zie figuur 2.1). Dit werd mogelijk 
gemaakt door de inzet van speciale instrumenten, zoals het flexibiliteitsinstrument en 
de reserve voor solidariteit en noodhulp, die de EU kan gebruiken om flexibel te 
reageren op onvoorziene omstandigheden. 

                                                       
3 Zie paragraaf 2.48 van ons Jaarverslag 2016, paragraaf 2.48 van ons Jaarverslag 2018 en 

paragraaf 2.52 van ons Jaarverslag 2019. 
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2.5. In 2021 werd in totaal 113,4 miljard EUR vastgelegd: slechts 68 % van het totale 
beschikbare bedrag. Dit percentage is uitzonderlijk laag, zelfs lager dan in 2014, het 
eerste jaar van het voorgaande MFK (77 %). 

2.6. Het wetgevingspakket dat aan het MFK 2021-2027 ten grondslag ligt, bestaat 
uit de MFK-verordening4, die aanvankelijk in mei 2018 door de Commissie werd 
voorgesteld en pas in december 2020 werd goedgekeurd, en een reeks sectorale 
verordeningen, die alle na de start van het MFK werden goedgekeurd. Voor de 
landbouwfondsen5 is een overgangsperiode voor 2021-2022 vastgesteld. De vertraging 
bij de vaststelling van sectorale wetgeving was aanzienlijk groter dan aan het begin van 
het MFK 2014-2020. De vertragingen waren grotendeels het gevolg van de COVID-19-
pandemie en van het tweede voorstel van de Commissie voor het MFK, dat zij in 
mei 2020 uitbracht. 

2.7. In ons Jaarverslag 20206 wezen we op het risico dat de uitvoering van fondsen 
onder gedeeld beheer in het kader van het MFK 2021-2027 vertraging zou oplopen als 
gevolg van de laattijdige vaststelling van de verordening houdende gemeenschappelijke 
bepalingen (GB-verordening)7. We wezen ook op het risico van druk op de 
administratieve middelen van de Commissie en de lidstaten als gevolg van de 
noodzaak om de absorptie van financiering uit de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) in het kader van het MFK 2014-2020 te versnellen en de 
aanvullende beschikbaarheid van financiering (NGEU). 

                                                       
4 Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad. 

5 Verordening (EU) 2020/2220 tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor 
steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het 
Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in de jaren 2021 en 2022. 

6 Zie ons Jaarverslag 2020, de paragrafen 2.23-2.31. 

7 Verordening (EU) 2021/1060 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het 
Cohesiefonds, het Fonds voor een rechtvaardige transitie en het Europees Fonds voor 
maritieme zaken, visserij en aquacultuur en de financiële regels voor die fondsen en voor 
het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het Fonds voor interne veiligheid en het 
Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid. 
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2.8. In 2021 gingen de nieuwe programma’s door de vertraging bij de vaststelling 
van de sectorale verordeningen vertraagd van start, met name voor de acht fondsen 
onder gedeeld beheer in het kader van de GB-verordening8. Slechts 2 % van het 
beschikbare bedrag aan vastleggingskredieten voor deze acht fondsen onder gedeeld 
beheer werd gebruikt. Van de vastleggingskredieten voor de drie grootste fondsen (het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Cohesiefonds en het Europees Sociaal 
Fonds) werd minder dan 1 % gebruikt. Deze uitgaven hielden verband met zaken zoals 
technische bijstand. Bijgevolg moet volgens de bepalingen van de MFK-verordening9 
bijna 49 miljard EUR van een beschikbaar totaal van 50,1 miljard EUR aan 
vastleggingskredieten voor de fondsen onder gedeeld beheer in gelijke delen (25 %) 
worden overgedragen van 2021 naar de begrotingsjaren 2022-2025. De 
desbetreffende betalingen aan de lidstaten zullen daarom later worden verricht dan 
oorspronkelijk gepland. 

Bijna alle betalingskredieten werden benut 

2.9. Voor betalingskredieten heeft de begrotingsautoriteit een oorspronkelijke 
begroting van 166,1 miljard EUR goedgekeurd, een bedrag dat bijna gelijk was aan het 
maximum dat in de MFK-verordening voor 2021 was vastgesteld. In twee gewijzigde 
begrotingen werd het beschikbare bedrag aan betalingskredieten met 2,0 miljard EUR 
verhoogd, waardoor de definitieve begroting 168,0 miljard EUR bedroeg10. Net als bij 
de vastleggingskredieten werd deze overschrijding van het MFK-maximum mogelijk 
gemaakt door het gebruik van speciale instrumenten. Bijna alle in de EU-begroting 
beschikbare betalingskredieten zijn gebruikt. De betalingen bedroegen 
163,6 miljard EUR, 97 % van de totale beschikbare kredieten. Zie figuur 2.1. Van de 
totale waarde van de in 2021 verrichte betalingen werd 46 % gebruikt om de 
behoeften in het kader van de ESIF 2014-2020 te dekken. 

                                                       
8 De acht fondsen onder gedeeld beheer die onder de GB-verordening vallen, zijn het 

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het 
Cohesiefonds, het Fonds voor een rechtvaardige transitie, het Europees Fonds voor 
maritieme zaken, visserij en aquacultuur, het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het 
Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en 
visumbeleid. 

9 Artikel 7 van Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad. 

10 Het verschil is het gevolg van afronding. 
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Figuur 2.1 — De begrotingsuitvoering in 2021 

 
NB: Deze bedragen zijn afgerond. 

Bron: ERK, op basis van gegevens uit de geconsolideerde jaarrekening van de EU voor 2021, verslagen 
over de uitvoering van de begroting, afkomstig uit het boekhoudsysteem van de Commissie, en 
toelichtingen daarbij. 

2.10. Rekening houdend met aanvullende betalingen van 62,6 miljard EUR uit 
bestemmingsontvangsten (voornamelijk RRF-subsidies) en 1,8 miljard EUR aan 
overdrachten uit 2020, bedroegen de betalingen in 2021 in totaal 228,0 miljard EUR. 

2.11. De betalingen in 2021 bleven ruim onder het betalingsmaximum. Er was geen 
vraag naar betalingen uit de nieuwe fondsen onder gedeeld beheer en er waren 
voldoende betalingskredieten beschikbaar om te voldoen aan de resterende hoge 
niveaus van betalingsverzoeken in het kader van de ESIF 2014-2020. Volgens de 
langetermijnprognose11 van de Commissie zouden er in het kader van het MFK 
voldoende betalingskredieten beschikbaar zijn om de betalingsbehoeften in de 
komende jaren te dekken. 

                                                       
11 Verslag van de Commissie: Langetermijnraming van toekomstige in- en uitstromen op de 

EU-begroting (2021-2027), COM(2021) 343 final. 
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De absorptie van ESIF-financiering voor de periode 2014-2020 is 
toegenomen 

2.12. Zoals beschreven in de paragrafen 2.6-2.8, is de uitvoering van fondsen 
onder gedeeld beheer in het kader van de GB-verordening in het MFK 2021-2027 niet 
volgens de planning van start gegaan. In 2021 zijn hiervoor bijna geen betalingen 
verricht. 

2.13. In de loop van 2021 bleven de lidstaten ESIF-financiering uit de MFK-
periode 2014-2020 absorberen. Bovendien ontving het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) voor 2021 en 2022 aanvullende toewijzingen uit het 
MFK 2021-2027 (28,1 miljard EUR). 

2.14. Eind 2021 bedroegen de totale cumulatieve betalingen voor de operationele 
programma’s van de ESIF 2014-2020 331,1 miljard EUR, op een totaal van 
492 miljard EUR (67 %). De resterende 160,9 miljard EUR moet worden uitbetaald, en 
de rest moet worden vrijgemaakt door de afsluiting van de programma's vóór 
eind 2025, behalve voor het Elfpo, waarvoor de afsluiting in 2027 zal plaatsvinden. Dit 
bedrag vormt het grootste deel van de 251,7 miljard EUR aan niet-afgewikkelde 
vastleggingen in de EU-begroting aan het einde van 2021 (zie paragraaf 2.26). In 2021 
was de jaarlijkse absorptie groter dan in voorgaande jaren. De betalingen stegen van 
72 miljard EUR in 2020 tot 75,1 miljard EUR in 2021 (NGEU niet meegerekend). In 
figuur 2.2 geven we de cumulatieve absorptiepercentages voor elk ESI-fonds weer, de 
NGEU-middelen niet meegerekend. 
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Figuur 2.2 — Absorptie van ESIF-financiering 2014-2020 
(exclusief NGEU-middelen) 

 
Acroniemen: Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo), Europees Sociaal Fonds (ESF), Cohesiefonds (CF), 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (Youth Employment Initiative, YEI), Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij (EFMZV) en Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). 

(*) De rode lijn geeft het absorptiepercentage zonder de extra toewijzingen voor 2021 en 2022 van 
28,1 miljard EUR uit het MFK 2021-2027 aan. 
(**) Het YEI omvat de bijbehorende ESF-component. 

Bron: ERK, op basis van gegevens van de website van de Commissie: ESIF 2014-2020 EU payments 
(daily update). 

2.15. Op het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) na liggen de 
absorptiepercentages voor alle ESI-fondsen binnen een bandbreedte van tien 
procentpunten van elkaar. Dit geldt ook voor het Elfpo, waarvoor het 
absorptiepercentage 79 % zou zijn geweest in plaats van 62 % indien de in 
paragraaf 2.13 beschreven aanvullende toewijzing van middelen niet was 
meegerekend. 

2.16. Zoals blijkt uit figuur 2.3, varieert de cumulatieve absorptie van ESIF-
financiering door de lidstaten aanzienlijk. Ierland, Finland, Cyprus en Estland (in 
afnemende volgorde van absorptie) hebben meer dan 75 % van de hun toegewezen 

3,8

5,7

9,0

61,5

84,6

127,4

200,2

76 %

53 %

72 %

70 %

69 %

62 %

69 %

2,9

3,0

6,5

43,3

58,5

79,5

137,5

79 % (*)

FEAD

EFMZV

YEI (**)

CF

ESF

Elfpo

EFRO

Uitbetaald

Toegewezen (miljard EUR)
Percentage 

geabsorbeerd 

72

https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Finances/ESIF-2014-2020-EU-payments-daily-update-/gayr-92qh
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Finances/ESIF-2014-2020-EU-payments-daily-update-/gayr-92qh


 

bedragen ontvangen (NGEU niet meegerekend). Kroatië, Slowakije, Malta, 
Denemarken en Roemenië (in oplopende volgorde van absorptie) hebben daarentegen 
minder dan 60 % van hun vastgelegde bedragen ontvangen. Gezien de naderende 
afsluiting van de programma’s is de druk om alle middelen te absorberen om 
vrijmakingen te voorkomen bijzonder belangrijk voor bepaalde lidstaten. 

Figuur 2.3 — Absorptieniveaus voor de ESIF 2014-2020 
(exclusief NGEU-middelen) 

 
NB: De cijfers omvatten de aanvullende toewijzing van middelen voor het Elfpo. 

Bron: ERK, op basis van gegevens van de website van de Commissie: ESIF 2014-2020 EU payments 
(daily update). 
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Het bedrag van de begrotingsoverschrijvingen is toegenomen 

2.17. In het Financieel Reglement12 zijn de regels vastgesteld voor het verrichten 
van begrotingsoverschrijvingen, die afhangen van de structuur van de EU-begroting. 
Voor sommige kredietoverschrijvingen tussen begrotingsonderdelen is een besluit van 
de begrotingsautoriteit vereist. Andere overschrijvingen kunnen autonoom door de 
betrokken EU-instelling worden verricht. 

2.18. Er is een nieuwe begrotingsstructuur voor het MFK 2021-2027, die ertoe 
heeft geleid dat de programma’s beter in kaart zijn gebracht in de begroting. De MFK-
rubrieken bestaan nu uit specifieke beleidsclusters en elk programma behoort tot één 
beleidscluster. Deze nieuwe begrotingsstructuur stelt de Commissie in staat kredieten 
binnen een programma over te schrijven zonder eerst een besluit van de 
begrotingsautoriteit te hebben verkregen, ook al worden onderdelen van het 
programma door verschillende DG’s beheerd. Het Europees Parlement heeft erop 
gewezen dat gewaarborgd moet worden dat de begrotingsautoriteit voldoende 
toezicht kan uitoefenen op overschrijvingen binnen programma’s in het kader van de 
nieuwe structuur13. 

2.19. We vergeleken de waarde van de overschrijvingen door de Commissie in 
2020 en 2021 en constateerden dat de bedragen van de overschrijvingen zijn 
gestegen, met name die van de betalingskredieten. Zie figuur 2.4. We merkten ook op 
dat tegelijkertijd ook de overschrijvingen waarvoor een besluit van de 
begrotingsautoriteit vereist was, stegen. 

                                                       
12 De artikelen 30-32 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 tot vaststelling van de 

financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie. 

13 Paragraaf 41 van 2021/2162(INI). 
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Figuur 2.4 — Vergelijking van het bedrag aan begrotingsoverschrijvingen 
door de Commissie in 2020 en 2021 

Bron: ERK, op basis van besluiten van de begrotingsautoriteit voor overschrijvingen en van de Commissie 
ontvangen gegevens. 

De uitvoering van NGEU is in 2021 van start gegaan 

Er waren aanzienlijke verschillen in de mate van uitvoering van 
vastleggingen tussen programma’s met NGEU-financiering 

2.20. Het tijdelijke NGEU-instrument is in juni 2021 van start gegaan met de
inwerkingtreding van het nieuwe eigenmiddelenbesluit14 waarbij de desbetreffende 
leningen worden toegestaan. De Commissie kan in het kader van NGEU middelen 
vastleggen tot 31 december 2023 en betalingen verrichten tot 31 december 2026. 

2.21. NGEU omvat:

— de op subsidies gebaseerde component van de RRF, die niet terug te betalen 
steun aan lidstaten van maximaal 338,0 miljard EUR omvat; 

14 Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 betreffende het stelsel van eigen middelen van de 
Europese Unie. 
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— aanvullende financiering voor EU-programma’s ten belope van 83,1 miljard EUR, 
en 

— de op leningen gebaseerde component van de RRF, die terug te betalen steun aan 
de lidstaten omvat en geen deel uitmaakt van onze analyse. 

2.22. Eind 2021 bedroegen de vastleggingen van NGEU-middelen 
143,5 miljard EUR. De voorfinanciering en betalingen bedroegen meer dan 
53,6 miljard EUR. Zie figuur 2.5 en bijlage 2.1 voor meer informatie. 
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Figuur 2.5 — De uitvoering van NGEU 

(*) Financiering in het kader van herstelbijstand voor cohesie en de regio's van Europa (Recovery 
Assistance for Cohesion and the Territories of Europe, React-EU). 
(**) React-EU-financiering voor het Europees Sociaal Fonds en het Fonds voor Europese hulp aan de 
meest behoeftigen (zie paragraaf 2.13). 

NB: De bedragen zijn afgerond. 

Bron: ERK, op basis van gegevens uit de geconsolideerde jaarrekening van de EU voor 2021 en verslagen 
over de uitvoering van de begroting, afkomstig uit het boekhoudsysteem van de Commissie. 
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2.23. De snelheid waarmee NGEU-middelen in het kader van verschillende
programma’ werden vastgelegd, varieerde aanzienlijk. Zo werd bij het EFRO, het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) en het FEAD een hoog bedrag aan NGEU-financiering 
vastgelegd voor de bestaande programma’s in het kader van het MFK 2014-2020, 
terwijl voor het Fonds voor een rechtvaardige transitie15 en het Uniemechanisme voor 
civiele bescherming (rescEU)16 weinig vastleggingen werden gedaan. Volgens de 
Commissie werd de trage start bij het Fonds voor een rechtvaardige transitie 
veroorzaakt door vertragingen bij de vaststelling van de desbetreffende verordening. 
In het geval van rescEU werden de vertragingen voornamelijk veroorzaakt door de 
noodzaak om het toepassingsgebied van het instrument te verduidelijken. De tijd die 
nodig was om de onlangs opgerichte Europese Autoriteit voor paraatheid en respons 
inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA)17 erbij te betrekken, droeg ook bij 
tot de vertragingen. 

Veel lidstaten ontvingen voorfinanciering van RRF-subsidies, en Spanje 
ontving een betaling voor het bereiken van mijlpalen 

2.24. Om RRF-steun te ontvangen, moesten de lidstaten hun nationale herstel- en
veerkrachtplannen (national recovery and resilience plans, NRRP’s) indienen bij de 
Commissie. De Commissie beoordeelt de plannen en de Raad keurt deze goed. 
Eind 2021 had de Raad 22 NRRP’s goedgekeurd en hadden 20 lidstaten gezamenlijk 
36,4 miljard EUR aan voorfinanciering ontvangen (tot 13 % van de in totaal aan hen 
toegekende subsidies). 

2.25. De resterende bedragen zullen worden betaald op basis van de
verwezenlijking van de mijlpalen en streefdoelen die zijn vastgesteld in het 
uitvoeringsbesluit van de Raad als bedoeld in artikel 20, lid 1, van de RRF-
verordening18. In 2021 ontving één lidstaat, Spanje, een dergelijke betaling 
(10,0 miljard EUR). Figuur 2.6 toont de uitbetalingen in 2021 en de resterende RRF-
toewijzingen voor de lidstaten met goedgekeurde NRRP’s. 

15 Verordening (EU) 2021/1056 tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie. 

16 Besluit (EU) 2019/420 betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming. 

17 Mededeling van de Commissie “Dit is HERA, de EU-autoriteit voor paraatheid en respons 
inzake noodsituaties op gezondheidsgebied: de volgende stap naar voltooiing van de 
Europese gezondheidsunie”, COM(2021) 576 final. 

18 Verordening (EU) 2021/241 tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit. 

78

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32021R1056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019D0420
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0576&qid=1654584530924
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=NL


Figuur 2.6 — RRF-subsidies per lidstaat: uitbetalingen in 2021 en 
resterende toewijzingen* 

(*) Alleen lidstaten met goedgekeurde NRRP’s op 31 december 2021. 

NB: De uitbetalingen aan Luxemburg en Malta zijn niet weergegeven omdat de bedragen laag zijn. 
Ierland vroeg niet om voorfinanciering en Finland ontving pas in januari 2022 voorfinanciering. 

Bron: ERK, op basis van gegevens van het Recovery and Resilience Scoreboard. 

De niet-afgewikkelde vastleggingen uit de EU-begroting en 
NGEU bereikten het recordbedrag van 341,6 miljard EUR 

2.26. Eind 2021 bedroegen de niet-afgewikkelde vastleggingen in totaal
341,6 miljard EUR: 251,7 miljard EUR met betrekking tot de EU-begroting en 
89,9 miljard EUR met betrekking tot NGEU. De niet-afgewikkelde vastleggingen van de 
EU-begroting daalden aanzienlijk ten opzichte van een historisch record van 
303,2 miljard EUR eind 2020, voornamelijk als gevolg van vertragingen bij de start van 
de uitvoering van fondsen onder gedeeld beheer in het kader van het MFK 2021-2027 
(zie de paragrafen 2.6-2.8). 
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2.27. Figuur 2.7 toont de totale niet-afgewikkelde vastleggingen uit zowel de EU-
begroting als NGEU eind 2021, uitgesplitst naar jaar van oorsprong. 

Figuur 2.7 — Niet-afgewikkelde vastleggingen eind 2021 per jaar van 
oorsprong 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens uit de geconsolideerde jaarrekening van de EU voor 2021 en verslagen 
over de uitvoering van de begroting, afkomstig uit het boekhoudsysteem van de Commissie. 

2.28. Zoals blijkt uit figuur 2.8 vertegenwoordigen het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) (rubriek 3) en het cohesiebeleid (rubriek 2a) samen 64 % van de 
niet-afgewikkelde vastleggingen uit de EU-begroting aan het einde van 2021. Volgens 
de Commissie19 kan de uitvoering van zowel het GLB als het cohesiebeleid ook worden 
beïnvloed door de extra beschikbaarheid van NGEU-financiering, naast vertragingen 
als gevolg van de laattijdige vaststelling van de desbetreffende wetgeving, grotendeels 
als gevolg van de COVID-19-pandemie. 

                                                       
19 COM(2021) 343 final, blz. 5 en 6. 
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Figuur 2.8 — Niet-afgewikkelde vastleggingen uit de EU-begroting en 
NGEU per MFK-rubriek eind 2021 

 
Opmerkingen:  
Rubriek 2b omvat niet-afgewikkelde vastleggingen in het kader van de RRF. 
Rubriek 7 is niet weergegeven omdat het bedrag aan niet-afgewikkelde vastleggingen laag is. 

Bron: ERK, op basis van gegevens uit de geconsolideerde jaarrekening 2021 van de EU. 

2.29. Vorig jaar20 constateerden wij dat de aanzienlijke stijging van de niet-
afgewikkelde vastleggingen van de EU-begroting van 2014 tot 2020 werd veroorzaakt 
doordat de vastleggingen elk jaar aanzienlijk hoger waren dan de betalingen. Hierdoor 
kwam er 105,9 miljard EUR aan niet-afgewikkelde vastleggingen bij tijdens de periode; 
hiertegenover stonden vrijmakingen ter waarde van 25,1 miljard EUR, waardoor de 
nettostijging uitkwam op 80,8 miljard EUR (van 222,4 miljard EUR tot 
303,2 miljard EUR). Er zij op gewezen dat het totale vrijgemaakte bedrag in 2014-2020 

                                                       
20 Zie ons Jaarverslag 2020, paragraaf 2.10. 
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slechts een klein deel (2,3 %) uitmaakte van het totale vastgelegde bedrag 
(1 081,7 miljard EUR) voor dezelfde periode. 

2.30. Op basis van de meest recente ramingen van de Commissie (2021) zouden 
we verwachten dat de gecombineerde niet-afgewikkelde vastleggingen (EU-begroting 
en NGEU) zullen stijgen tot 460 miljard EUR in 2023 (zie figuur 2.9), waarna ze 
opnieuw zullen dalen. De NGEU-betalingen moeten eind 2026 zijn afgerond, waarna er 
geen verdere niet-afgewikkelde vastleggingen uit NGEU meer zouden moeten bestaan. 
De Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne, die op 24 februari 2022 begon, heeft 
geleid tot onzekerheden waarmee in deze ramingen geen rekening wordt gehouden 
(zie paragraaf 2.52). 

Figuur 2.9 — Ontwikkeling van de niet-afgewikkelde vastleggingen, 
vastleggingen en betalingen voor 2014-2021 en raming voor 2022-2027 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens uit de geconsolideerde jaarrekeningen voor 2014-2021 van de EU. 
Voor de ramingen tot 2027: “Langetermijnraming van toekomstige in- en uitstromen op de EU-begroting 
(2021-2027)”, COM(2021) 343 final en ramingen van de ERK. 

2.31. De Commissie verwacht dat de niet-afgewikkelde vastleggingen uit de EU-
begroting in 2027 uitkomen op 317 miljard EUR, 14 miljard EUR meer dan de 
303,2 miljard EUR eind 2020. Deze kleine stijging is voornamelijk het gevolg van het 
kleinere verschil tussen vastleggings- en betalingskredieten in het MFK 2021-2027. 
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Herhaaldelijk21 hebben wij erop gewezen dat niet-afgewikkelde vastleggingen kunnen 
worden verminderd als de begrote betalingskredieten hoger zijn dan de 
vastleggingskredieten en worden gebruikt. Naar onze mening zou dit in 
overeenstemming zijn met de in het eigenmiddelenbesluit vastgelegde verplichting om 
een gepaste verhouding tussen vastleggingskredieten en betalingskredieten in acht te 
nemen22. 

2.32. Het Europees Parlement heeft erop gewezen dat het bedrag aan niet-
afgewikkelde vastleggingen gelijk is aan twee volledige jaren aan betalingskredieten. 
Volgens het Parlement houdt dit een risico in voor de vlotte werking van de EU-
begroting in de toekomst, doordat deze zwaar onder druk wordt gezet en de liquiditeit 
ervan mogelijk in het gedrang komt23. Het heeft de Commissie verzocht om als 
prioriteit een gedetailleerd actieplan op te stellen om het bedrag aan niet-
afgewikkelde vastleggingen terug te dringen en dat plan aan de kwijtingsautoriteit 
voor te leggen. 

De betalingen aan eindontvangers van 
financieringsinstrumenten onder gedeeld beheer namen 
eindelijk toe in 2020 

2.33. Met financieringsinstrumenten onder gedeeld beheer (financial instruments 
under shared management, FISM’s) wordt financiële steun uit de EU-begroting aan 
eindontvangers verleend in de vorm van leningen, garanties en investeringen in eigen 
vermogen. In de periode 2007-2013 bedroeg het vastgelegde bedrag van FISM’s 
17,0 miljard EUR24, en in de periode 2014-2020 21,6 miljard EUR25. 

                                                       
21 Zie ons Jaarverslag 2018, de paragrafen 2.18-2.21, ons Jaarverslag 2017, de 

paragrafen 2.46-2.49, en ons Jaarverslag 2016, de paragrafen 2.32-2.39.  

22 Artikel 3, lid 3, van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad. 

23 Paragraaf 9.12 van het Verslag over het verlenen van kwijting voor het begrotingsjaar 2020 
(2021/2106 (DEC)), 11 april 2022. 

24 Verslag van de Commissie Financial engineering instruments, situation as at 31 March 2017, 
tabel 2, blz. 26. 

25 Verslag van de Commissie Financial instruments under the European Structural and 
Investment Funds, situation as at 31 December 2020, blz. 8. 
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2.34. Uit het verslag van de Commissie over de uitvoering van de FISM’s blijkt dat 
voor het MFK 2014-2020 het daadwerkelijk uit de EU-begroting aan FISM’s betaalde 
bedrag eind 2020 14,2 miljard EUR bedroeg. Na een laag niveau van betalingen aan 
eindontvangers van 2014 tot 2019 steeg het bedrag van de betalingen in 2020 snel, 
waardoor het totale bedrag aan betalingen aan eindontvangers eind 2020 op 
10,3 miljard EUR kwam. Dit vertegenwoordigt echter nog steeds slechts 47 % van het 
totale bedrag dat voor de instrumenten is vastgelegd (zie figuur 2.10). 

Figuur 2.10 — vastleggingen en betalingen voor FISM’s van 2014 tot 
2020 

 
NB: De informatie voor 2015 heeft betrekking op de gecumuleerde jaren 2014 en 2015. 

Bron: ERK, op basis van gegevens uit het verslag van de Commissie “Financial instruments under the 
European Structural and Investment Funds — Summaries of the data on the progress made in financing 
and implementing the financial instruments for the programming period 2014-2020 in accordance with 
Article 46 of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council”, 2015-2020. 

2.35. We analyseerden gegevens van de Commissie over de FISM’s en 
constateerden aanzienlijke verschillen in uitvoering tussen de lidstaten26. Eind 2020 
hadden twee lidstaten meer dan 70 % van de vastgelegde bedragen betaald aan 
eindontvangers (Finland en Oostenrijk), terwijl het niveau van betalingen aan 

                                                       
26 Onze analyses van de uitvoering en de beheerskosten omvatten alleen FISM’s in het kader 

van het EFRO en het CF, die samen 95 % van de totale vastgelegde bedragen uitmaken. 
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eindontvangers in vijf andere lidstaten onder de 30 % bleef (Slovenië, Estland, 
Portugal, Bulgarije en Cyprus) (zie figuur 2.11). 

Figuur 2.11 — Percentage betalingen aan eindontvangers van de totale 
bedragen die uit de EU-begroting voor FISM’s waren vastgelegd, stand 
van eind 2020 

 
NB: Denemarken, Ierland en Luxemburg maken geen gebruik van FISM’s. 

Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie. 

2.36. We hebben ook gekeken naar de betaalde beheerskosten op het niveau van 
de lidstaten in verhouding tot de totale betalingen, inclusief nationale cofinanciering 
aan de FISM’s. Wij constateerden dat de beheerskosten 3,6 % van de totale betalingen 
aan de FISM’s in het kader van het MFK 2014-2020 bedroegen. Dit is echter een 
gemiddelde; het werkelijke cijfer verschilt sterk van lidstaat tot lidstaat. Zo 
vertegenwoordigden de beheerskosten in Zweden meer dan 10 % van de totale 
betalingen aan FISM’s. In Oostenrijk en België werden er daarentegen geen 
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beheerskosten voor FISM's in rekening gebracht (zie figuur 2.12). De Commissie heeft 
ons meegedeeld dat zij bij de afsluiting van het programma een definitieve verificatie 
van de subsidiabiliteit van de beheerskosten zal uitvoeren. 

Figuur 2.12 — Beheerskosten in verhouding tot de totale betalingen aan 
FISM’s in het kader van het MFK 2014-2020, stand van eind 2020 

 
NB: De totale betalingen aan FISM’s omvatten nationale cofinanciering. 

Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie. 
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Buiten de begroting vallende instrumenten voor extern 
optreden zijn nu opgenomen in de EU-begroting 

2.37. Een van de belangrijkste wijzigingen in het MFK 2021-2027 was de opname in
de EU-begroting, via het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking (Neighbourhood Development and International 
Cooperation Instrument, NDICI), van de meeste acties die voorheen uit de Europese 
Ontwikkelingsfondsen (EOF’s) werden gefinancierd. Het NDICI kwam in de plaats van 
elf vroegere instrumenten van het voorgaande MFK en de EOF’s27. De 
vastleggingskredieten ervan zijn goed voor 72 % van het totaal dat beschikbaar is voor 
rubriek 6 (“Nabuurschap en internationaal beleid”) van het MFK 2021-2027. 
Figuur 2.13 geeft een overzicht van de structuur van het NDICI en een uitsplitsing van 
de aan het NDICI toegewezen middelen voor het MFK 2021-2027 (79,5 miljard EUR). 

27 De vroegere instrumenten waarvoor het NDICI in de plaats kwam, zijn: het 
financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (Development Cooperation 
Instrument, DCI), het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), het Europees instrument voor 
democratie en mensenrechten (European Instrument for Democracy and Human Rights, 
EIDHR), het Europees nabuurschapsinstrument (European Neighbourhood Instrument, ENI), 
het partnerschapsinstrument (PI), het instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede 
(Instrument contributing to Stability and Peace, IcSP), het mandaat voor externe leningen 
(External Lending Mandate, ELM), het Garantiefonds voor externe maatregelen (Guarantee 
Fund for external action, GFEA), het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en 
het bijbehorende garantiefonds, en macrofinanciële bijstand (MFB). In deze lijst wordt de 
gemeenschappelijke uitvoeringsverordening (Verordening (EU) nr. 236/2014) ook 
meegeteld als instrument waarvoor het NDICI in de plaats kwam. 
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Figuur 2.13 — Structuur en bedrag van de vastleggingskredieten van het 
NDICI tijdens de MFK-periode 2021-2027 

Bron: ERK, op basis van Verordening (EU) 2021/947 tot vaststelling van het instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking. 
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Maatschappelijke organisaties: 1,4

Vrede, stabiliteit & conflictpreventie: 0,9

Mondiale uitdagingen: 2,7

3,2

9,5

Categorieën programma’s en 
maatregelen, en de daarvoor 
geplande bedragen

Subcategorieën en de 
daarvoor geplande bedragen

(miljard EUR)
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Er is nog steeds geen volledige COVID-19-rapportage 

2.38. In ons Jaarverslag 2020 deden we de Commissie de aanbeveling om de 
registratie van EU-begrotingsuitgaven voor COVID-19-gerelateerde doeleinden te 
standaardiseren en daarover ten minste jaarlijks verslag uit te brengen aan de 
begrotingsautoriteit zolang dit nodig wordt geacht28. De Commissie heeft deze 
aanbeveling slechts gedeeltelijk aanvaard en verklaarde dat zij niet voornemens was 
verder verslag uit te brengen over COVID-19-gerelateerde uitgaven uit de EU-
begroting. 

2.39. In 2021 bleef de EU bepaalde COVID-19-gerelateerde acties financieren uit 
haar begroting29. Zo werd in gewijzigde begroting nr. 1 nog eens 216 miljoen EUR aan 
vastleggingskredieten en 208 miljoen EUR aan betalingskredieten toegewezen aan het 
instrument voor noodhulp en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -
bestrijding ter ondersteuning van hun respons op COVID-19. In gewijzigde begroting 
nr. 6 is nog eens 450 miljoen EUR aan vastleggings- en betalingskredieten toegewezen 
aan het NDICI om 200 miljoen doses vaccins aan niet-EU-landen te kunnen doneren. 
Net als in 2020 publiceerde de Commissie geen volledig verslag over COVID-19-
gerelateerde uitgaven die in 2021 uit de EU-begroting werden gefinancierd. Wij zijn 
van mening dat de aanbeveling die wij vorig jaar hebben gedaan, nog steeds geldig is. 

                                                       
28 Zie ons Jaarverslag 2020, aanbeveling 2.1. 

29 Bijvoorbeeld de acties van Team Europa voor gratis vaccins voor andere landen. 
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Risico’s en uitdagingen 

De gelijktijdige uitvoering van verschillende 
begrotingsinstrumenten in relatief korte tijd brengt risico’s en 
uitdagingen met zich mee 

2.40. De uitvoering van de meeste fondsen onder gedeeld beheer in 2021, het 
eerste jaar van het MFK, was zeer laag als gevolg van vertragingen (zie de 
paragrafen 2.6-2.8). Bovendien wordt in MFK 2021-2027 één jaar minder uitgetrokken 
voor de afsluiting van de programma’s (n+2) dan in het vorige MFK (n+3). Hoewel deze 
kortere termijn kan helpen om de RAL te verminderen, kan dit een aanzienlijke 
uitdaging vormen voor de uitvoering van de fondsen onder gedeeld beheer in de 
periode 2022-2029. 

2.41. Naast de uit te voeren fondsen onder gedeeld beheer in de 
periode 2022-2029 moeten de ESI-fondsen in het kader van het MFK 2014-2020 nog 
worden uitgevoerd tot de afsluiting in 2015 (behalve voor het Elfpo, waarvoor de 
afsluiting twee jaar later plaatsvindt), alsmede NGEU tot 2026 en eventuele 
aanvullende maatregelen in verband met de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. 
De uitdagingen die deze gelijktijdige activiteiten met zich meebrengen voor alle 
organen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de controle van deze fondsen 
met het oog op de naleving en goed financieel beheer, waarop we vorig jaar hebben 
gewezen30, bestaan nog steeds en onze aanbeveling ter zake blijft geldig. 

De totale blootstelling van de EU-begroting is in 2021 
toegenomen, voornamelijk als gevolg van de invoering van 
NGEU 

2.42. Een voorwaardelijke verplichting is een verplichting die in de toekomst kan 
ontstaan als zich een specifieke gebeurtenis voordoet. De totale blootstelling van de 
EU-begroting aan voorwaardelijke verplichtingen nam in 2021 toe met 
146,0 miljard EUR (111 %), van 131,9 miljard EUR tot 277,9 miljard EUR. Dit was 
voornamelijk het gevolg van het feit dat er voor 91,0 miljard EUR aan obligaties werd 

                                                       
30 Zie ons Jaarverslag 2020, de paragrafen 2.27, 2.32 en 2.33. 
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uitgegeven voor de financiering van NGEU in 202131 en dat het bedrag aan leningen 
dat werd verstrekt aan de lidstaten in het kader van het Europees instrument voor 
tijdelijke steun om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand (SURE) 
met 50,2 miljard EUR steeg (zie figuur 2.14). 

Figuur 2.14 — De totale blootstelling van de EU-begroting aan het einde 
van 2021, uitgesplitst naar categorie 

 
(*) EIB-leningen — lidstaten 0,6 miljard EUR, betalingsbalansleningen 0,2 miljard EUR, Euratom-leningen 
— lidstaten 0,1 miljard EUR, het verschil met het totaal is het gevolg van afronding. 
(**) Garantie in het kader van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) 0,5 miljard EUR, 
Euratom-leningen — derde landen 0,3 miljard EUR en NDICI/Europees Fonds voor duurzame 
ontwikkeling + (EFDO+) 0,2 miljard EUR. 

NB: Verschillen zijn het gevolg van afronding. 

Bron: ERK, op basis van gegevens uit de geconsolideerde jaarrekening 2021 van de EU, 
toelichtingen 4.1.1 en 4.1.2. 

                                                       
31 Van de 91 miljard EUR werd 18 miljard EUR verstrekt als RRF-leningen, 46,4 miljard EUR als 

RRF-subsidies en 7,2 miljard EUR als bijdragen aan MFK-programma's. De resterende 
19,4 miljard EUR is nog niet uitbetaald en blijft beschikbaar in de vorm van geldmiddelen en 
kasequivalenten. 

91,0
NextGenerationEU 

(NGEU)

89,7
SURE-leningen

47,3
Leningen in het kader 
van het Europees 
financieel 
stabilisatiemechanisme

0,8 Overige*

1,0 Overige**

7,5
Leningen in het kader van 
macrofinanciële bijstand

20,3
EIB-leningen —
mandaat voor 

externe leningen

20,4
Garantie in het kader van het 

Europees Fonds voor 
strategische investeringen

(miljard EUR)

Gedekt door:

de EU-begroting

het gemeenschappelijk 
voorzieningsfonds

228,8

49,1

Totaal 277,9

91



 

2.43. De “totale blootstelling” is het totale bedrag waarvoor de EU-begroting 
mogelijk aansprakelijk kan zijn, als gevolg van alle mogelijke gebeurtenissen die zich in 
de komende jaren kunnen voordoen. Wij hebben de verslagen van de Commissie over 
de blootstelling van de EU-begroting aan voorwaardelijke verplichtingen onderzocht32. 
In ons Jaarverslag 201933 werden de aard van deze blootstelling en de bestaande 
mechanismen voor risicobeheer geanalyseerd en werd geconcludeerd dat de totale 
blootstelling eind 2019 houdbaar was. Zoals vermeld in paragraaf 2.42, hebben zich 
twee belangrijke materiële veranderingen voorgedaan in het risico voor de EU-
begroting: de toevoeging van het SURE-instrument in 2020 en de toevoeging van 
NGEU in 2021. In haar meest recente verslag (voor 2020) achtte de Commissie de 
blootstelling van de EU-begroting aan het einde van 2020 houdbaar met een 
voldoende voorzichtig betrouwbaarheidsniveau. Deze blootstelling zal naar 
verwachting opnieuw toenemen in 2022 en 2023, voornamelijk als gevolg van NGEU 
(zie figuur 2.15). 

Figuur 2015 — Vergelijking van eerdere en mogelijke totale blootstelling 
van de EU-begroting voor 2022-2023 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens uit COM (2021) 676 final en de geconsolideerde jaarrekening 2021 van 
de EU. 

                                                       
32 Verslag van de Commissie over de financieringsinstrumenten, de begrotingsgaranties, de 

financiële bijstand en de voorwaardelijke verplichtingen, COM(2021) 676 final, 2020 
Budgetary transparency report en Draft General Budget for 2022, Working Document, 
Part XI. 

33 Zie ons Jaarverslag 2019, de paragrafen 2.22-2.34. 
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2.44. De totale blootstelling kan worden opgesplitst in jaarlijkse blootstelling. De 
“jaarlijkse blootstelling” is het maximumbedrag aan jaarlijkse betalingen (kapitaal en 
rente) waarvoor de EU-begroting in een bepaald begrotingsjaar aansprakelijk zou zijn 
als geen enkele terugbetaling werd gedaan voor gegarandeerde leningen. In 2021 
bedroeg de jaarlijkse blootstelling 4,4 miljard EUR. De Commissie raamt de jaarlijkse 
blootstelling voor 2022 (inclusief de blootstelling in het kader van het mandaat voor 
externe leningen, macrofinanciële bijstand, Euratom-leningen aan niet-EU-landen en 
financiële bijstand aan lidstaten) op 7 miljard EUR. Wij zijn van mening dat, indien 
garanties worden ingeroepen, de EU-begroting dit niveau van jaarlijkse blootstelling 
zou kunnen financieren omdat de financiële ruimte toereikend is (zie de 
paragrafen 2.45 en 2.46). 

Er zijn een aantal mechanismen om de EU-begroting te 
beschermen tegen risico’s in verband met voorwaardelijke 
verplichtingen 

Het plafond van de eigen middelen werd verruimd 

2.45. In 2021 is een nieuw eigenmiddelenbesluit34 in werking getreden om meer 
financiële ruimte te creëren. De beschikbare financiële ruimte is het verschil tussen het 
maximum van de eigen middelen en de eigen middelen die daadwerkelijk worden 
geïnd ter financiering van de geplande uitgaven van de EU-begroting. Het plafond van 
de eigen middelen is het maximumbedrag aan eigen middelen dat de EU van de 
lidstaten kan verlangen. Deze ruimte is beschikbaar voor eventuele voorwaardelijke 
verplichtingen die door de EU-begroting moeten worden gedekt. 

2.46. Het plafond van de eigen middelen is gestegen van 1,2 % tot 1,4 % van het 
bni van de lidstaten. Deze stijging van 0,2 procentpunt was voornamelijk bedoeld om 
rekening te houden met de opname van de EOF’s in de EU-begroting (zie 
paragraaf 2.37) en het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (waardoor de bni-
grondslag van de EU werd verlaagd). Het biedt ook een extra veiligheidsbuffer in geval 
van grote en plotselinge economische schokken, zoals die tijdens de pandemie. 

                                                       
34 Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad. 

93

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=NL


 

2.47. Het maximum van de eigen middelen werd nog eens met 0,6 procentpunt 
verhoogd tot 2,0 % om de NGEU-verplichtingen tot 2058 te dekken. Dit betekent dat 
als er betalingen moeten worden gedaan in het kader van voorwaardelijke 
verplichtingen met betrekking tot NGEU en er geen middelen beschikbaar zijn in de 
EU-begroting, de middelen die nodig zijn om deze te dekken bij de lidstaten kunnen 
worden opgevraagd. 

Tegengaranties voor SURE-leningen verminderen de risico’s voor de EU-
begroting 

2.48. Voor het SURE-instrument werd, naast de garantie uit de EU-begroting, een 
tegengarantiesysteem ingevoerd waarbij alle lidstaten aansprakelijk zijn voor de 
dekking van het risico dat door de EU-begroting wordt gedragen tot 25 miljard EUR. De 
lidstaten dragen bij aan het totale bedrag van de tegengarantie in verhouding tot hun 
relatieve aandeel in het totale bruto nationaal inkomen (bni) van de EU. 

Het gemeenschappelijk voorzieningsfonds begon in 2021 
garantiefondsen samen te brengen 

2.49. Het risico voor de EU-begroting kan worden verminderd door middel van 
financiële activa die op passende wijze als voorziening zijn aangelegd. Het Financieel 
Reglement35 vereist dat vanaf het begin van het MFK 2021-2027 een 
gemeenschappelijk voorzieningsfonds (GVF) wordt opgericht en een effectief 
voorzieningspercentage (Effective Provisioning Rate, EPR) wordt bepaald. Als er sprake 
is van wanbetaling, zal het GVF de garanties dekken die voortvloeien uit 
begrotingsgaranties en financiële bijstand aan niet-EU-landen voordat een beroep 
wordt gedaan op de EU-begroting zelf. Het doel van het GVF is dat alle 
garantiefondsen van de EU worden samengebracht, met uitzondering van die voor 
financiële instrumenten, terwijl er compartimenten voor elk fonds behouden blijven 
zodat de bedragen aan de afzonderlijke fondsen kunnen worden gekoppeld. De 
Commissie verwacht de efficiëntie te verbeteren door alle GVF-activa samen te 
beheren36. 

                                                       
35 De artikelen 211-214 en 258 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046. 

36 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
inwerkingtreding van het gemeenschappelijk voorzieningsfonds, COM(2021) 88 final. 
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2.50. Sinds begin 2021 is de Commissie de activa van de bestaande 
garantiefondsen geleidelijk aan het overschrijven naar het GVF. Eind 2021 was 
12,3 miljard EUR aan activa overgedragen. Deze omvatten garantiefondsen van het 
voorgaande MFK en het nieuwe InvestEU-garantiefonds in het kader van het 
MFK 2021-2027, dat in 2021 operationeel is geworden (zie figuur 2.16). Het voor het 
GVF voorziene maximumbedrag is 25 miljard EUR per eind 2027. 

Figuur 2.16 — Componenten van het gemeenschappelijk 
voorzieningsfonds eind 2021 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens uit de geconsolideerde jaarrekening 2021 van de EU. 

2.51. Met het EPR wordt beoogd het algemene niveau van de voorzieningen te 
optimaliseren. Voor 2021 en 2022 was het EPR vastgesteld op 100 % van de activa van 
het GVF (12,3 miljard EUR eind 2021). In de daaropvolgende jaren zal de Commissie 
rekening houden met alle risicoparameters en nagaan of de omstandigheden het 
mogelijk maken de voorziening op een lager percentage dan 100 % vast te stellen. De 
Commissie verwacht37 dat de bundeling het mogelijk zal maken om iets minder 
middelen aan te houden om de risico’s te dekken die inherent zijn aan de 
gegarandeerde verrichtingen. 

                                                       
37 COM(2021) 88 final, blz. 3. 
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Door de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne nemen de 
risico’s voor de EU-begroting toe 

2.52. De EU maakt geld op haar begroting vrij en zorgt voor extra flexibiliteit om te 
reageren op de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. De maatregelen omvatten 
humanitaire en noodhulp voor mensen die de oorlog ontvluchten, zoals “maatregelen 
uit hoofde van het cohesiebeleid ten behoeve van vluchtelingen in Europa” (Cohesion's 
Action for Refugees in Europe, CARE)38 en aanvullende liquiditeit voor de lidstaten om 
de kosten in verband met de oorlog te dekken, zoals aanvullende voorfinanciering uit 
React-EU39. 

2.53. Bovendien dreigt de oorlog de economische groei in de EU te verminderen 
en de inflatie te doen stijgen40. Deze factoren kunnen de EU-begroting op 
verschillende manieren beïnvloeden, zoals hogere financieringskosten voor de niet 
terug te betalen steun in het kader van NGEU of een verhoging van de kosten van 
investeringen, waardoor de druk op de EU-begroting toeneemt. 

2.54. De oorlog leidt ook tot een hoger risico dat betalingen moeten worden 
gedaan in het kader van voorwaardelijke verplichtingen voor de EU-begroting. Dit 
risico vloeit voort uit verstrekte garanties ter dekking van leningen aan niet-EU-landen. 
Hierdoor dreigt druk te ontstaan op de instrumenten voor risicobeperking van de EU 
(zie de paragrafen 2.45-2.51). Eind 2021 had Oekraïne opgenomen leningen met een 
nominale waarde van 4,7 miljard EUR in het kader van de programma’s voor 
macrofinanciële bijstand en Euratom-programma’s. Daarnaast heeft de EIB Oekraïne 
leningen ter waarde van 2,1 miljard EUR verstrekt, die worden ondersteund door EU-
garanties. De oorlog kan de terugbetaling van deze leningen in gevaar brengen. 

  

                                                       
38 Verordening (EU) 2022/562 tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU) 

nr. 223/2014 wat betreft maatregelen uit hoofde van het cohesiebeleid ten behoeve van 
vluchtelingen in Europa (CARE) 

39 COM(2022) 145 final. 

40 OESO, Economic outlook. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

2.55. In 2021 was de uitvoering van de vastleggingen zeer laag, namelijk 68 % van 
het totale beschikbare bedrag. De laattijdige vaststelling van sectorale verordeningen 
in 2021 heeft de start van nieuwe programma’s vertraagd. De uitvoering van 
vastleggingskredieten voor fondsen onder gedeeld beheer in het kader van de GB-
verordening bedroeg slechts 2 %. Daarom moet 49 miljard EUR aan 
vastleggingskredieten voor fondsen onder gedeeld beheer worden overgedragen van 
2021 naar de jaren 2022 tot en met 2025. De betalingskredieten werden daarentegen 
bijna volledig benut. Zowel de vastleggingen als de verrichte betalingen lagen onder 
het MFK-maximum (zie de paragrafen 2.2-2.11). 

2.56. Hoewel er nog steeds aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten bestonden, 
steeg het totale absorptiepercentage voor de ESIF in 2021 als gevolg van hogere 
betalingen dan in 2020. Eind 2021 moest nog ongeveer 161 miljard EUR worden 
geabsorbeerd tegen de afsluiting van de ESIF-programma’s in 2025. Sommige lidstaten 
moeten nog steeds meer dan 40 % van hun vastgelegde bedragen absorberen (zie de 
paragrafen 2.12-2.16). 

2.57. De nieuwe begrotingsstructuur biedt de Commissie meer flexibiliteit voor 
overschrijvingen binnen programma’s. De waarde van zowel autonome 
overschrijvingen door de Commissie als overschrijvingen waarvoor een besluit van de 
begrotingsautoriteit vereist is, is toegenomen (zie de paragrafen 2.17-2.19). 

2.58. De NGEU-vastleggingen bedroegen bijna 144 miljard EUR, waarvan ongeveer 
54 miljard EUR aan de lidstaten was betaald. Er waren aanzienlijke verschillen in de 
snelheid waarmee de door NGEU gefinancierde programma’s werden uitgevoerd. In 
het kader van de belangrijkste component van NGEU, het RRF, ontvingen twintig 
lidstaten voorfinanciering voor subsidies en ontving Spanje een betaling voor het 
bereiken van mijlpalen (zie de paragrafen 2.20-2.25). 

2.59. Eind 2021 bereikten de totale niet-afgewikkelde vastleggingen de 
recordhoogte van 341,6 miljard EUR. Het deel dat afkomstig is van de EU-begroting 
daalde van 303,2 miljard EUR eind 2020 tot 251,7 miljard EUR eind 2021. Rekening 
houdend met de nieuwe niet-afgewikkelde NGEU-gerelateerde vastleggingen van 
89,9 miljard EUR, steeg het totale bedrag aan niet-afgewikkelde vastleggingen echter 
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met 38,4 miljard EUR. De niet-afgewikkelde vastleggingen zullen in 2023 waarschijnlijk 
meer dan 460 miljard EUR bedragen; daarna zullen ze dalen naarmate de afsluiting van 
NGEU dichterbij komt (zie de paragrafen 2.26-2.32). 

2.60. In totaal werd er in het kader van het MFK 2014-2020 21,6 miljard EUR 
vastgelegd voor FISM’s. Eind 2020 was 10,3 miljard EUR van FISM’s uitbetaald aan 
eindontvangers, wat overeenkomt met 47 % van het totale vastgelegde bedrag. Er zijn 
aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten wat betreft de snelheid waarmee zij 
middelen in het kader van deze instrumenten hebben geabsorbeerd, alsook wat 
betreft de percentages van de beheerskosten (zie de paragrafen 2.33-2.36). 

2.61. Het NDICI kwam in de plaats van elf vroegere instrumenten van het 
voorgaande MFK, alsook van de acties die voorheen buiten de EU-begroting uit de 
EOF’s werden gefinancierd (zie paragraaf 2.37). 

2.62. De Commissie heeft nog steeds geen volledig verslag over COVID-19-
gerelateerde uitgaven in het kader van de EU-begroting opgesteld (zie de 
paragrafen 2.38 en 2.39). 

2.63. De tijd die beschikbaar is voor de uitvoering van de fondsen onder gedeeld 
beheer in het kader van het MFK 2021-2027 is korter dan in de voorgaande MFK’s. 
Door de NGEU-financiering en aanvullende maatregelen die vanwege de Russische 
aanvalsoorlog tegen Oekraïne kunnen worden ingevoerd, lopen er meer 
uitvoeringsactiviteiten. De uitdagingen waarop we vorig jaar hebben gewezen met 
betrekking tot het beheer en de controle van deze middelen met het oog op de 
naleving en goed financieel beheer, bestaan nog steeds (zie de paragrafen 2.40 en 
2.41). 

2.64. De totale blootstelling van de EU-begroting aan voorwaardelijke 
verplichtingen steeg van 131,9 miljard EUR in 2020 tot 277,9 miljard EUR in 2021. De 
twee belangrijkste redenen voor deze aanzienlijke toename waren de invoering van 
NGEU en de stijging van het bedrag aan leningen in het kader van het SURE-instrument 
(zie de paragrafen 2.42-2.44). 

2.65. Het risico voor de EU-begroting als gevolg van voorwaardelijke verplichtingen 
wordt op verschillende manieren beperkt. Het maximum van de eigen middelen is 
verhoogd, voor SURE-leningen wordt een tegengarantie afgegeven door de lidstaten 
en in het gemeenschappelijk voorzieningsfonds worden de garantiefondsen van de EU-
begroting samengebracht (zie de paragrafen 2.45-2.51). 
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2.66. De Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne zal de begrotingsbehoeften van 
de EU doen toenemen. Deze zal ook leiden tot een hoger risico dat betalingen moeten 
worden gedaan in het kader van voorwaardelijke verplichtingen voor de EU-begroting 
(zie de paragrafen 2.52-2.54). 

Aanbevelingen 

Aanbeveling 2.1 — Niet-afgewikkelde vastleggingen 

De Commissie moet de begrotingsautoriteit informeren over de factoren die bijdragen 
aan de ontwikkeling van niet-afgewikkelde vastleggingen, en passende maatregelen 
nemen om de niet-afgewikkelde vastleggingen op lange termijn geleidelijk te verlagen. 

Streefdatum voor de uitvoering: eind 2023 

Aanbeveling 2.2 — Houdbaarheid van de blootstelling van de 
EU-begroting 

De Commissie moet het toenemende risico dat er betalingen moeten worden gedaan 
in het kader van voorwaardelijke verplichtingen voor de EU-begroting in verband met 
de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne, nauwlettend monitoren en zo nodig actie 
ondernemen om ervoor te zorgen dat de capaciteit van instrumenten voor 
risicobeperking toereikend blijft. 

Streefdatum voor de uitvoering: eind 2022 
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Bijlagen 

Bijlage 2.1 — NGEU-uitvoering per programma (in miljoen EUR) 

Programma 
Totaalbedrag van de 

vastleggingskredieten 
2021-2023 

In 2021 
gedane 

vastleggingen 

In 2021 
verrichte 

betalingen 

Horizon Europa 5 412 1 772 18 

InvestEU-fonds 6 074 1 745 151 

Rubriek 1. Eengemaakte markt, 
innovatie en digitaal beleid 11 486 3 517 169 

Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) 31 458 24 038 4 926 

Europees Sociaal Fonds (ESF) en 
FEAD 19 161 15 435 2 081 

Rubriek 2.a. Economische, sociale en 
territoriale samenhang 50 619 39 473 7 007 

Subsidies in het kader van de 
herstel- en veerkrachtfaciliteit 
(inclusief het instrument voor 
technische ondersteuning) 

337 969 98 034 46 375 

Uniemechanisme voor civiele 
bescherming (RescEU) 2 056 129 2 

Rubriek 2.b. Veerkracht en waarden 340 025 98 163 46 376 

Rubriek 2. Cohesie, veerkracht en 
waarden 390 644 137 463 53 384 

Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) 8 071 2 366 65 

Fonds voor een rechtvaardige 
transitie 10 868 5 0 

Rubriek 3. Natuurlijke hulpbronnen 
en milieu 18 939 2 371 65 

Totaal 421 070 143 525 53 618 
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Inleiding 
3.1. Dit hoofdstuk bevat onze bevindingen voor ontvangsten, die de eigen 
middelen, externe bestemmingsontvangsten ter financiering van voornamelijk 
uitgaven in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit1 en andere ontvangsten 
omvatten. In figuur 3.1 zijn de ontvangsten in 2021 uitgesplitst. 

Figuur 3.1 — Ontvangsten — overzicht 2021(*) 

 

Totaal ontvangsten 2021(**): 239,6 miljard EUR 

(*) Overeenkomstig de geharmoniseerde definitie van onderliggende verrichtingen (zie voor nadere 
gegevens bijlage 1.1, paragraaf 11). 
(**) Dit bedrag betreft de feitelijke begrotingsontvangsten van de EU. Het bedrag van 178,9 miljard EUR 
in de staat van de financiële resultaten wordt op transactiebasis berekend. 

Bron: ERK, op basis van gegevens uit de geconsolideerde jaarrekening 2021 van de Europese Unie. 

                                                      
1 Deze omvatten de bedragen die de Commissie heeft geleend om niet terug te betalen 

financiële steun aan de lidstaten te verlenen in het kader van NextGenerationEU (NGEU), 
die de EU in de toekomst zal moeten terugbetalen. 

Eigen middelen op basis 
van het bruto nationaal 

inkomen 
115,8 (48,2 %)

Begrotingsgaranties, 
opgenomen en verstrekte 
leningen (NGEU) 
55,5 (23,2 %)

Bijdragen en terugbetalingen 
in het kader 
van EU-overeenkomsten 
en -programma's 
19,8 (8,3 %)

Traditionele eigen middelen 
19,0 (7,9 %)

Eigen middelen op basis van 
de belasting over de 
toegevoegde waarde 

17,9 (7,5 %)

Eigen middelen 
kunststof 

verpakkingsafval 
5,9 (2,5 %)

Andere 
ontvangsten 

5,7 (2,4 %)

239,6 
miljard EUR 

(in miljard EUR)
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Korte beschrijving 

3.2. Twee derde van de ontvangsten van de EU (66 %) is afkomstig uit de vier 
categorieën eigen middelen2: 

a) de eigen middelen bni (bruto nationaal inkomen) zijn goed voor 48,2 % van de 
ontvangsten van de EU en worden gebruikt om de EU-begroting in evenwicht te 
brengen nadat de ontvangsten uit alle overige bronnen zijn berekend. Elke 
lidstaat draagt evenredig bij op basis van zijn bni; 

b) de traditionele eigen middelen (TEM) zijn goed voor 7,9 % van de ontvangsten 
van de EU. Deze omvatten douanerechten op de invoer die worden geïnd door de 
lidstaten. 75 % van het totaalbedrag wordt gestort in de EU-begroting; de 
resterende 25 % wordt door de lidstaten ingehouden ter dekking van 
inningskosten; 

c) de eigen middelen btw (belasting over de toegevoegde waarde) zijn goed voor 
7,5 % van de ontvangsten van de EU. De bijdragen in het kader van deze eigen 
middelen worden berekend door een uniform percentage toe te passen op het 
totale bedrag aan btw-ontvangsten dat door de lidstaat is geïnd ten aanzien van 
alle belastbare leveringen, gedeeld door het gewogen gemiddeld btw-tarief; 

d) de eigen middelen op basis van niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval zijn 
goed voor 2,5 % van de ontvangsten van de EU. Deze werden in 2021 ingevoerd 
en worden berekend door de toepassing van een uniform percentage op het 
gewicht van niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval dat in elke lidstaat wordt 
gegenereerd. 

3.3. Externe bestemmingsontvangsten, die voornamelijk betrekking hebben op 
bedragen die zijn geleend om lidstaten niet terug te betalen financiële steun te 
verlenen in het kader van NGEU, zijn goed voor 23,2 % van de EU-ontvangsten. De EU 
heeft ook andere ontvangstenbronnen. Deze bestaan hoofdzakelijk uit bijdragen en 
terugbetalingen in het kader van EU-overeenkomsten en -programma’s (8,3 % van de 
EU-ontvangsten), zoals de ontvangsten met betrekking tot de 
conformiteitsgoedkeuring van de rekeningen inzake het ELGF en het Elfpo, en de 
bijdragen van derde landen aan programma's en activiteiten van de EU. 

                                                      
2 Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen 

van de Europese Unie. 
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Reikwijdte en aanpak van de controle 

3.4. We hebben redelijke zekerheid verkregen voor ons controleoordeel over de 
ontvangsten door geselecteerde essentiële systemen te beoordelen en dit aan te 
vullen met een toetsing van verrichtingen, waarbij we de in bijlage 1.1 uiteengezette 
controleaanpak en -methoden hebben toegepast. Wij hadden tot doel bij te dragen tot 
de betrouwbaarheidsverklaring, zoals beschreven in bijlage 1.1. We onderzochten het 
volgende voor de ontvangsten in 20213: 

a) een steekproef van 55 invorderingsopdrachten van de Commissie die zo is 
opgezet dat deze representatief is voor alle ontvangstenbronnen; 

b) de systemen van de Commissie voor: 

i) het waarborgen dat de gegevens van de lidstaten inzake het bni, de btw en 
verpakkingsafval adequaat zijn als grondslag voor het berekenen en innen 
van eigenmiddelenbijdragen4; 

ii) het beheren van de TEM en het waarborgen dat de lidstaten doeltreffende 
systemen hebben voor het innen, rapporteren en ter beschikking stellen van 
de juiste bedragen aan TEM; 

iii) het berekenen van de bedragen die het resultaat zijn van de toepassing van 
correctiemechanismen voor eigen middelen; 

iv) het beheren van boetes en sancties; 

c) de systemen voor de boekhouding en het beheer van de TEM in drie lidstaten 
(Ierland, Italië en Zweden), die zijn geselecteerd op basis van zowel het bedrag 
van de geïnde douanerechten als onze risicobeoordeling; 

                                                      
3 De systemen van de Commissie voor opgenomen en verstrekte leningen in verband met 

NGEU vielen niet binnen de reikwijdte van onze controle. De systemen voor schuldbeheer 
van de Commissie worden onderzocht in het kader van onze lopende 
doelmatigheidscontrole. 

4 Wij zijn uitgegaan van de overeengekomen bni-gegevens en de door de lidstaten 
opgestelde geharmoniseerde btw-grondslag. We hebben de statistieken en gegevens die 
door de Commissie en lidstaten werden verstrekt, niet rechtstreeks getoetst. Voor de 
grondslag in verband met niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval hebben wij het proces 
voor het verzamelen van prognosegegevens onderzocht, aangezien de lidstaten hun 
statistische ramingen voor 2021 pas in 2023 zullen verstrekken. 

106



 

d) de betrouwbaarheid van de informatie over de regelmatigheid in de jaarlijkse 
activiteitenverslagen van DG BUDG en Eurostat. 

3.5. Er bestaat een risico dat douanerechten door importeurs niet of foutief worden 
opgegeven bij de nationale douaneautoriteiten. De daadwerkelijk geïnde 
invoerrechten zullen derhalve lager zijn dan het bedrag dat in theorie moet worden 
geïnd. Dat verschil wordt de “douanekloof” genoemd. Deze ontweken bedragen blijven 
in de systemen voor de TEM-boekhouding van de lidstaten buiten beeld en vallen niet 
binnen de reikwijdte van ons controleoordeel over de ontvangsten. Aangezien de 
douanekloof echter van invloed kan zijn op de bedragen van de door de lidstaten 
vastgestelde rechten, hebben wij voor het derde jaar op rij de maatregelen beoordeeld 
die de EU heeft genomen om de kloof te verkleinen en het risico te beperken dat de 
TEM niet volledig zijn. 

3.6. Daarbij onderzochten we de vooruitgang die de Commissie heeft geboekt bij de 
uitvoering van de verbeteringen zoals vastgesteld in haar douaneactieplan en bij het 
opvolgen van de aanbevelingen uit ons speciaal verslag van 2021 over 
douanecontroles5. We hebben ook gekeken naar de monitoring door de Commissie 
van de uitvoering van het Protocol inzake Ierland en Noord-Ierland6 met betrekking tot 
de douane en de impact ervan op de inning van TEM. Hoewel in het Protocol is 
bepaald dat rechten die worden geïnd op goederen die via Noord-Ierland in de EU 
worden ingevoerd niet aan de EU-begroting zijn verschuldigd, is het VK niettemin 
verplicht ervoor te zorgen dat het douanewetboek van de Unie (DWU)7 correct op deze 
invoer wordt toegepast. 

                                                      
5 Speciaal verslag 04/2021 “Douanecontroles: onvoldoende harmonisatie schaadt de 

financiële belangen van de EU”. 

6 Het Protocol inzake Ierland en Noord-Ierland maakt een integrerend deel uit van het 
Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. 

7 Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie. 
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Regelmatigheid van de verrichtingen 
3.7. Dit deel bevat onze opmerkingen over de regelmatigheid van de 
ontvangstenverrichtingen. We hebben onze conclusie gebaseerd op de regelmatigheid 
van de onderliggende ontvangstenverrichtingen bij de EU-rekeningen en op onze 
beoordeling van de systemen van de Commissie voor het berekenen en innen van 
ontvangsten8. Uit ons onderzoek van een steekproef van 55 invorderingsopdrachten 
bleek dat geen daarvan kwantificeerbare fouten vertoonde. 

3.8. Wij merkten ook op dat de Commissie de methode waarin het Besluit 
betreffende het stelsel van eigen middelen9 voorziet niet had toegepast om de kosten 
die verbonden zijn aan de correctie ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk (VK) na 
de aanpassingen voor de jaren 2017 tot en met 2019 te herverdelen. In plaats daarvan 
paste zij de standaardmethode toe voor de herverdeling van “andere ontvangsten” 
(waartoe de bijdrage van het VK na de terugtrekking van het VK uit de EU behoort), 
waarbij gebruik werd gemaakt van de uniforme verdeelsleutel op basis van het bni van 
de lidstaten, zoals berekend voor de jaarlijkse begroting 2021. Dit heeft geleid tot een 
klein verschil in de herverdeling van de kosten tussen de lidstaten en dus op de 
berekening van hun bijdragen aan de EU-begroting. Dit deed niets af aan onze 
conclusie over de regelmatigheid van de EU-ontvangsten. 

                                                      
8 Zie paragraaf 11 van bijlage 1.1. 

9 Artikel 5 van Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad betreffende het stelsel van eigen 
middelen van de Europese Unie, in combinatie met artikel 11, lid 2, van Besluit (EU, 
Euratom) 2020/2053 van de Raad. 
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Onderzoek van elementen van de 
internebeheersingssystemen 
3.9. We selecteerden en onderzochten een aantal systemen (zie paragraaf 3.4). De 
opmerkingen over deze systemen doen niets af aan ons over het geheel genomen 
goedkeurend oordeel over de regelmatigheid van de EU-ontvangsten (zie hoofdstuk 1). 
Zij brengen echter tekortkomingen bij de inning van afzonderlijke categorieën eigen 
middelen aan het licht. Daarnaast constateerden wij tekortkomingen bij EU-
maatregelen ter verkleining van de douanekloof en ter beperking van het risico dat de 
TEM niet volledig zijn. 

Er blijven tekortkomingen bestaan in de boekhouding en het 
beheer van TEM door de lidstaten 

3.10. In 2021 heeft de Commissie haar onderzoek van de systemen die de 
nationale douaneautoriteiten gebruiken om de TEM-overzichten samen te stellen, 
afgerond. Zij beoordeelde de betrouwbaarheid van deze overzichten als over het 
algemeen bevredigend in 11 lidstaten, als gedeeltelijk bevredigend in 15 lidstaten en 
als niet bevredigend in 1 lidstaat (zie figuur 3.2). Over het geheel genomen is deze 
beoordeling in overeenstemming met onze controleresultaten van dit jaar en van 
voorgaande jaren. In ons Jaarverslag 2020 constateerden we aanhoudende 
tekortkomingen in de compilatie van TEM-overzichten van Nederland en deden wij de 
aanbeveling dat het land de betrouwbaarheid van deze overzichten zou waarborgen 
door zijn IT-douanesysteem te verbeteren10. 

Figuur 3.2 — Beoordeling door de Commissie van de betrouwbaarheid 
van de TEM-overzichten van de lidstaten 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie. 

                                                      
10 Jaarverslag 2020, paragraaf 3.14 en aanbeveling 3.3. 

11 lidstaten 
41 %

15 lidstaten 
55 %

1 
4 %

Gedeeltelijk bevredigend 

Niet bevredigend 

Over het algemeen bevredigend 
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3.11. Dit jaar onderzochten wij hoe drie lidstaten (Ierland, Italië en Zweden) hun 
TEM-overzichten (bestaande uit een overzicht van geïnde rechten en een overzicht van 
vastgestelde, maar nog niet geïnde rechten) opstellen11, alsook hun procedures voor 
het beheer van aan de EU-begroting verschuldigde TEM (zie bijlage 3.1). We stelden 
geen significante problemen vast in de manier waarop Ierland en Zweden hun 
overzichten opstelden. Wij constateerden echter dat de tekortkomingen die we eerder 
in Italië hadden geconstateerd, nog steeds bestaan (zie kader 3.1). Deze hebben ook 
gevolgen voor het beheer van de geïnde en nog niet geïnde rechten. 

Kader 3.1 

Aanhoudende tekortkomingen in het nationale beheersingssysteem 
voor het opstellen van TEM-overzichten 

Om de aan de EU verschuldigde bedragen te kunnen bepalen, moeten de TEM-
overzichten van de lidstaten betrouwbaar en consistent zijn. De ingevorderde 
bedragen uit openstaande douaneschulden moeten zowel in het overzicht van de 
geïnde rechten als in het overzicht van de vastgestelde maar nog niet geïnde 
rechten worden opgenomen. 

Sinds 2011 is de verslaglegging van Italië over TEM niet in overeenstemming met 
de EU-regels, aangezien er nog steeds discrepanties bestaan tussen zijn twee TEM-
overzichten wat betreft de ingevorderde bedragen. Deze verschillen zijn 
voornamelijk het gevolg van vertragingen bij het bijwerken van de boekhouding 
van nog niet geïnde douanerechten met informatie over terugvorderingen van 
schulden. De Italiaanse autoriteiten ontwikkelen een IT-oplossing en hebben 
toegezegd deze problemen medio 2022 op te lossen. 

Wegens deze en andere discrepanties die in het controlespoor werden 
vastgesteld, waren wij niet in staat de betrouwbaarheid van de Italiaanse 
overzichten volledig te bevestigen. 

                                                      
11 Uitvoeringsbesluit (EU, Euratom) 2018/194 van de Commissie tot vaststelling van modellen 

voor overzichten van de boekhouding betreffende de rechten op eigen middelen en een 
formulier voor verslagen over de oninbare bedragen van de rechten op eigen middelen 
overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 van de Raad. 
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3.12. Wij hebben geen significante opmerkingen gemaakt over de wijze waarop
Ierland of Zweden de geïnde douanerechten beheren. Net als in voorgaande jaren12 
hebben we echter verschillende tekortkomingen geconstateerd in de wijze waarop de 
nationale douaneautoriteiten de nog niet geïnde rechten beheren. We constateerden 
met name tekortkomingen in de wijze waarop Ierland en Italië de invordering van 
openstaande douaneschulden beheren, en vertragingen bij beide landen inzake het ter 
beschikking stellen van geïnde TEM aan de EU-begroting. Daarnaast troffen we 
tekortkomingen aan in het beheer door Italië van laattijdige afschrijvingen van 
oninbare rechten in zijn boekhouding. Ook de Commissie blijft tekortkomingen op dit 
gebied opsporen en rapporteren. Onze beoordeling van de belangrijkste 
internebeheersingssystemen voor TEM van de lidstaten is weergegeven in figuur 3.3. 

Figuur 3.3 — Beoordeling van de belangrijkste 
internebeheersingssystemen voor TEM van de geselecteerde lidstaten 

Bron: ERK. 

12 Zie bijvoorbeeld Jaarverslag 2020, paragraaf 3.16, Jaarverslag 2019, paragraaf 3.9 en 
Jaarverslag 2018, paragraaf 4.10. 

Compilatie van de TEM-
overzichten

Beheer van geïnde 
douanerechten

Beheer van niet-geïnde 
douanerechten

Niet doeltreffendOver het algemeen 
doeltreffend

Gedeeltelijk 
doeltreffend

TEM-bijdragen in 2021

ItaliëIerland Zweden

0,4 miljard EUR
2 % van de totale TEM

1,7 miljard EUR
10 % van de totale TEM

0,5 miljard EUR
3 % van de totale TEM
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Vertragingen bij de maatregelen van de Commissie ter 
verbetering van het TEM-risicobeheer en ter verkleining van de 
douanekloof 

3.13. Het douaneactieplan van de Commissie13 omvat maatregelen om het 
risicobeheer te verbeteren, de elektronische handel te beheren, de naleving te 
bevorderen en de douaneautoriteiten aan te moedigen als één geheel op te treden. 
Verschillende maatregelen zijn bedoeld om de eerder in onze verslagen aan de orde 
gestelde tekortkomingen14 aan te pakken en bij te dragen tot het verkleinen van de 
douanekloof. Uit onze analyse van de uitvoering van het plan door de Commissie is 
gebleken dat er ten aanzien van een aantal maatregelen onvoldoende vooruitgang is 
geboekt. We merkten op dat 5 maatregelen permanent waren, 11 eenmalige 
maatregelen met termijnen na 2021 in uitvoering waren en 12 van de 13 eenmalige 
maatregelen die eind 2021 moesten zijn voltooid, vertraging hadden opgelopen 
(zie figuur 3.4). Zo heeft de Commissie de herziening van de strategie voor 
douanerisicobeheer uitgesteld van juni 2021 tot september 2022. 

                                                      
13 Mededeling van de Commissie “Een actieplan om de douane-unie op een hoger plan te 

brengen” (COM(2020 581), 28 september 2020. 

14 Zie bijvoorbeeld Jaarverslag 2020, paragraaf 3.18, Speciaal verslag nr. 04/2021 en Speciaal 
verslag nr. 12/2019 “Elektronische handel: voor veel uitdagingen op het gebied van de 
inning van btw en douanerechten moet nog een oplossing worden gevonden”. 
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Figuur 3.4 — Uitvoering door de Commissie van haar douaneactieplan 
(eind 2021)  

  Eenmalige maatregelen 

Gebied 

Permanente 
maatregelen 
(geen vaste 

termijn) 

Termijn na 2021 Termijn tot 2021 

 
TOTAAL 29 maatregelen 

 
5 

 
11 

 
1 op tijd 

12 vertraagd 

A. Doeltreffender douanerisicobeheer 
ten behoeve van doeltreffendere 
controles 

 
2 

 
2 

 
1 

B. E-commerce beheersen 
 

0 
 

3 

 
1 

C. De naleving versterken en 
vergemakkelijken 

 
3 

 
2 

 
9 

D. Optreden als één douanedienst 
 

0 
 

4 
 

2 

Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie en onze eigen controlewerkzaamheden. 

3.14. Potentiële tekortkomingen bij de uitvoering van het Protocol inzake Ierland 
en Noord-Ierland kunnen risico’s inhouden voor de juiste toepassing van het DWU, 
met name wat betreft douanecontroles op goederen die via Noord-Ierland in de EU 
worden ingevoerd. Dit kan gevolgen hebben voor het door de lidstaten geïnde bedrag 
aan TEM. De Commissie is begonnen met de ontwikkeling van haar 
monitoringstrategie om deze risico’s te beoordelen en te beperken, maar deze 
werkzaamheden zijn nog niet afgerond. 
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Het aantal punten van voorbehoud inzake btw en openstaande 
punten inzake TEM is afgenomen, maar er blijven 
tekortkomingen bestaan in het beheer daarvan 

3.15. Figuur 3.5 toont het proces dat de Commissie gebruikt om de berekening 
door de lidstaten van de TEM en hun btw-grondslagen te verifiëren. Bijlage 3.2 bevat 
een overzicht van de hangende punten van voorbehoud en openstaande punten die 
zijn vastgesteld voor ontdekte tekortkomingen. We constateerden dat de Commissie 
haar follow-upwerkzaamheden had verbeterd met betrekking tot de intrekking van 
punten van voorbehoud inzake btw — het aantal daarvan daalde van 104 in 2020 tot 
82 in 2021 (d.w.z. met 21 %) — en met betrekking tot de afsluiting van openstaande 
punten inzake TEM, waarvan het aantal daalde van 326 in 2020 tot 304 in 2021 
(d.w.z. met 7 %). Hoewel we vooruitgang constateerden bij het oplossen van langdurig 
hangende kwesties, troffen we 8 punten van voorbehoud inzake btw (10 % van het 
totaal) en 104 punten inzake TEM (34 % van het totaal) aan die al meer dan 5 jaar 
openstonden. 
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Figuur 3.5 — Het het proces ter verificatie van btw-grondslagen en TEM 
van de lidstaten 

 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie. 

3.16. We onderzochten het beheer van alle 17 punten van voorbehoud inzake btw 
die betrekking hadden op tekortkomingen in de toepassing van de btw-richtlijn15 door 
de lidstaten en waarvoor de Commissie inbreukprocedures of niet-
nalevingsonderzoeken had ingeleid. Vijf hiervan waren langdurig hangende punten van 
voorbehoud. In twaalf gevallen (71 %) was de inbreukprocedure of het 
onderzoeksproces al beëindigd, maar had de betrokken lidstaat de financiële gevolgen 
ervan nog niet berekend. Naar onze mening was dit te wijten aan het feit dat de 
Commissie geen gemeenschappelijke aanpak toepast bij de vaststelling van termijnen 
voor de lidstaten om de uit deze inbreukprocedures en onderzoeksprocessen 

                                                      
15 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van 

belasting over de toegevoegde waarde. 

Lidstaten
Stellen douanerechten vast 

(waarvan 75 % uit TEM bestaat) en innen 
deze

Berekenen btw-grondslag 
(eigen middelen btw)

Commissie
Berekent de bijdragen aan de EU-

begroting

Commissie
Follow-up van door de lidstaten 

geboekte vooruitgang:
beoordeelt hun acties, en
verzoekt om aanvullende 

informatie of acties
Trekt het punt van voorbehoud in of 

sluit het punt inzake TEM af wanneer zij 
deze als opgelost beschouwt

Commissie
Inspecteert en verifieert de juistheid 

van de door de lidstaten verstrekte 
informatie en gegevens

Lidstaten
Pakken de tekortkomingen aan

Informeren de Commissie
Reageren op verzoeken om follow-up

Commissie 
Wanneer tekortkomingen worden 

vastgesteld: 
maakt punten van voorbehoud inzake 

btw of werpt openstaande punten
op inzake TEM

STAP 3: Follow-up en intrekking

STAP 2:  Controle en vaststelling

STAP 1: Berekening

115

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32006L0112&qid=1651837568988


 

voortvloeiende financiële correcties te berekenen en aan te brengen in hun eigen 
middelen btw. 

3.17. Uit onze analyse van het beheer van openstaande punten inzake TEM bleek 
dat het aantal langdurig hangende punten tussen 2019 en 2021 aanzienlijk was 
gedaald en dat de Commissie haar procedure voor de verwerking van TEM-
inspectieresultaten had bijgewerkt. Deze procedure omvatte echter geen systeem voor 
het rangschikken van tekortkomingen van de lidstaten in volgorde van prioriteit. 
Evenmin werden hierin termijnen vastgesteld voor follow-upmaatregelen 
(zie bijlage 3.3) op basis van de antwoorden van de lidstaten. De tekortkomingen 
waarover wij eerder verslag hebben gedaan met betrekking tot de afsluiting van 
langdurig hangende punten, zijn derhalve nog niet volledig aangepakt. 

De werkzaamheden van de Commissie op het gebied van het 
bni hebben te lijden onder vertragingen bij de lidstaten 

3.18. De Commissie is begonnen met de nieuwe bni-verificatiecyclus 2020-2024. 
Hierbij wordt onderzocht of de procedures die de lidstaten volgen voor het opstellen 
van hun nationale rekeningen, in overeenstemming zijn met ESR 201016, en of de bni-
gegevens betrouwbaar, volledig en vergelijkbaar zijn17. We constateerden dat 
18 lidstaten en het VK de wettelijke termijn van 31 december 202118 hadden gehaald 
voor het indienen bij de Commissie van hun bni-inventarissen, waarin hun procedures 
voor het verzamelen van statistische gegevens worden beschreven. Vier lidstaten 
hebben hun inventarissen in januari 2022 ingediend en de Commissie heeft in 
februari 2022 algemene punten van voorbehoud inzake bni19 gemaakt voor de 

                                                      
16 Verordening (EU) nr. 549/2013 betreffende het Europees systeem van nationale en 

regionale rekeningen in de Europese Unie. 

17 Verordening (EU) 2019/516 betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen 
tegen marktprijzen. 

18 Artikel 3 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1546 van de Commissie tot vaststelling van 
de structuur en de gedetailleerde regelingen van de inventaris van de bronnen en 
methoden die worden gebruikt voor de productie van aggregaten van het bruto nationaal 
inkomen en de componenten daarvan, in overeenstemming met het Europees systeem van 
rekeningen (ESR 2010). 

19 De Commissie maakt algemene voorbehouden in uitzonderlijke gevallen waarin er een 
aanzienlijk risico bestaat dat de financiële belangen van de EU niet worden beschermd, 
bijvoorbeeld wanneer een lidstaat zijn bni-inventaris niet indient zoals vereist. 
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resterende vijf20. Deze punten van voorbehoud kunnen de afsluiting van de bni-
verificatiecyclus vertragen. 

3.19. We troffen ook vertragingen aan bij negen lidstaten (plus het VK)21 bij de 
aanpak van de in het kader van de vorige verificatiecyclus 2016-2019 gemaakte 
verrichtingsspecifieke punten van voorbehoud inzake bni en/of horizontale22 punten 
van voorbehoud, met als uiterste termijn september 2021. Deze vertragingen zijn van 
invloed op de werkzaamheden van de Commissie met betrekking tot de intrekking van 
de desbetreffende punten van voorbehoud, die wellicht niet zoals gepland in 2022 zal 
worden voltooid. Eind 2021 was 24 % van de verrichtingsspecifieke punten van 
voorbehoud inzake bni ingetrokken (38 van de 157 hangende punten van voorbehoud 
eind 2020, zie bijlage 3.2). De Commissie heeft de termijn voor het aanpakken van 
twee van de vijf horizontale punten van voorbehoud inzake bni23 met één jaar 
verlengd (tot september 2022) wegens vertraagde goedkeuring van de nodige 
richtsnoeren voor de lidstaten. 

  

                                                      
20 Griekenland, Kroatië, Luxemburg, Malta en Roemenië. 

21 Bulgarije, Griekenland, Spanje, Kroatië, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Roemenië en 
het VK. 

22 Punten van voorbehoud inzake bni houden een oproep tot verbetering in voor specifieke 
compilatieprocedures in de lidstaten. 

23 In tegenstelling tot de verrichtingsspecifieke punten van voorbehoud, die voor afzonderlijke 
lidstaten zijn vastgesteld, worden horizontale punten van voorbehoud gebruikt wanneer 
een kwestie in verband met de berekening van het bni van invloed is op alle lidstaten en 
hen verplicht een geharmoniseerde oplossing toe te passen, waarbij technische aspecten 
worden overeengekomen met Eurostat. 
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Jaarlijkse activiteitenverslagen 
3.20. Over het geheel genomen bevestigde de informatie over de regelmatigheid 
in de jaarlijkse activiteitenverslagen 2021 die werden gepubliceerd door DG BUDG en 
Eurostat onze bevindingen en conclusies. 

3.21. Voor het zesde opeenvolgende jaar heeft DG BUDG het voorbehoud 
gehandhaafd dat de aan de EU-begroting overgedragen TEM-bedragen onjuist zijn 
vanwege onderwaardering van uit China ingevoerd textiel en schoeisel in de periode 
van 2011 tot 2017. Het voorbehoud werd voor het eerst gemaakt in 2016, toen de aan 
het Verenigd Koninkrijk toe te rekenen TEM-verliezen werden gekwantificeerd op 
2,1 miljard EUR, en werd vervolgens in 2018 uitgebreid naar andere lidstaten, zonder 
kwantificering. In de geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor 2021 
werd nog eens 2,1 miljard EUR aan rente geboekt. 

3.22. In onze jaarverslagen 2019 en 2020 merkten we op dat de Commissie de 
controlestrategieën van de lidstaten voor het aanpakken van het risico van 
ondergewaardeerde invoer over het algemeen als ontoereikend beoordeelde24. We 
onderzochten de follow-up door de Commissie van haar bevindingen in 2021, waarbij 
we opmerken dat bij 22 lidstaten de desbetreffende openstaande punten inzake TEM 
nog hangende waren. Onze bevindingen en conclusies stemmen overeen met de 
informatie die is bekendgemaakt in het voorbehoud in het jaarlijks activiteitenverslag 
van DG BUDG. 

3.23. Op 8 maart 2022 publiceerde het Hof van Justitie van de Europese Unie 
(HvJ-EU) zijn definitieve beslissing over de inbreukprocedure van de Commissie tegen 
het VK. Het Hof concludeerde dat het VK zijn verplichtingen uit hoofde van het EU-
recht met betrekking tot de eigen middelen niet was nagekomen. Met zijn arrest heeft 
het HvJ-EU de methode van de Commissie voor het kwantificeren van TEM-verliezen 
op basis van statistische gegevens goedgekeurd. Het verwierp de berekening van de 
Commissie echter gedeeltelijk wegens onzekerheid over het bedrag aan eigen 
middelen dat het VK verschuldigd zou zijn, en verstrekte richtsnoeren voor de 
herberekening daarvan. De Commissie is begonnen met het analyseren van het arrest 
van het HvJ-EU en de impact ervan op haar berekeningen. Zij heeft haar raming van de 
TEM-verliezen na het arrest nog niet herzien.  

                                                      
24 Jaarverslag 2020, paragraaf 3.19 en Jaarverslag 2019, paragraaf 3.14. 
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Conclusie en aanbevelingen 

Conclusie 

3.24. Over het geheel genomen wijst de controle-informatie erop dat de 
ontvangsten geen materieel foutenpercentage vertoonden. De door ons onderzochte 
ontvangstengerelateerde systemen waren over het geheel genomen doeltreffend. De 
belangrijkste internebeheersingsmaatregelen inzake TEM die we in bepaalde lidstaten 
hebben beoordeeld en het beheer van de punten van voorbehoud inzake btw en 
openstaande punten inzake TEM die we bij de Commissie hebben beoordeeld, waren 
echter gedeeltelijk doeltreffend vanwege aanhoudende tekortkomingen (zie de 
paragrafen 3.10-3.12 en 3.15-3.17). 

3.25. We constateerden ook dat de uitvoering van verschillende maatregelen in 
het douaneactieplan van de Commissie (zie paragraaf 3.13) die bijdragen tot het 
verkleinen van de douanekloof vertraging had opgelopen. Deze tekortkoming heeft 
geen invloed op ons controleoordeel over de ontvangsten, aangezien deze geen 
betrekking heeft op de onderliggende verrichtingen bij de rekeningen, maar op het 
risico dat de TEM onvolledig zijn. 

Aanbevelingen 

3.26. Bijlage 3.3 bevat de bevindingen van onze follow-upevaluatie van de twee 
aanbevelingen die wij in ons Jaarverslag 2018 hebben gedaan. De Commissie had één 
aanbeveling volledig uitgevoerd door verbetering van haar controles van de TEM-
overzichten. De andere aanbeveling was in de meeste opzichten uitgevoerd. Dit komt 
doordat in de risicobeoordeling door de Commissie de analyse van het risiconiveau van 
elke lidstaat op basis van de resultaten van eerdere TEM-inspecties, ook met 
betrekking tot de opstelling van de TEM-boekhouding, niet systematisch wordt 
gedocumenteerd. 

3.27. We onderzochten ook twee aanbevelingen uit ons Jaarverslag 2019 waarvan 
de streefdatum voor de uitvoering 2021 was (zie bijlage 3.3). De Commissie had één 
aanbeveling in enkele opzichten en de andere in de meeste opzichten uitgevoerd. Met 
betrekking tot aanbeveling 1a) heeft de Commissie nog geen invoergegevens op 
EU-niveau verzameld en geanalyseerd om de meest risicovolle importeurs te 
identificeren (zie paragraaf 3.13). Wat aanbeveling 1b) betreft, kan de Commissie door 
de vertragingen in sommige lidstaten bij het verstrekken van de nodige gegevens die in 
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het verbeterde IT-douanesysteem “Surveillance III” moeten worden ingevoerd, 
wellicht niet tijdig richtsnoeren verstrekken over het gebruik van het systeem voor 
gegevensanalyse. Zie paragraaf 3.17 met betrekking tot aanbeveling 2. 

3.28. Op basis van deze beoordeling en onze bevindingen en conclusies voor 2021 
doen wij de volgende aanbevelingen aan de Commissie: 

Aanbeveling 3.1 — Neem maatregelen om de betrouwbaarheid 
van de Italiaanse TEM-overzichten te waarborgen 

Neem de nodige maatregelen (waar nodig met inbegrip van inbreukprocedures) om 
ervoor te zorgen dat Italië een oplossing vindt voor zijn langdurig hangende 
tekortkomingen in de TEM-boekhouding. De maatregelen moeten zijn gericht op de 
aanpak van de aanhoudende discrepanties die van invloed zijn op de betrouwbaarheid 
van de overzichten van het land over de geïnde en nog niet geïnde rechten. 

Streefdatum voor de uitvoering: medio 2023 

Aanbeveling 3.2 — Verbeter het beheer van punten van 
voorbehoud inzake btw 

Herzie de procedures voor het beheer van punten van voorbehoud inzake btw om 
meer geharmoniseerde en striktere termijnen voor de nationale autoriteiten vast te 
stellen en de follow-up en de intrekking van punten van voorbehoud doelmatiger te 
maken. 

Streefdatum voor de uitvoering: medio 2024 

Aanbeveling 3.3 — Verbeter de beoordeling van financiële 
risico’s op douanegebied 

Verbeter de beoordeling van financiële risico’s voor TEM door de relevante 
maatregelen van het douaneactieplan tijdig uit te voeren. 

Streefdatum voor de uitvoering: binnen de in het douaneactieplan vastgestelde 
termijnen 
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Bijlagen 

Bijlage 3.1 — Het proces van het opstellen van de TEM-
overzichten van (geïnde en nog niet geïnde) douanerechten en 
de boeking ervan in de EU-rekeningen en -begroting 
 

 
Bron: ERK, op basis van de huidige wet- en regelgeving van de EU. 

Lidstaten
Stellen douanerechten vast en boeken en 

innen deze
Rapporteren aan de Commissie 

Marktdeelnemers
Dienen invoeraangiften in bij nationale douaneautoriteiten

Betalen vereiste douanerechten
Importeren goederen op de EU-markt

Maandelijks overzicht 
van geïnde rechten

Kwartaaloverzicht 
van nog niet geïnde rechten

Lidstaten
Storten 75 % van de geïnde rechten (TEM) 

in de EU-begroting

Lidstaten
Nemen alle noodzakelijke maatregelen 

om te waarborgen dat schulden worden 
ingevorderd

Beheren nog niet geïnde rechten

EU-rekeningen
Geboekt in de rekeningen als te innen 

ontvangsten (vorderingen)

EU-rekeningen en -begroting
Geboekt in de rekeningen als geïnde 

ontvangsten
Bijgedragen in de jaarlijkse

EU-begroting 

Binnen de reikwijdte van de 
betrouwbaarheidsverklaring  
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Bijlage 3.2 — Aantal hangende punten van voorbehoud inzake 
bni en btw, en aantal openstaande punten inzake TEM per 
lidstaat op 31.12.2021 

 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie25. 

 

                                                      
25 De cijfers van de punten van voorbehoud inzake bni omvatten uitsluitend 

verrichtingsspecifieke punten van voorbehoud met betrekking tot de gegevens die sinds 
2010 worden verzameld in specifieke componenten van de nationale rekeningen van de 
betrokken lidstaten. Er zijn ook vijf horizontale punten van voorbehoud voor elke lidstaat 
en het Verenigd Koninkrijk, waarvan geen enkele in 2021 werd ingetrokken. 
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Bijlage 3.3 — Follow-up van eerdere aanbevelingen 

Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 
Niet 

uitgevoerd 
Niet van 

toepassing 
Ontoereikend 

bewijs In de meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

2018 

Wij bevelen de Commissie aan: 

Aanbeveling 1: 

uiterlijk eind 2020 een meer gestructureerde en 
beter gedocumenteerde risicobeoordeling bij de 
TEM-inspectieplanning te gebruiken, inclusief 
een analyse van het risiconiveau voor elke 
lidstaat en van de risico’s die verband houden 
met het opstellen van de A- en de B-
boekhouding; 

 X     

Aanbeveling 2: 

uiterlijk eind 2020 de reikwijdte van de 
maandelijkse en driemaandelijkse controles van 
de TEM-overzichten van de A- en de B-
boekhouding te verruimen door een 
diepgaandere analyse van de ongebruikelijke 
wijzigingen te verrichten om te waarborgen dat 
er snel wordt gereageerd op mogelijke 
anomalieën. 

X      
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 
Niet 

uitgevoerd 
Niet van 

toepassing 
Ontoereikend 

bewijs In de meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

2019 

Wij bevelen de Commissie aan: 

Aanbeveling 1: 

de lidstaten regelmatige ondersteuning te 
bieden bij het selecteren van de meest 
risicovolle importeurs voor audits na vrijgave 
door het volgende te doen: 

a) relevante invoergegevens op EU-niveau 
verzamelen en analyseren, en de 
resultaten van haar analyse met de 
lidstaten delen (tegen eind 2021); 

b) zodra Surveillance III operationeel wordt, 
richtsnoeren verstrekken over de wijze 
waarop de data-analyse binnen dit nieuwe 
systeem kan worden uitgevoerd (tegen 
juni 2023). 

  X    
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 
Niet 

uitgevoerd 
Niet van 

toepassing 
Ontoereikend 

bewijs In de meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

Aanbeveling 2: 

tegen eind 2021 haar procedures te herzien 
door: 

a) invoering van een systeem voor de 
monitoring van de openstaande punten 
inzake de TEM op basis van kwantitatieve 
en kwalitatieve criteria die de in de 
lidstaten ontdekte tekortkomingen in 
volgorde van prioriteit vaststellen, en 

b) vaststelling van termijnen voor de 
lidstaten om dergelijke tekortkomingen 
aan te pakken, en voor follow-
upmaatregelen, met inbegrip van de 
berekening van de achterstandsrente en 
de invordering van bedragen die ter 
beschikking moeten worden gesteld van 
de EU-begroting. 

 X     

Bron: ERK. 
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Hoofdstuk 4 

Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid 
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Aanbevelingen 4.39.-4.40. 

Bijlagen 
Bijlage 4.1 — Follow-up van eerdere aanbevelingen voor 
“Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid” 
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Inleiding 
4.1. Dit hoofdstuk bevat onze bevindingen voor het meerjarig financieel kader 1 
“Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid” (MFK 1). Figuur 4.1 geeft een 
overzicht van de kernactiviteiten en de uitgaven in deze rubriek voor 2021. 

Figuur 4.1 — Betalingen en controlepopulatie 

 
(*) Overeenkomstig de geharmoniseerde definitie van onderliggende verrichtingen (zie voor nadere 
gegevens bijlage 1.1, paragraaf 12). 

Bron: ERK, op basis van gegevens uit de geconsolideerde jaarrekening 2021 van de Europese Unie.  

Controlepopulatie 2021 in vergelijking met betalingen

Betalingen 2021 — totaal 18,5

Controlepopulatie 2021 — totaal 14,3

Verrekening van voorfinanciering (*): 8,4 

Onderzoek
10,8 (58,7 %)

Ruimtevaart
2,6 (13,9 %)

Vervoer, energie en digitaal beleid
2,2 (11,8 %)

InvestEU
1,5 (8,2 %)

Betalingen in 2021, uitgesplitst naar fonds

Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid
18,5 miljard EUR (10,2 % van de EU-begrotingsuitgaven)

Voorfinancieringsbetalingen (*): 12,6

Eenmalige, tussentijdse en saldobetalingen: 5,9

Eenmalige, tussentijdse en saldobetalingen: 5,9

(miljard EUR)

Overige
1,4 (7,4 %)

128



 

 

Korte beschrijving 

4.2. De in het kader van “Interne markt, innovatie en digitaal beleid” gefinancierde 
programma’s zijn divers en hebben tot doel EU-investeringen te financieren die 
bijdragen tot onderzoek en innovatie, de ontwikkeling van trans-Europese 
vervoersnetwerken, communicatie, energie, digitale transformatie, de eengemaakte 
markt, alsmede het ruimtevaartbeleid. 

4.3. Het belangrijkste programma voor onderzoek en innovatie blijft Horizon 20201 
(H2020), terwijl de opvolger ervan, Horizon Europa2 (HE), en de voorloper, het zevende 
kaderprogramma KP73, slechts een zeer klein deel van onze controlepopulatie 2021 
vertegenwoordigen. MFK 1 omvat ook grote infrastructuurprojecten in het kader van 
de Connecting Europe Facility (CEF), alsmede het ruimtevaartprogramma Galileo 
(het wereldwijde satellietnavigatiesysteem van de EU), Egnos (het Europees 
overlaysysteem voor geostationaire navigatie) en het Europees programma voor 
aardobservatie, Copernicus. Het omvat het InvestEU-fonds, dat samen met HE ook 
aanvullende financiering uit NextGenerationEU (NGEU) ontvangt. 

4.4. De meeste uitgaven voor deze programma’s worden rechtstreeks beheerd 
door de Commissie, met inbegrip van de uitvoerende agentschappen, en worden 
verricht in de vorm van subsidies aan particuliere of publieke begunstigden die 
deelnemen aan projecten. De Commissie verstrekt voorfinanciering aan begunstigden 
na de ondertekening van een subsidieovereenkomst en vergoedt de door de EU 
gefinancierde kosten die de begunstigden declareren, waarbij de voorfinanciering 
wordt verrekend. De ruimtevaartprogramma’s worden over het algemeen indirect 
beheerd op basis van delegatieovereenkomsten tussen de Commissie en specifieke 
uitvoeringsorganen (zoals het Europees Ruimteagentschap). De 
financieringsinstrumenten van InvestEU worden voornamelijk uitgevoerd door de EIB 
of het EIF, die op hun beurt gebruikmaken van financiële intermediairs. 

                                                      
1 Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 2014-2020. 

2 Het kaderprogramma 2021-2027 voor onderzoek en innovatie. 

3 Het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling 
(2007-2013). 
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Reikwijdte en aanpak van de controle 

4.5. We hebben het volgende onderzocht voor deze MFK-rubriek in 2021, waarbij 
we de in bijlage 1.1 uiteengezette controleaanpak en -methoden hebben toegepast: 

a) een statistisch representatieve steekproef van 130 verrichtingen die betrekking 
heeft op alle soorten uitgaven binnen deze MFK-rubriek. De steekproef bestond 
uit 87 verrichtingen op het gebied van onderzoek en innovatie (84 voor H2020 en 
3 voor KP7) en 43 verrichtingen in het kader van andere programma’s en 
activiteiten, met name de CEF, andere financieringsinstrumenten en de 
ruimtevaartprogramma’s. De gecontroleerde begunstigden waren gevestigd in 
21 lidstaten en 6 derde landen. Ons doel was een schatting te maken van het 
foutenpercentage voor deze MFK-subrubriek en zo bij te dragen tot onze 
betrouwbaarheidsverklaring; 

b) geselecteerde IT-systemen om meer kennis te verwerven over de verschillende 
informatiesystemen die de Commissie voor de onderzoeksprogramma’s heeft 
gebruikt (met name de eGrants-suite) en om na te gaan hoe de 
beheersinformatiestromen tot stand zijn gekomen na de delegatie van 
verantwoordelijkheden van het directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie 
(DG RTD) aan het Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA); 

c) de informatie over de regelmatigheid in de jaarlijkse activiteitenverslagen van het 
directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken (DG ECFIN), DG RTD en 
REA, die is opgenomen in het jaarlijks beheers- en prestatieverslag (Annual 
Management and Performance Report, AMPR) van de Commissie. 
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Regelmatigheid van de verrichtingen 
4.6. Van de 130 door ons onderzochte verrichtingen bevatten er 55 (42 %) fouten. 
Op basis van de 38 door ons gekwantificeerde fouten schatten wij het 
foutenpercentage op 4,4 %4 (zie figuur 4.2). In figuur 4.3 wordt het door ons geschatte 
foutenpercentage voor 2021 uitgesplitst, waarbij een onderscheid wordt gemaakt 
tussen onderzoek en andere verrichtingen. 

Figuur 4.2 — Geschatte impact van kwantificeerbare fouten 

 
Bron: ERK. 

                                                      
4 Onze berekening van het foutenpercentage is gebaseerd op een representatieve 

steekproef. Het genoemde cijfer is de beste schatting. Wij hebben 95 % zekerheid dat het 
geschatte foutenpercentage in de populatie tussen 1,8 % en 7,0 % ligt (de onderste, 
respectievelijk de bovenste foutengrens). 

3,9 %
4,4 %

5,8 %

1,9 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

Materialiteit 
2,0 %

20212020

7,0 % Bovenste foutengrens

Geschat foutenpercentage

1,8 % Onderste foutengrens

Geschatte impact van kwantificeerbare fouten

2020
133 verrichtingen

Steekproefomvang 
2021

130 verrichtingen

131



 

 

Figuur 4.3 — Uitsplitsing van het geschatte foutenpercentage per soort 
fout 

 
Bron: ERK. 

4.7. H2020 vormde nog steeds de meerderheid van de 87 onderzoeksprojecten in 
onze steekproef (meer dan 97 %), terwijl er nog geen HE-project was opgenomen in de 
steekproef voor controle5. Wij hebben eerder verslag uitgebracht over de 
verbeteringen in programmaontwerp en in de controlestrategie van de Commissie met 
betrekking tot H20206. Bepaalde vereenvoudigingen, met name de vaststelling van een 
forfaitair bedrag voor indirecte kosten, hebben het begunstigden gemakkelijker 
gemaakt en kunnen het risico op fouten verminderen. Uit de resultaten van onze 
controlewerkzaamheden blijkt echter dat dit het foutenpercentage niet heeft verlaagd 
tot onder de materialiteitsdrempel van 2 %. 

                                                      
5 2021 was het eerste jaar van uitvoering van het HE-kaderprogramma. De start ervan had 

vertraging opgelopen doordat de verordening later dan gepland was vastgesteld. Aan het 
eind van het jaar waren slechts 19 subsidieovereenkomsten en één kaderovereenkomst 
ondertekend en was een zeer beperkt aantal betalingen uitgevoerd (voornamelijk 
voorfinanciering). 

6 Bijvoorbeeld in paragraaf 5.13 van het Jaarverslag 2018 en in Speciaal verslag nr. 28/2018: 
“Het merendeel van de in het kader van Horizon 2020 ingevoerde 
vereenvoudigingsmaatregelen heeft het gemakkelijker gemaakt voor begunstigden, maar 
er is nog steeds ruimte voor verbetering”. 
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4.8. De uitgaven voor H2020 en FP7 blijven een gebied met een hoger risico en de 
belangrijkste bron van de door ons ontdekte fouten. We troffen kwantificeerbare 
fouten aan met betrekking tot niet-subsidiabele kosten bij 29 van de 87 verrichtingen 
op het gebied van onderzoek en innovatie in de steekproef. Dit vertegenwoordigt 45 % 
van het door ons geschatte foutenpercentage voor deze rubriek in 2021. 

4.9. Bij andere programma’s en activiteiten ontdekten we kwantificeerbare fouten 
bij 9 van de 43 verrichtingen in de steekproef. Deze omvatten: 

a) twee gevallen van onregelmatigheden in de aanbestedingsprocedure (één in het 
kader van de CEF en de ander bij het Agentschap van de Europese Unie voor de 
samenwerking tussen energieregulators (ACER));  

b) tweemaal gedeclareerde en terugbetaalde werken (CEF-project, zie kader 4.3);  

c) vergoeding van kosten waarin niet is voorzien in de kaderovereenkomst (CEF);  

d) financiering van een niet-beleenbaar activum (CEF).  

4.10. De Commissie heeft corrigerende maatregelen getroffen die rechtstreekse 
gevolgen hadden voor vijf door ons gecontroleerde verrichtingen. Deze maatregelen 
waren van belang voor onze berekeningen, omdat ons geschatte foutenpercentage 
voor dit hoofdstuk daardoor met 0,2 procentpunt daalde. In 12 gevallen waarin 
eindbegunstigden kwantificeerbare fouten hadden gemaakt, hebben de door de 
Commissie ingestelde controleprocedures er niet voor gezorgd dat de fouten werden 
voorkomen of werden opgespoord en gecorrigeerd voordat de uitgaven werden 
aanvaard. Het merendeel van de niet-ontdekte fouten (10 van de 12 gevallen) hield 
verband met personeelskosten. Indien alle beschikbare informatie naar behoren was 
gebruikt door de Commissie of de door de begunstigden gecontracteerde auditors7, 
zou het geschatte foutenpercentage voor dit hoofdstuk 1,7 procentpunt lager zijn 
geweest. 

4.11. Wat de onderzoeksuitgaven betreft, verstrekken auditors die aan het eind 
van een project door de begunstigden zelf zijn gecontracteerd, certificaten betreffende 
de financiële overzichten (certificates on financial statements, CFS). Deze certificaten 
zijn bedoeld om de Commissie te helpen na te gaan of de in de financiële overzichten 

                                                      
7 Eén onderdeel van het controlesysteem van de Commissie bestaat uit de certificaten 

betreffende de financiële overzichten die zijn afgegeven door auditors die door 
begunstigden zijn gecontracteerd (zie paragraaf 4.11). 
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gedeclareerde kosten subsidiabel zijn. We hebben in deze certificaten echter 
herhaaldelijk tekortkomingen gerapporteerd8. Dit jaar constateerden we dat 9 van de 
12 gevallen van detecteerbare kwantificeerbare fouten noch door de auditors die de 
certificaten verstrekten, noch door de Commissie waren ontdekt. 

Niet-subsidiabele personeelskosten vormen nog steeds de 
meeste kwantificeerbare fouten in onderzoeksuitgaven 

4.12. De regels voor het declareren van personeelskosten in het kader van H2020 
blijven complex, ondanks de inspanningen om deze te vereenvoudigen, en de 
berekening ervan blijft een belangrijke bron van fouten in de kostendeclaraties. Zoals 
wij in onze eerdere jaarverslagen9 en in ons Speciaal verslag nr. 28/2018 hebben 
gerapporteerd, is de methode voor de berekening van personeelskosten in het kader 
van H2020 in sommige opzichten complexer geworden (zie de paragrafen 4.14 
en 4.15) en heeft dit het risico op fouten vergroot. 26 van de 29 verrichtingen met 
kwantificeerbare fouten in onze steekproef van onderzoeksverrichtingen, d.w.z. meer 
dan 89 %, houden verband met niet-subsidiabele personeelskosten die worden 
gedeclareerd en vergoed. 

Onjuiste berekening van de uurtarieven 

4.13. De belangrijkste oorzaak van fouten in 18 van de 26 gevallen blijft de onjuiste 
toepassing van de methode voor de berekening van personeelskosten, met name de 
uurtarieven.  

4.14. Begunstigden kunnen de werkelijke salariskosten voor het lopende 
begrotingsjaar niet declareren, tenzij zij het maandelijkse uurtarief hanteren. Uit onze 
controles bleek echter dat de berekeningen in het kader van deze optie te complex en 
daardoor zelden correct zijn. Het grootste probleem is dat betalingen die zijn 
gegenereerd in een periode die langer duurt dan een maand (zoals vakantiegeld en de 
dertiende maand), worden toegewezen aan de maanden waarin zij daadwerkelijk zijn 

                                                      
8 Zie Jaarverslag 2018, paragraaf 5.15, Jaarverslag 2019, paragraaf 4.10, en Jaarverslag 2020, 

paragraaf 4.11. 

9 Zie Jaarverslag 2017, paragraaf 5.34, Jaarverslag 2018, paragraaf 5.16, Jaarverslag 2019, 
paragraaf 4.11 en Jaarverslag 2020, paragraaf 4.13, alsmede Jaarverslag 2017, 
aanbeveling 1, die nog steeds niet volledig is uitgevoerd. 
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verdiend. De begunstigden maken vaak fouten bij deze toewijzing, waardoor de 
maandelijkse tarieven onjuist worden berekend. 

4.15. Zoals ook in eerdere jaarverslagen10 werd gerapporteerd, leidt de regel dat 
het jaarlijkse uurtarief van het recentste afgesloten begrotingsjaar moet worden 
gehanteerd voor het declareren van kosten met betrekking tot het daaropvolgende 
(niet-afgesloten) jaar waarin verslag wordt uitgebracht, ook tot fouten. Wij hebben 
vastgesteld dat dit opnieuw het geval was in 2021. 

4.16. Andere kwesties die tot onjuiste uurtarieven hebben geleid, zijn onder meer 
het hanteren van onjuiste jaarlijkse productieve uren en niet-subsidiabele elementen 
die in de salariskosten zijn opgenomen, zoals niet-subsidiabele bonussen.  

Kwantificeerbare problemen met tijdrapportage  

4.17. Naast de onjuiste toepassing van de methode voor de berekening van de 
personeelskosten hebben wij 11 kwantificeerbare gevallen vastgesteld waarin 
tekortkomingen in de tijdregistratie ertoe hebben geleid dat niet-subsidiabele 
personeelskosten werden gedeclareerd. Deze hadden met name betrekking op uren 
die werden gedeclareerd tijdens afwezigheid, feestdagen en weekends, alsmede op bij 
vergissing geregistreerde uren, uren die niet in de loonadministratie werden 
opgenomen (niet betaald) of niet werden onderbouwd door tijdregistratieformulieren 
of andere vormen van tijdregistratie. Het voorbeeld in kader 4.1 illustreert een 
dergelijk geval. 

                                                      
10 Jaarverslag 2020, paragraaf 4.14 en Jaarverslag 2019, paragraaf 4.12. 
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Kader 4.1 

Voorbeeld van niet-subsidiabele kosten vanwege ontbrekende 
tijdsregistraties 

Uit onze analyse van de personeelskosten die door een kmo werden gedeclareerd, 
bleek dat er geen tijdregistratie of alternatief bewijs was ter onderbouwing van 
een groot aantal uren dat door twee personeelsleden aan het project was 
toegerekend. Op basis van de analyse van de tijdregistratieformulieren van de 
overige personeelsleden die we hebben onderzocht, constateerden we bovendien 
dat één personeelslid 225 uren voor het project had opgegeven, maar dat er geen 
uren in de formulieren waren geregistreerd, en dat in het geval van twee andere 
personeelsleden uren waren gedeclareerd toen zij met vakantieverlof waren. In 
totaal waren 1 277 (50 %) van de 2 550 uren die wij hebben onderzocht niet 
subsidiabel. 

Niet-subsidiabele aanpassingen van voorgaande verslagperioden en 
andere fouten in personeelskosten 

4.18. Een nieuwe in het kader van H2020 ingevoerde regel was dat financiële 
overzichten met betrekking tot het uurtarief bij uitzondering mochten worden 
aangepast, d.w.z. alleen om een fout in de berekening van het uurtarief te corrigeren. 
Verder kunnen reeds gedeclareerde kosten niet worden aangepast/gewijzigd (bijv. om 
rekening te houden met een ander uurtarief na de afsluiting van het begrotingsjaar). 
We troffen een paar gevallen aan waarin de begunstigde ten onrechte dergelijke 
aanpassingen had doorgevoerd in de personeelskosten die eerder waren opgegeven 
op basis van uurtarieven die in de verslagperiode na de afsluiting van het 
begrotingsjaar waren herberekend.  

4.19. Andere fouten in de personeelskosten omvatten het niet-naleven van de 
regel van het dubbele plafond, het gebruik van theoretische salariskosten in plaats van 
werkelijke cijfers, de declaratie van niet-subsidiabele maanden in het geval van 
personeel dat uitsluitend aan het project werkte (maanden die volledig werden 
gedeclareerd wanneer het personeel minder dan de helft van de werkdagen had 
gewerkt), en uitbesteding die werd gedeclareerd als personeelskosten. We troffen ook 
niet-subsidiabele kosten aan in verband met een ervaren onderzoeker die aan een 
Marie Skłodowska-Curie-actie (MSCA) werkte, zoals beschreven in kader 4.2. 
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Kader 4.2 

Voorbeeld van een niet-subsidiabele ervaren onderzoeker die 
profiteert van een individuele Marie Skłodowska-Curie-beurs 

Bij één onderzocht MSCA-project (individuele beurs) voldeed de ervaren 
onderzoeker die door de begunstigde van de subsidie was geselecteerd en in 
dienst genomen niet aan de subsidiabiliteitsvoorwaarden die voor de betrokken 
actie waren vastgelegd. Deze voorwaarden hielden in dat de ervaren onderzoeker 
ten tijde van de uiterste datum voor het indienen van voorstellen (10 september 
2015) een doctorsgraad moest hebben of over ten minste vier jaar 
onderzoekservaring (voltijdequivalent) moest beschikken. De onderzoeker had de 
doctorsgraad meer dan twee maanden na de bovengenoemde uiterste datum 
behaald. Bovendien was, op basis van de in de subsidieaanvraag verstrekte 
informatie waarover de Commissie beschikte voor haar beoordeling en voor onze 
controle, ook niet voldaan aan de alternatieve voorwaarde, aangezien de 
onderzoeker in kwestie op 1 oktober 2011 was begonnen met een full-time PhD-
programma en pas op 30 september 2015, dus ook na de desbetreffende termijn, 
vier jaar onderzoekservaring had opgedaan. De onderzoeker had derhalve niet aan 
de oproep mogen deelnemen en had niet voor het project mogen worden 
geselecteerd, waardoor de daarmee verband houdende kosten als niet-
subsidiabel worden beschouwd.  

Particuliere entiteiten, met name kmo's en nieuwkomers, zijn 
vatbaar voor fouten 

4.20. Een van de strategieën ter bevordering van Europees onderzoek is het 
verhogen van de deelname van de particuliere sector, met name door nieuwkomers en 
kmo’s. Meer dan de helft van de vastgestelde kwantificeerbare fouten (15 van de 29) 
hield verband met financiering voor particuliere begunstigden, hoewel de betrokken 
verrichtingen goed waren voor slechts 44 (34 %) van de 130 verrichtingen in de 
steekproef. Kmo’s hadden een aandeel van 14 % in de steekproef, maar 
vertegenwoordigden 33 % van de kwantificeerbare fouten.  

4.21. Bovendien bevatten de gecontroleerde afzonderlijke declaraties in negen van 
het totale aantal kwantificeerbare gevallen met betrekking tot kmo’s meerdere fouten 
die ertoe leidden dat niet-subsidiabele kosten werden gedeclareerd (zie een voorbeeld 
in kader 4.1). Deze resultaten wijzen erop dat kmo’s foutgevoeliger zijn dan andere 
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begunstigden, wat ook wordt bevestigd door de controles van de Commissie11 en in 
onze eerdere jaarverslagen12. 

Soorten fouten bij andere directe kosten 

4.22. De soorten fouten die we in de andere kostencategorieën aantroffen, 
omvatten niet-subsidiabele uitrustingskosten als gevolg van de onjuiste berekening 
van afschrijvingen, niet-gemaakte kosten, fouten in de declaratie van reiskosten, 
onjuiste wisselkoersen en een tweemaal gedeclareerde factuur voor werkzaamheden. 
In kader 4.3 wordt de laatste fout beschreven. 

Kader 4.3 

Kosten voor werkzaamheden die tweemaal werden gedeclareerd en 
vergoed 

Bij één CEF-project constateerden wij dat de begunstigde in de kostendeclaratie 
voor de gecontroleerde periode een factuur voor werkzaamheden ten bedrage 
van 7 681 757 EUR had gedeclareerd die in een voorgaande verslagperiode was 
gedeclareerd en terugbetaald. Als gevolg daarvan werden deze kosten ten 
onrechte tweemaal vergoed. 

  

                                                      
11 Jaarverslag 2019, paragraaf 4.16. 

12 Zie Jaarverslag 2018, paragraaf 5.19 en Jaarverslag 2019, paragraaf 4.16. 
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Evaluatie van IT-systemen voor 
onderzoekssubsidies 
4.23. De eGrants-suite is de bedrijfsoplossing van de Commissie voor het beheer 
van subsidies en deskundigen en integreert de systemen die worden gebruikt voor het 
hele proces, d.w.z. van de voorbereiding van werkprogramma’s en oproepen tot het 
beheer van de workflow van subsidies (Compass) en het beheer van de subsidie 
gedurende de hele levenscyclus (Sygma). Deze systemen maken deel uit van de 
verschillende informatiesystemen die de Commissie gebruikt om subsidies voor de 
onderzoeksprogramma’s te beheren (zie figuur 4.4). 

Figuur 4.4 — Geïntegreerde IT-systemen ondersteunen de Commissie en 
de projectdeelnemers in alle fasen van het subsidieproces 

 
Bron: ERK. 
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ECS: systeem waarin externe deskundigen hun sollicitatie kunnen indienen

F&T-portaal: centraal toegangspunt voor externe gebruikers tot de levenscyclus van subsidies

SYGMA: elektronisch systeem voor subsidiebeheer

COMPASS: geïntegreerd workflowsysteem voor het beheer van subsidies, deskundigen en controles

PDM: systeem voor het beheer van gegevens van deelnemers

CORDA: datawarehouse van gegevens uit onderzoeks- en innovatieprogramma’s

ABAC: informatiesysteem voor begrotings- en boekhoudkundige verrichtingen
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4.24. In 2021 onderzochten we de eGrants-suite, met bijzondere aandacht voor 
Compass en Sygma, en de processen van de “voorbereiding van 
subsidieovereenkomsten” en de “verslaglegging en betaling” tijdens de uitvoering van 
subsidies. We beoordeelden ook hoe eGrants en het begrotingsbeheerssysteem van de 
Commissie, ABAC, met elkaar verbonden zijn. Met deze werkzaamheden wilden we 
diepere kennis opdoen over de IT-omgeving die wordt gebruikt om het nieuwe HE-
programma te beheren en te controleren. 

4.25. Op basis van onze beperkte beoordeling stelden wij vast dat de systemen 
goed geïntegreerd zijn in de IT-omgeving, waarbij gegevens en goedkeuringen 
automatisch worden overgedragen tussen de verschillende systemen. De Commissie 
stelt in Sygma een instrument (de “Personnel Costs Wizard”) ter beschikking dat de 
rapportage van personeelskosten door deelnemers ondersteunt, en bevordert 
regelmatig het gebruik ervan. Dit instrument wordt echter door minder dan 10 % van 
de deelnemers gebruikt. Als het gebruik ervan toeneemt — met name door kmo’s en 
nieuwe deelnemers — zou het aantal fouten dat we in de personeelskosten 
ontdekken, kunnen afnemen. 

4.26. Overeenkomstig de huidige rechtsgrondslag is er geen verband tussen de 
boekhoudsystemen van de begunstigden en het Sygma-rapportagesysteem. De 
Commissie beschikt over de algemene financiële gegevens over projecten die haar 
controlekader vereist. Alle boekhoudkundige informatie (gegevens op factuurniveau), 
met inbegrip van ondersteunende informatie, wordt op verzoek beschikbaar gesteld 
voor aanvullende controles of audits. Dit betekent dat het niet mogelijk is 
grootschalige automatische controles uit te voeren. 

4.27. Met betrekking tot de overdracht van subsidieportfolio’s van DG RTD naar 
REA in april 2021 constateerden we dat eGrants heeft bijgedragen aan het 
vergemakkelijken van deze overdrachten. Wat het proces ten goede kwam, is dat alle 
betrokken diensten van de Commissie toegang hebben tot dezelfde gegevens in 
eGrants en dat deze gegevens uit dezelfde bron komen. 
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Jaarlijkse activiteitenverslagen en 
andere governanceregelingen 
4.28. In de door ons onderzochte jaarlijkse activiteitenverslagen (JAV’s)13 werd de 
informatie die beschikbaar is in de DG’s/uitvoerende agentschappen weergegeven en 
werd op basis daarvan een getrouwe beoordeling gegeven van het financieel beheer 
wat betreft de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen met betrekking tot 
de uitgaven in verband met MFK 1. 

4.29. Met betrekking tot H2020 rapporteerde DG RTD een verwacht representatief 
foutenpercentage van 2,29 % voor alle DG’s en andere EU-organen die de EU-uitgaven 
voor onderzoek beheren. Het restfoutenpercentage bedraagt, rekening houdend met 
corrigerende maatregelen, 1,67 % voor alleen DG RTD. De controles achteraf die ten 
grondslag liggen aan deze foutenpercentages hadden betrekking op betalingen die in 
de periode 2014-2020 waren verricht. Om het eerder door de ERK aan de orde 
gestelde methodologische probleem dat tot een te lage opgave van het 
foutenpercentage had geleid14, op te lossen, berekende de gemeenschappelijke 
auditdienst een aanvulling op basis van 1 304 controles die in 2020 en 2021 waren 
afgesloten, wat resulteerde in een stijging van het foutenpercentage met 
0,37 procentpunt, die in het JAV van DG RTD werd vermeld. 

4.30. Het restfoutenpercentage aan het eind van 2021 voor DG RTD geeft aan dat 
het voldoet aan de door de Commissie gestelde voorwaarde15 en bijgevolg werd geen 
voorbehoud gemaakt met betrekking tot de uitgaven voor H2020. De gerapporteerde 
foutenpercentages zijn in 2021 licht gedaald. 

                                                      
13 DG ECFIN, DG RTD en REA. 

14 Het foutenpercentage was berekend als aandeel van alle aanvaarde kosten, en niet van het 
daadwerkelijk gecontroleerde bedrag. Dit betekende dat de noemer in de 
foutenberekening hoger was, waardoor een te laag foutenpercentage was opgegeven; zie 
Jaarverslag 2018, paragraaf 5.34. 

15 De richtwaarde voor het foutenpercentage voor H2020 is 2 % tot 5 %. 
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4.31. Aangezien 2021 het eerste jaar van uitvoering van HE was16, was slechts een
zeer beperkt aantal betalingen verricht (alleen voorfinancieringen in DG RTD). Daarom 
heeft DG RTD in 2021 geen ontdekt foutenpercentage voor HE gerapporteerd. Het 
streefcijfer dat de Commissie voor het restfoutenpercentage voor HE heeft 
vastgesteld, bedraagt niet meer dan 2 % aan het einde van het kaderprogramma. 

4.32. In zijn JAV 2021 maakte DG RTD 20 openstaande aanbevelingen van de dienst
Interne audit (IAS) bekend, waarvan er twee al hadden moeten zijn uitgevoerd. Zes van 
de openstaande aanbevelingen, met inbegrip van een aanbeveling die al had moeten 
zijn uitgevoerd, werden als “zeer belangrijk” aangemerkt. De “zeer belangrijke” 
aanbeveling die al had moeten zijn uitgevoerd, had betrekking op het beperken van de 
financiële blootstelling van de onderzoeks- en innovatiebegroting door een 
heroriëntatie van de controlestrategie. De IAS is van oordeel dat de actieplannen om 
de aanbeveling op te volgen slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd en dat de maatregelen 
ter verbetering van de kwaliteit van de werkzaamheden van de gecontracteerde 
externe auditors nog niet zijn afgerond. 

4.33. In zijn JAV meldde REA een restfoutenpercentage van 1,75 % voor H2020 en
hoefde het dus ook geen voorbehoud te maken met betrekking tot H2020. 

4.34. Met betrekking tot REA concludeerde de IAS dat de internecontrolesystemen
voor de door haar gecontroleerde processen doeltreffend waren, behalve op twee 
gebieden waarop zeer belangrijke aanbevelingen waren gedaan naar aanleiding van de 
controle van het “eengemaakte elektronische gegevensuitwisselingsterrein” van de 
Commissie. De aanbevelingen in kwestie hadden betrekking op een ontoereikende 
bescherming van persoonsgegevens en vertraagde of onvoldoende geautomatiseerde 
IT-instrumenten. 

4.35. De belangrijkste relevante uitgaven van DG ECFIN in het kader van MFK 1
in 2021 hebben betrekking op 1) de voorziening van het Europees Fonds voor 
strategische investeringen (EFSI) en InvestEU, en 2) kapitaal en dividenden van het 
Europees Investeringsfonds (EIF). Het geschatte foutenpercentage dat voor deze 
onderdelen in 2021 werd gerapporteerd, bedroeg 0 %, wat de aard van de betrokken 
betalingen weergeeft, en de IAS concludeerde dat de internecontrolesystemen van 
DG ECFIN voor de door hem gecontroleerde processen doeltreffend waren.  

16 Zie voetnoot 5. 
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4.36. We analyseerden de informatie in het AMPR van de Commissie van 2021 in 
verband met het geschatte risico bij betaling voor de beleidsterreinen binnen MFK 1. 
De Commissie berekende een foutenpercentage van 1,3 % voor MFK 1. 
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Conclusie en aanbevelingen 

Conclusie 

4.37. Over het geheel genomen wijst de door ons verkregen controle-informatie 
die wij in dit hoofdstuk hebben gepresenteerd, erop dat het foutenpercentage bij de 
uitgaven voor “Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid” van materieel belang 
was. Onze toetsing van verrichtingen binnen deze MFK-rubriek wees uit dat het totale 
geschatte foutenpercentage 4,4 % bedroeg (zie figuur 4.2). Uit onze resultaten blijkt 
dat het foutenpercentage hoog blijft voor de uitgaven voor onderzoek en innovatie, 
die een belangrijke bron van fouten waren, met name op het gebied van 
personeelskosten. 

4.38. Het in het AMPR gepresenteerde geschatte risico bij betaling bedraagt 1,3 %. 
Dit percentage ligt zowel onder de materialiteitsdrempel als onder onze bandbreedte 
van het geschatte foutenpercentage. Wij zijn daarom van mening dat dit percentage, 
ondanks de maatregelen die de Commissie al heeft getroffen, nog steeds te laag is 
opgegeven. 

Aanbevelingen 

4.39. Bijlage 4.1 bevat de bevindingen naar aanleiding van onze follow-upanalyse 
van de aanbevelingen die wij in onze jaarverslagen over 2019 en 2020 hebben gedaan 
en die in 2021 moesten zijn uitgevoerd17. De Commissie heeft drie aanbevelingen 
volledig en een in de meeste opzichten uitgevoerd.  

4.40. Op basis van deze beoordeling en onze bevindingen en conclusies voor 2021 
doen wij de volgende aanbevelingen aan de Commissie: 

                                                      
17 Voor de aanbevelingen die wij in ons Jaarverslag 2018 hebben gedaan, was optreden vóór 

eind 2020 noodzakelijk. Daarom hebben wij hieraan follow-up gegeven in het 
Jaarverslag 2020. 
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Aanbeveling 4.1 

Moedig het gebruik van de Personnel Costs Wizard (zie paragraaf 4.25) (beschikbaar 
gesteld in het portaal voor deelnemers) sterk aan, met name door bepaalde 
categorieën begunstigden die meer geneigd zijn om fouten te maken, zoals kmo’s en 
nieuwkomers (voor zowel H2020- als HE-subsidies). 

Streefdatum voor uitvoering: medio 2023 (H2020) en medio 2024 (HE) 

Aanbeveling 4.2 

Verstrek begunstigden richtsnoeren over de bijzonderheden waardoor HE zich 
onderscheidt van H2020 en soortgelijke programma’s, met de nadruk op 
subsidiabiliteitsaspecten.  

Streefdatum voor de uitvoering: medio 2023 

Aanbeveling 4.3 

Verbeter in het geval van H2020 de bestaande controles vooraf zodat mogelijke niet-
subsidiabele aanpassingen van de door de begunstigden ingediende personeelskosten 
na herberekening van de uurtarieven geïdentificeerd en ongedaan gemaakt kunnen 
worden. 

Streefdatum voor de uitvoering: eind 2022 

Aanbeveling 4.4 

Verbeter de richtsnoeren voor de onafhankelijke auditors die in opdracht van de 
begunstigden de CFS’s leveren om het grote aantal tekortkomingen dat wij bij onze 
controles van deze certificaten hebben vastgesteld, te verminderen. 

Streefdatum voor de uitvoering: medio 2023 
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Aanbeveling 4.5 

Onderzoek vóór het volgende onderzoeksprogramma, in overeenstemming met de 
veranderende bedrijfsbehoeften, of het haalbaar is de functies in eGrants voor 
risicobeoordeling en automatische controles uit te breiden, bijvoorbeeld door andere 
beschikbare gegevensbronnen te benutten om aanvullende kerngegevens in digitaal 
formaat beschikbaar te stellen die de bevestiging van de naleving ondersteunen. 

Streefdatum voor de uitvoering: vóór het volgende MFK 
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Bijlagen 

Bijlage 4.1 — Follow-up van eerdere aanbevelingen voor “Eengemaakte markt, innovatie en digitaal 
beleid” 

Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs 

In de 
meeste 

opzichten 

In enkele 
opzichten 

2019 

Wij richten de volgende aanbeveling tot de 
Commissie, die vóór medio 2021 moet worden 
uitgevoerd. 
Aanbeveling 1: 

Verricht gerichtere controles van 
kostendeclaraties van kmo’s en verbeter de 
voorlichtingscampagne over financieringsregels 
voor H2020, met bijzondere aandacht voor deze 
belangrijke begunstigden. 

x      

147



 

 

Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs 

In de 
meeste 

opzichten 

In enkele 
opzichten 

Wij richten de volgende aanbeveling tot de 
Commissie, die vóór 2021 moet worden 
uitgevoerd. 
Aanbeveling 2: 

Voer een campagne om alle H2020-begunstigden 
te herinneren aan de regels voor het berekenen 
en declareren van personeelskosten, met 
bijzondere aandacht voor de in de 
paragrafen 4.11-4.15 van dit hoofdstuk 
beschreven soorten fouten. 

x18      

                                                      
18 De Commissie heeft communicatiecampagnes opgezet om de berekening van personeelskosten in verband met H2020-subsidies te verbeteren, maar er 

zijn nog steeds tekortkomingen (zie de paragrafen 4.12-4.19). De Commissie heeft een Personnel Costs Wizard ontwikkeld om de begunstigden te leiden, 
maar deze wordt slechts door 10 % van de deelnemers gebruikt (zie paragraaf 4.25). 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs 

In de 
meeste 

opzichten 

In enkele 
opzichten 

 

Wij richten de volgende aanbeveling tot de 
Commissie, die vóór medio 2021 moet worden 
uitgevoerd. 
Aanbeveling 4: 
Voor H2020: 
— geef gevolg aan de opmerkingen die we 
maakten naar aanleiding van onze beoordeling 
van de controles achteraf met betrekking tot de 
documentatie, de consistentie van de steekproef 
en de kwaliteit van de controleprocedures, en 
— neem wat de derde ronde van uitbestede 
controles betreft passende maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de auditors volledig op de 
hoogte zijn van de H2020-regels en verifieer de 
kwaliteit van hun werk. 

x19      

                                                      
19 De ERK zal de doeltreffendheid van deze maatregelen in de komende jaren controleren. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 

Niet 
uitgevoerd 

Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs 

In de 
meeste 

opzichten 

In enkele 
opzichten 

2020 

Wij richten de volgende aanbeveling tot de 
Commissie, die vóór 2021 moet worden 
uitgevoerd. 
Aanbeveling 2: 

Voer acties uit, met inbegrip van het periodiek 
analyseren van de belangrijkste oorzaken van 
fouten in financiële overzichten, het verstrekken 
van richtsnoeren voor complexe kwesties zoals 
regels voor uitbesteding, en het voeren van 
voorlichtingscampagnes om het 
foutenpercentage voor H2020 te verlagen. 

 X     

Bron: ERK. 
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Hoofdstuk 5 

Cohesie, veerkracht en waarden 
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Paragraaf 

5.1.-5.13.

5.2.-5.6. 
5.2. 

5.3.-5.6. 

5.7.-5.13. 

5.14.-5.65.

5.15.-5.39. 
5.18.-5.23. 

5.24.-5.28. 

5.29.-5.37. 

5.38.-5.39. 

5.40.-5.52. 

5.53.-5.65. 

5.66.-5.78.

5.66.-5.74. 

5.75.-5.78. 

Inhoud 

Inleiding 
Korte beschrijving 
Beleidsdoelstellingen en uitgaveninstrumenten 

Beheer van de fondsen 

Reikwijdte en aanpak van de controle 

Regelmatigheid van verrichtingen, JAV’s en andere 
governanceregelingen 
Resultaten van onze toetsing van verrichtingen en 
evaluatie/herhaling van controlewerkzaamheden 
Niet-subsidiabele kosten 

Niet-subsidiabele projecten 

Inbreuken op de internemarktregels 

Ontbreken van essentiële bewijsstukken 

Onze beoordeling van het werk van auditautoriteiten 

Het werk van de Commissie om zekerheid te verschaffen en 
haar verslaglegging over het restfoutenpercentage in haar 
jaarlijkse activiteitenverslagen 

Conclusie en aanbevelingen 
Conclusie 

Aanbevelingen 

Bijlagen 
Bijlage 5.1 — Informatie over EU-maatregelen in lidstaten en 
regio’s 

Bijlage 5.2 — Follow-up van eerdere aanbevelingen voor 
“Cohesie, veerkracht en waarden” 
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Inleiding 
5.1. Dit hoofdstuk bevat onze bevindingen voor MFK-rubriek 2 “Cohesie, veerkracht 
en waarden”. Figuur 5.1 geeft een overzicht van de kernactiviteiten en de uitgaven in 
deze rubriek voor 2021. Zie paragraaf 5.9 voor nadere bijzonderheden over de 
controlepopulatie voor 2021. 

Figuur 5.1 — Betalingen en controlepopulatie 

 
 

Cohesie, veerkracht en waarden
80,1 miljard EUR (44,1 % van de EU-begrotingsuitgaven)

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en 
andere regionale concrete acties: 45,5 (56,9 %)

Europees Sociaal Fonds (ESF): 19,4 (24,2 %)

Cohesiefonds: 9,7 (12,1 %)

CEF-Vervoer: 1,0 (1,2 %)

Betalingen in 2021, uitgesplitst naar fonds
(miljard EUR)

ESI: 0,6 (0,7 %)

Erasmus+: 2,4 (3,0 %)

Overige: 1,5 (1,9 %)
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(*) De cijfers over de betalingen voor subrubriek 2a bestaan uit jaarlijkse voorschotten en tussentijdse 
betalingen voor de programmeringsperiode 2014-2020 die niet waren opgenomen in de onderliggende 
rekeningen bij de zekerheidspakketten die de Commissie in 2021 aanvaardde. Overeenkomstig de 
geharmoniseerde definitie van onderliggende verrichtingen (zie voor nadere gegevens bijlage 1.1, de 
paragrafen 12 en 13), worden deze betalingen als voorfinanciering beschouwd en maakten zij daarom 
geen deel uit van onze controlepopulatie voor het Jaarverslag 2021. Zij zullen worden opgenomen in 
onze controlepopulatie in het jaar waarin de Commissie de desbetreffende rekeningen aanvaardt 
(bijv. in de betrouwbaarheidsverklaring 2022 voor betalingen uit het boekjaar 2020/2021). 

Bron: ERK, op basis van gegevens uit de geconsolideerde jaarrekening 2021 van de Europese Unie. 

Korte beschrijving 

Beleidsdoelstellingen en uitgaveninstrumenten 

5.2. De uitgaven in deze rubriek zijn gericht op het verkleinen van de verschillen in 
ontwikkeling tussen de verschillende lidstaten en regio’s van de EU1 (subrubriek 2a) en 
acties ter ondersteuning en bescherming van de waarden van de EU, waardoor de EU 
beter berekend is op de huidige en toekomstige uitdagingen (subrubriek 2b). Deze 

                                                      
1 Zie de artikelen 162 en 174-178 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie (PB C 326 van 26.10.2012, blz. 47). 

Veerkracht en waarden

Verrekening van voorfinanciering: 3,1

Voorfinancieringsbetalingen: 3,6

Eenmalige, tussentijdse en saldobetalingen: 0,8

Eenmalige, tussentijdse en saldobetalingen: 0,8

Betalingen 2021 — totaal 4,4

Controlepopulatie 2021 — totaal 3,9

Controlepopulatie 2021 in vergelijking met betalingen

Economische, sociale en territoriale samenhang

Verrekening van voorfinanciering(*): 2,6

Voorfinancieringsbetalingen(*): 75,1

Jaarlijks besluit ter aanvaarding van de rekeningen: 40,8  

Eenmalige, tussentijdse en saldobetalingen: 0,6

Eenmalige, tussentijdse en saldobetalingen: 0,6

Betalingen 2021 — totaal 75,7

Controlepopulatie 2021 — totaal 44,0

(miljard EUR)
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doelstellingen worden nagestreefd met behulp van de volgende fondsen en 
instrumenten2: 

a) subrubriek 2a (economische, sociale en territoriale samenhang)

— het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), dat gericht is op het 
ongedaan maken van de grootste regionale onevenwichtigheden door middel van 
financiële steun voor innovatie en onderzoek, de digitale agenda, kleine en 
middelgrote ondernemingen en de koolstofarme economie; 

— het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+), dat gericht is op het bereiken van hoge 
niveaus van werkgelegenheid, een billijke sociale bescherming en een geschoolde 
en veerkrachtige beroepsbevolking, alsmede inclusieve, hechte samenlevingen als 
centrale factor bij de uitbanning van armoede; voor de programmeringsperiode 
2021-2027 omvat het ESF+ het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), het 
Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) en het 
EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie, die voorheen allemaal 
gescheiden waren; 

— het Cohesiefonds (CF), dat ter bevordering van duurzame ontwikkeling projecten 
op het gebied van milieu en vervoer financiert in lidstaten met een bni per hoofd 
van de bevolking dat lager is dan 90 % van het EU-gemiddelde; 

— een bijdrage uit het Cohesiefonds aan de Connecting Europe Facility (CEF), die 
projecten financiert die deel uitmaken van de trans-Europese netwerken3; 

b) subrubriek 2b (veerkracht en waarden)

— Erasmus+, waarmee onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa worden 
ondersteund door leermobiliteit en niet-formele en actieve participatie van 
jongeren te bevorderen; 

— een aantal kleinere regelingen, waaronder Creatief Europa, het programma 
Burgers, gelijkheid, rechten en waarden (Citizens, Equality, Rights and Values, 
CERV), en specifieke instrumenten ter bevordering van het economisch herstel in 
de EU na de COVID-19-pandemie, zoals EU4Health en het instrument voor 
noodhulp (Emergency Support Instrument, ESI). 

2 Wij brengen in hoofdstuk 10 verslag uit over de uitgaven in het kader van de herstel- en 

      veerkrachtfaciliteit (Recovery and Resilience Facility, RFF) in 2021. 

3 Verordening (EU) 2021/1153 tot vaststelling van de Connecting Europe Facility. 
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Beheer van de fondsen 

5.3. De cohesiebeleidsfondsen (EFRO, CF en ESF) zijn goed voor het grootste deel 
van de uitgaven in deze rubriek. Zij worden uitgevoerd onder gedeeld beheer. De 
lidstaten dienen meerjarige operationele programma's (OP’s) in voor de hele duur van 
een MFK. Nadat de Commissie een OP heeft goedgekeurd, wordt de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan gedeeld door de Commissie 
(DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie (DG EMPL) en DG Regionaal Beleid en 
Stadsontwikkeling (DG REGIO)) en de lidstaat. Begunstigden ontvangen vergoedingen 
via de autoriteiten in de lidstaten, waarbij de EU subsidiabele kosten van concrete 
acties cofinanciert die conform de voorwaarden van het OP zijn goedgekeurd. De 
beheerautoriteiten verrichten verificaties om te voorkomen dat niet-subsidiabele 
uitgaven bij de Commissie worden gecertificeerd. Hun beheerrol is essentieel om de 
regelmatigheid van de cohesie-uitgaven te waarborgen. 

5.4. Het controle- en zekerheidskader voor uitgaven onder gedeeld beheer4 moet 
ervoor zorgen dat het restfoutenpercentage5 in de jaarrekeningen van de OP’s onder 
de in de toepasselijke verordening6 bepaalde materialiteitsdrempel van 2 % blijft. Om 
ervoor te zorgen dat de rekeningen die bij de Commissie moeten worden 
gecertificeerd na de verificaties door de beheerautoriteiten geen materieel 

                                                      
4 We beschreven het controle- en zekerheidskader voor de Europese structuur- en 

investeringsfondsen voor de programmeringsperiode 2014-2020, met inbegrip van een 
tijdschema, volledig in ons Jaarverslag 2017 (paragrafen 6.5-6.15) en Jaarverslag 2018 
(figuur 6.1). 

5 In haar JAV's gebruikt de Commissie de term “restrisicopercentage” in verband met de 
afsluiting van de programmeringsperiode 2007-2013 en de term “totaal 
restfoutenpercentage” met betrekking tot de programmeringsperiode 2014-2020. In dit 
hoofdstuk hanteren we voor beide begrippen de term “restfoutenpercentage(s)”. 

6 Artikel 2, lid 11, van Verordening (EU) nr. 480/2014 tot aanvulling van Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en 
het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds 
en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij. 
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foutenpercentage meer bevatten, omvat het controle- en zekerheidskader de 
volgende drie elementen: 

— De werkzaamheden die auditautoriteiten verrichten inzake in de jaarrekening 
opgenomen uitgaven. Deze werkzaamheden monden uit in een jaarlijks 
controleverslag dat de lidstaten als onderdeel van hun zekerheidspakketten 
indienen bij de Commissie. Het verslag bevat het restfoutenpercentage voor het 
OP (of de groep van OP’s) en een controleoordeel over de regelmatigheid van de 
gedeclareerde uitgaven en over de doeltreffende werking van de beheers- en 
controlesystemen. 

— De jaarlijkse aanvaarding van de rekeningen door de Commissie. Met het oog 
hierop verricht de Commissie hoofdzakelijk administratieve controles die gericht 
zijn op de volledigheid en juistheid zodat zij de rekeningen kan aanvaarden en het 
bedrag van 10 % kan vrijgeven dat eerder als garantie was ingehouden7. 

— Controles van stukken door de Commissie inzake ieder zekerheidspakket alsmede 
geselecteerde nalevingsgerichte controles in de lidstaten. De Commissie voert 
deze controles uit om een conclusie te kunnen trekken over de door de 
auditautoriteiten gerapporteerde restfoutenpercentages en deze te kunnen 
valideren; zij publiceert deze, samen met een gewogen gemiddelde dat dient als 
kernprestatie-indicator, in haar jaarlijkse activiteitenverslagen (JAV’s) voor het 
volgende jaar. 

5.5. Het proces dat leidt tot de afsluiting van de OP’s van de 
programmeringsperiode 2007-2013 was grotendeels vergelijkbaar met het in 
paragraaf 5.4 beschreven proces. 

5.6. EU-financiering via programma’s die niet onder gedeeld beheer worden 
uitgevoerd, wordt uitbetaald in de vorm van subsidies, aanbestedingen en prijzen, en 
wordt ofwel direct beheerd door DG’s van de Commissie8, ofwel indirect met de steun 
van partnerorganisaties of andere autoriteiten. 

                                                      
7 Zie artikel 130 van Verordening (EU) nr. 1303/2013, die de vergoeding van tussentijdse 

betalingen beperkt tot 90 %. 

8 DG EMPL, DG CNECT, DG EAC, DG SANTE, DG JUST, DG ECHO en het Europees Uitvoerend 
Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu (Cinea) onder toezicht van DG MOVE in 
verband met uitgaven in onze populatie van 2021. 
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Reikwijdte en aanpak van de controle 

5.7. Wij hadden tot doel bij te dragen tot de algemene betrouwbaarheidsverklaring, 
zoals beschreven in bijlage 1.1, en een beoordeling te geven van de regelmatigheid 
van de uitgaven voor zowel MFK-rubriek 2 als geheel als voor de 
cohesiebeleidsfondsen (subrubriek 2a). Wat deze laatste betreft, wilden wij ook 
beoordelen in hoeverre op het werk van de auditautoriteiten en de Commissie kan 
worden vertrouwd. 

5.8. We hebben het volgende onderzocht voor deze MFK-rubriek in 2021, waarbij 
we de in bijlage 1.1 uiteengezette controleaanpak en -methoden hebben toegepast: 

— een statistisch representatieve steekproef van 243 verrichtingen die betrekking 
heeft op alle soorten uitgaven binnen deze MFK-rubriek. Ons doel was een 
schatting te maken van het foutenpercentage voor de rubriek en bij te dragen tot 
de betrouwbaarheidsverklaring. Voor de cohesiebeleidsfondsen bestond de 
steekproef uit 217 verrichtingen waarvoor uitgaven waren gecertificeerd in het 
kader van zekerheids- en afsluitingspakketten (met inbegrip van 213 verrichtingen 
die eerder door een auditautoriteit waren gecontroleerd), alsmede uit acht 
financieringsinstrumenten (subrubriek 2a). De steekproef omvatte ook 
18 verrichtingen die direct of indirect door de Commissie werden beheerd (4 in 
het kader van subrubriek 2a, en 14 in het kader van subrubriek 2b); 

— het door de auditautoriteiten verrichte werk om de informatie in de 
33 zekerheids-/afsluitingspakketten te valideren die betrekking hadden op de 
213 verrichtingen die zij eerder hadden gecontroleerd; 

— de werkzaamheden van de Commissie bij de evaluatie en validatie van de in de 
zekerheidspakketten voor 2014-2020 gerapporteerde restfoutenpercentages, en 
haar controlewerkzaamheden ten aanzien van aspecten met betrekking tot de 
regelmatigheid van die pakketten; 

— de informatie over de regelmatigheid in de jaarlijkse activiteitenverslagen van 
DG EMPL en DG REGIO, die vervolgens is opgenomen in het jaarlijks beheers- en 
prestatieverslag (Annual Management and Performance Report, AMPR) van de 
Commissie. 

5.9. Onze controlepopulatie (47,9 miljard EUR) bestond voornamelijk uit uitgaven 
uit de periode 2014-2020 die waren opgenomen in aanvaarde rekeningen die waren 
ingediend in zekerheidspakketten voor het boekjaar 2019/2020 (402 OP’s ter waarde 
van in totaal 40 miljard EUR). De populatie omvatte ook uitgaven voor de 
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periode 2007-2013 in het kader van de 18 OP’s die de Commissie in 2021 geheel of 
gedeeltelijk heeft afgesloten9 (776 miljoen EUR). De Commissie had nog geen OP’s 
voor de periode 2021-2027 goedgekeurd en had eind 2021 voor deze periode geen 
betalingen verricht10. 

5.10. We hebben onze steekproef van 217 verrichtingen met uitgaven die 
gecertificeerd zijn in het kader van zekerheids- en afsluitingspakketten in twee stappen 
genomen. Eerst selecteerden we 33 pakketten (31 uit 2014-2020 en 2 uit 2007-2013) 
die betrekking hadden op 44 OP’s. Hieruit trokken we vervolgens een steekproef van 
verrichtingen die de auditautoriteiten al eerder hadden gecontroleerd. 

5.11. De lidstaten rapporteerden in het kader van 108 OP’s betalingen via 
financieringsinstrumenten in het boekjaar 2019/2020 (2,1 miljard EUR). Daarom 
hebben wij een aanvullende steekproef getrokken die betrekking had op acht 
financieringsinstrumenten uit de periode 2014-2020 waaruit betalingen waren gedaan 
aan of ten behoeve van eindontvangers. We onderzochten zo 50 leningen en 
21 investeringen in eigen vermogen. 

5.12. Daarnaast heeft de Commissie in 2021 5 miljard EUR betaald of verrekend 
voor programma’s onder direct of indirect beheer, waaronder 3,9 miljard EUR aan 
uitgaven in het kader van subrubriek 2b. Wij onderzochten een steekproef van 
18 verrichtingen die werden gefinancierd uit het ESI, de CF-bijdrage aan de CEF, CERV, 
Creatief Europa of Erasmus+. 

5.13. Bijlage 5.1 bevat een uitsplitsing van onze steekproef van verrichtingen en de 
kwantificeerbare fouten die wij in de 27 lidstaten en het Verenigd Koninkrijk hebben 
aangetroffen voor subrubriek 2a voor de periode 2014-2020. 

                                                      
9 Als kwesties met materiële impact open blijven staan, verrekent de Commissie alleen het 

niet-betwiste bedrag. Het saldo wordt verrekend en het OP afgesloten zodra alle 
openstaande kwesties zijn opgelost. 

10 Zie de paragrafen 2.6-2.8. 
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Regelmatigheid van verrichtingen, 
JAV’s en andere governanceregelingen 
5.14. Dit gedeelte van het hoofdstuk omvat drie delen. Het eerste heeft betrekking 
op onze toetsing van de steekproef van 243 verrichtingen die we dit jaar hebben 
genomen om inzicht te krijgen in de voornaamste bronnen van fouten. Het tweede 
deel bevat onze beoordeling van het werk van de auditautoriteiten, en in het derde 
komen de werkzaamheden van de Commissie aan de orde. Onze conclusie over de 
regelmatigheidsinformatie over de cohesie-uitgaven in de JAV’s van de twee 
verantwoordelijke DG’s en het AMPR is gebaseerd op onze bevindingen uit deze drie 
delen. 

Resultaten van onze toetsing van verrichtingen en 
evaluatie/herhaling van controlewerkzaamheden 

5.15. In de 243 door ons onderzochte verrichtingen hebben we 30 fouten 
vastgesteld en gekwantificeerd, die alle betrekking hadden op subrubriek 2a. Rekening 
houdend met de 56 eerder door auditautoriteiten aangetroffen kwantificeerbare 
fouten en door programma-autoriteiten toegepaste correcties (ter waarde van in 
totaal 458 miljoen EUR voor beide programmeringsperioden tezamen) schatten we het 
foutenpercentage voor MFK-rubriek 2 op 3,6 %11 (zie figuur 5.2). 

                                                      
11 Het geschatte foutenpercentage voor subrubriek 2a op zich is 4,1 % (onderste foutengrens 

2,1 %, bovenste foutengrens 6,1 %). 
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Figuur 5.2 — Geschatte impact van kwantificeerbare fouten 

 
Bron: ERK. 

5.16. De door de auditautoriteiten gerapporteerde kwantificeerbare fouten 
betroffen niet-subsidiabele kosten (32 gevallen), openbare aanbesteding (19), 
ontbrekende bewijsstukken (8) en boekhoudkundige en berekeningsfouten (2)12. De 
lidstaten hadden financiële correcties toegepast, waarbij ze deze fouten waar nodig 
extrapoleerden, om de restfoutenpercentages te verlagen tot (onder) de 
materialiteitsdrempel van 2 %. 

5.17. Figuur 5.3 bevat een uitsplitsing van de door ons aangetroffen fouten per 
categorie (voordat de financiële correcties in aanmerking waren genomen). Niet-
subsidiabele projecten en kosten, inbreuken op de internemarktregels en het 
ontbreken van essentiële bewijsstukken hebben het meest bijgedragen aan het door 
ons geschatte foutenpercentage. De paragrafen 5.18-5.39 bevatten meer informatie 
over deze fouten. 

                                                      
12 Eén verrichting kan meer dan één soort fout bevatten. 
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Figuur 5.3 — Uitsplitsing van de aangetroffen fouten 

 
Bron: ERK. 

Niet-subsidiabele kosten 

5.18. Wanneer de autoriteiten van de lidstaten uitgaven aan de Commissie 
declareren in hun rekeningen, certificeren zij dat deze zijn gedaan overeenkomstig de 
toepasselijke EU- en nationale voorschriften en dat de steun werd toegekend aan 
begunstigden en concrete acties die voldeden aan de subsidiabiliteitsvereisten van het 
OP. 

5.19. Niet-subsidiabele kosten vormen de meest voorkomende fout die de 
auditautoriteiten hebben ontdekt. Volgens hun verslaglegging was, gebruikmakend 
van een met de Commissie overeengekomen gemeenschappelijke typologie13, 57 % 
van alle fouten die zij tijdens het boekjaar 2019/2020 hebben vastgesteld van dit type. 

5.20. In onze steekproef troffen we in 19 verrichtingen aanvullende gevallen van 
niet-subsidiabele kosten aan. Deze gevallen vertegenwoordigden 63 % van het aantal 
door ons geconstateerde kwantificeerbare fouten en ongeveer 1,6 procentpunt van 
het geschatte foutenpercentage (foutbijdrage van 41 %, zie figuur 5.3). In sommige 

                                                      
13 Zie de kaders 6.5 en 5.7 van respectievelijk het Jaarverslag 2018 en het Jaarverslag 2019. 
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gevallen had de auditautoriteit een fout ontdekt, maar deze niet correct 
gekwantificeerd. 

5.21. De belangrijkste oorzaken van niet-subsidiabiliteit waren niet in aanmerking 
komende deelnemers, de niet-naleving van EU- of nationale regels en uitgaven die niet 
werkelijk verband hielden met het project. In kader 5.1 wordt een voorbeeld van niet-
subsidiabele uitgaven gegeven. 

Kader 5.1 

Kosten die werden gedeclareerd voor activiteiten buiten het 
subsidiabele gebied 

We constateerden dat de beheerautoriteit voor een operationeel EFRO-
programma in Nederland kosten had gedeclareerd voor activiteiten die waren 
verricht door drie van de twaalf partners die buiten het subsidiabele geografische 
gebied waren gevestigd. In dergelijke gevallen vereist de GB-verordening dat het 
toezichtcomité voorafgaande goedkeuring verleent. Dit was niet gebeurd. Met 
name stelden we vast dat het toezichtcomité, hoewel het de financiering van deze 
projecten in 2016 had besproken, deze niet had opgenomen in de lijst van 
geselecteerde projecten. Pas in februari 2022, na onze controle, nam het comité 
het formele besluit om deze in het programma op te nemen. Tegen deze 
achtergrond achten wij de door deze partners gedeclareerde uitgaven niet-
subsidiabel. 

5.22. Bij vier verrichtingen constateerden we dat de begunstigden en de 
programma-autoriteiten de naleving van basisvereisten voor subsidiabiliteit nagingen 
aan de hand van eigen verklaringen van de deelnemers in plaats van onafhankelijke 
bronnen (zie kader 5.2). 
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Kader 5.2 

Geen verificatie van de status van deelnemers 

In Frankrijk werd de NEET-status van de deelnemers in twee YEI-projecten alleen 
gecontroleerd aan de hand van eigen verklaringen. 

In een van de betreffende ESF-programma's kon de begunstigde geen 
onafhankelijk bewijs overleggen dat de deelnemers geen werk hadden en geen 
onderwijs of opleiding volgden. We eisten dat de Commissie en de nationale 
autoriteiten aanvullende controles zouden uitvoeren om de status van de 
deelnemers te bepalen. Hieruit bleek dat 9 van de 37 deelnemers in werkelijkheid 
wel werk hadden, wat betekent dat ze niet in aanmerking kwamen voor EU-steun. 

We troffen vergelijkbare gevallen aan in een ander Frans project en bij een Iers 
ESF-OP. 

5.23. De begunstigden maakten gebruik van vereenvoudigde kostenopties voor 
65 verrichtingen, ofwel 27 % van onze steekproef, en pasten vaste percentages, 
standaardschalen van eenheidskosten of een combinatie van beide toe. 
Vereenvoudigde kostenopties zouden zowel de administratieve werklast van 
begunstigden als de door hen gemaakte fouten kunnen verminderen. Dit jaar troffen 
we fouten aan met betrekking tot het gebruik van vereenvoudigde kostenopties in vier 
verrichtingen in één lidstaat, die we echter niet kwantificeerden (zie kader 5.3). 
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Kader 5.3 

De methoden die werden gebruikt voor de vergoeding van 
begunstigden en de declaratie van uitgaven ten laste van de EU-
begroting in het kader van vereenvoudigde kostenopties waren niet 
in overeenstemming met de wettelijke vereisten 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van vereenvoudigde kostenopties, moeten de 
vergoedingen door de lidstaten aan de begunstigden en die door de Commissie 
aan de lidstaten gebaseerd zijn op dezelfde methode (artikel 131, lid 2, GB-
verordening). 

In Ierland ondertekende een intermediaire instantie financieringsbrieven aan 
begunstigden waarin stond dat de werkelijke kosten de basis zouden vormen voor 
de vergoeding. Vervolgens gebruikte de beheerautoriteit echter vereenvoudigde 
kostenopties voor de berekening van het bedrag aan EU-financiering dat voor dit 
ESF-programma moest worden verstrekt. In dit verband moesten de vier 
begunstigden in onze steekproef uitgavendeclaraties indienen waarop uitsluitende 
de directe personeelskosten stonden vermeld die waren gemaakt voor het 
project, aangevuld met een forfaitair bedrag om de andere subsidiabele uitgaven 
te dekken. 

In werkelijkheid betaalden de Ierse autoriteiten de begunstigden echter de 
werkelijke kosten terug, in overeenstemming met de vereisten van de 
financieringsbrieven. 

Als gevolg daarvan werden het bedrag dat de lidstaat aan de begunstigden 
vergoedde en het bedrag dat de Commissie terugbetaalde aan de lidstaat 
gebaseerd op verschillende vormen van steun. Deze aanpak is niet in 
overeenstemming met de wettelijke vereisten voor vereenvoudigde kostenopties. 

Bovendien gaat het vereiste van dubbele verslaglegging in tegen de bedoeling van 
de wetgevers om vereenvoudigde kostenopties te gebruiken om de 
administratieve lasten voor begunstigden te verminderen. 

Niet-subsidiabele projecten 

5.24. We troffen vijf projecten aan waaraan steun was verleend, hoewel zij niet 
voldeden aan de subsidiabiliteitsvoorwaarden uit de toepasselijke verordening en de 
bijbehorende OP’s. Drie daarvan werden geselecteerd in de periode 2014-2020 en 
twee in de periode 2007-2013. Deze projecten vertegenwoordigden 17 % van alle door 
ons ontdekte kwantificeerbare fouten, ofwel ongeveer 1,4 procentpunt van het 
geschatte foutenpercentage. 
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5.25. In kader 5.4 wordt een voorbeeld van een niet-subsidiabel EFRO-project 
gegeven. 

Kader 5.4 

Projecten die in het verleden met nationale middelen waren 
gesteund, werden buiten de subsidiabiliteitsperiode retroactief 
geselecteerd voor EU-steun 

De uiterste termijn voor de subsidiabiliteit van uitgaven in het kader van 
operationele programma’s 2017-2013 was eind 2015. In 2016 werden meerdere 
projecten retroactief geselecteerd voor EU-cofinanciering in het kader van een 
regionaal EFRO-programma in Italië. De regionale autoriteiten achtten deze 
projecten subsidiabel omdat deze in 2015 en daarvoor waren uitgevoerd, zij het in 
het kader van een nationaal programma en met gebruikmaking van nationale 
middelen. Wij stelden ook vast dat de begunstigde nooit EU-financiering had 
aangevraagd. 

Opname van een concrete actie in een OP na de subsidiabiliteitsperiode en nadat 
de uitgaven zijn gedaan, druist in tegen het beginsel dat de subsidiabiliteitsregels 
op een eerlijke, billijke en uniforme wijze moeten worden toegepast. Met name 
moeten alle concrete acties in overeenstemming met de verordening worden 
geselecteerd en uitgevoerd. 

Projecten die niet werden uitgevoerd als onderdeel van een programma kunnen 
niet als concrete acties in de zin van de GB-verordening 2007-2013 worden 
aangemerkt en zijn derhalve niet-subsidiabel. 

5.26. We stelden ook vast dat drie projecten in onze steekproef voor het ESF/YEI 
niet in aanmerking kwamen voor EU-financiering, omdat hierbij niet specifiek steun 
werd verleend aan jongen die geen werk hadden en geen onderwijs of opleiding 
volgden (zie kader 5.5). 
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Kader 5.5 

Retroactieve registratie van NEET-jongeren in het kader van de 
jongerengarantie 

We controleerden meerdere concrete acties die in het kader van het YEI waren 
gefinancierd in Spanje. Vier van deze concrete acties betroffen kortingen van de 
socialezekerheidsbijdragen van werkgevers in verband met tijdelijke contracten 
die werden gesloten met jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of 
opleiding volgen (Not in Education, Employment or Training, NEET). 

De nationale YEI-wetgeving en het OP waaronder deze concrete acties vielen, 
vereisen dat NEET-deelnemers geregistreerd zijn in het kader van de nationale 
jongerengarantieregeling. Deze registratie geeft NEET-jongeren toegang tot een 
aantal flankerende maatregelen (zoals persoonlijke begeleiding en individuele 
actieplanning, waaronder op maat gemaakte individuele steunregelingen) maar 
dient ook om te verifiëren of zij voldoen aan de NEET-vereisten. 

Drie van de vier gecontroleerde concrete acties, die kortingen op de 
socialezekerheidsbijdragen betroffen, werden retroactief in het nationale systeem 
geregistreerd, in sommige gevallen zelfs jaren nadat de korting was toegepast. De 
nationale entiteit die verantwoordelijk was voor het beheer van de kortingen op 
de socialezekerheidsbijdragen, was zowel de intermediaire instantie als de 
begunstigde van de concrete acties en registreerde ze zonder voorgaande 
informatie over de NEET-deelnemers. 

Door deze retroactieve registratie was het onmogelijk om na te gaan of de 
deelnemers inderdaad geen onderwijs of opleiding volgden en dus subsidiabel 
waren. Vanwege het ontbreken van dergelijke verificaties had de Commissie al 
een financiële correctie van 25 % toegepast voordat wij onze controle verrichtten. 

Naar ons oordeel maakt de retroactieve registratie van deelnemers dat de drie 
gecontroleerde concrete acties niet in aanmerking komen voor EU-financiering, en 
wel omdat het hierdoor niet alleen onmogelijk is om na te gaan of deelnemers 
onderwijs of opleiding volgen maar hun registratie in het nationale systeem 
hierdoor ook niet voldoet aan andere voorwaarden van de jongerengarantie en 
het YEI. Bovenal betekent het dat NEET-jongeren alle aanvullende voordelen die 
beschikbaar zijn in het kader van deze twee regelingen worden onthouden. 

5.27. Een ander door ons onderzocht project in Spanje (waarbij de retroactieve 
registraties niet speelden) maakte ook deel uit van een actie in het kader waarvan 
kortingen op socialezekerheidsbijdragen en steun werden toegekend om jongeren 
voor een bepaalde minimumtijd in dienst te nemen. De Commissie heeft de Spaanse 
autoriteiten uitgelegd dat aanwerving voor onbepaalde tijd moet worden 
aangemoedigd. Zij heeft hun daartoe laten weten dat, indien gebruik moet worden 
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gemaakt van tijdelijke overeenkomsten, deze een minimale looptijd van zes maanden 
moeten hebben en dat moet worden nagegaan of aan deze voorwaarde is voldaan 
voordat de uitgaven worden gecertificeerd. Desondanks hebben de Spaanse 
autoriteiten overeenkomsten met een minimumduur van 28 dagen geaccepteerd, veel 
korter dan de door de Commissie aangegeven periode. Wij zijn daarom van mening dat 
de in het kader van het YEI gedeclareerde kortingen met betrekking tot deze tijdelijke 
overeenkomsten niet-subsidiabel zijn. We hebben ook andere kwesties geconstateerd 
die gevolgen hadden voor de subsidiabiliteit van de uitgaven. Zo werden door de EU 
gefinancierde kortingen op socialezekerheidsbijdragen voor NEET-jongeren die tijdelijk 
andere werknemers vervingen, ook uitgebreid tot de personen die zij vervingen, ook al 
hadden die laatste per definitie al een baan. De in deze paragraaf beschreven fouten 
zijn ook van toepassing op de drie andere concrete acties waarvan we hebben 
vastgesteld dat ze niet-subsidiabel waren (zie kader 5.5). 

5.28. We constateerden soortgelijke problemen met andere concrete acties in het 
kader van het ESF in voorgaande jaren in dezelfde lidstaat. Wij hebben al meerdere 
malen gerapporteerd, met betrekking tot de programmeringsperiode 2007-2013 en 
ook 2014-2020, over gecofinancierde projecten die niet voldeden aan de 
subsidiabiliteitsvereisten in het desbetreffende OP en/of de desbetreffende 
regelgeving, maar die noch door de autoriteiten van de lidstaten, noch door de 
Commissie werden ontdekt14. 

Inbreuken op de internemarktregels 

5.29. Dit jaar hebben wij 19 inbreuken op de internemarktregels vastgesteld, 
waarvan er 4 kwantificeerbaar waren. Van deze inbreuken hadden er 5 betrekking op 
staatssteun en 14 op openbare aanbesteding. 

Vijf projecten maakten inbreuk op de staatssteunregels 

5.30. Staatssteun is, tenzij deze onder een “de minimis”-plafond blijft, 
onverenigbaar met de interne markt omdat zij de handel tussen de lidstaten zou 
kunnen verstoren. Er bestaan echter uitzonderingen op deze regel, met name als een 
project onder de algemene groepsvrijstellingsverordening15 (General Block Exemption 
Regulation — GBER) valt of als de Commissie uitdrukkelijk haar toestemming geeft. 

                                                      
14 Bijvoorbeeld voorbeeld 8 in bijlage 6.3 van het Jaarverslag 2016. 

15 Verordening (EU) nr. 651/2014 waarbij bepaalde categorieën steun met de interne markt 
verenigbaar worden verklaard (GBER). 
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5.31. Dit jaar hebben wij bij vijf EFRO-projecten vastgesteld dat er inbreuk was 
gemaakt op de EU-regels voor staatssteun. We zijn van mening dat drie hiervan geen 
of minder overheidsfinanciering van de EU en/of de lidstaat hadden mogen verkrijgen. 
Deze droegen voor 0,7 procentpunt bij aan het geschatte foutenpercentage. We 
hebben de andere twee fouten niet gekwantificeerd, omdat ze geen impact hadden op 
het niveau van de overheidsfinanciering. In kader 5.6 geven we een voorbeeld van een 
staatssteunfout. 

Kader 5.6 

Steun voor een uitgesloten sector 
In het kader van een financieringsinstrument in Hongarije werden een lening en 
een subsidie verstrekt ter ondersteuning van de onderzoeks-, ontwikkelings- en 
innovatieactiviteiten van een onderneming. De lening hield verband met de 
ontwikkeling van een geoptimaliseerd zelfreinigend droogsysteem en de 
begunstigde was actief in de primaire landbouwsector. De beheerautoriteit 
keurde de bouw van een droogfaciliteit goed in het kader van de regionale GBER-
investeringssteunregeling. Aangezien deze regeling betalingen voor 
landbouwactiviteiten uitsluit, was het bouwelement van het project niet 
subsidiabel. 

We troffen andere staatssteunfouten aan in Portugal en Polen. 

De lidstaten hadden veel aanbestedingsfouten in cohesie-uitgaven ontdekt 

5.32. Openbare aanbesteding is een essentieel instrument om openbare middelen 
op zuinige en doelmatige wijze te besteden en om de interne markt tot stand te 
brengen. Aanbesteding vormt ook een belangrijke bron van de door de 
auditautoriteiten gerapporteerde onregelmatigheden. Zij hadden in de door ons 
onderzochte verrichtingen 19 gevallen van niet-naleving van de regels inzake openbare 
aanbestedingen ontdekt en hadden, overeenkomstig een besluit van de Commissie16, 
forfaitaire correcties opgelegd van 5 % tot 100 %. Wat de frequentie betreft, maken 
inbreuken op de regels inzake openbare aanbestedingen 14 % uit van alle fouten die 
de auditautoriteiten in het boekjaar 2019/2020 hebben gemeld, maar in totaal 
vertegenwoordigen deze 36 % van de waarde van de gemelde onregelmatigheden. 

                                                      
16 Besluit C(2013) 9527 van de Commissie, vervangen door Besluit C(2019) 3452 van de 

Commissie (en de bijlage daarbij) tot vaststelling van richtsnoeren voor de bepaling van te 
verrichten financiële correcties voor uitgaven die door de Unie zijn gefinancierd, in geval 
van niet-naleving van de toepasselijke regels inzake overheidsopdrachten. 
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5.33. Dit jaar onderzochten we 133 procedures voor werken, leveringen en 
diensten. De overgrote meerderheid had betrekking op projecten die gecofinancierd 
werden in het kader van EFRO-/CF-OP's. Acht van de 133 procedures hadden 
betrekking op projecten in het kader van subrubriek 2b, waarvoor de 
aanbestedingsregels ook gelden. 

5.34. In acht procedures voor cohesie constateerden we gevallen van niet-naleving 
van de EU- en/of nationale regels inzake openbare aanbestedingen die de 
auditautoriteiten niet hadden ontdekt. Eén geval was een ernstige inbreuk die van 
invloed was op de uitkomst van de aanbestedingsprocedure, en we rapporteren dit als 
een kwantificeerbare fout. Deze vertegenwoordigde 3 % van alle door ons 
aangetroffen kwantificeerbare fouten, ofwel ongeveer 0,1 procentpunt van het 
geschatte foutenpercentage. De fouten die we niet kwantificeerden, hielden verband 
met het gebruik van criteria die bepaalde ondernemingen er misschien van hebben 
weerhouden om zich in te schrijven. 

Specifieke tekortkomingen bij aanbestedingen met gevolgen voor verrichtingen 
onder direct beheer 

5.35. In april 2020 activeerde de Commissie het instrument voor noodhulp (ESI)17 
en publiceerde zij een mededeling waarin zij uitlegde welke opties beschikbaar waren 
bij openbare aanbestedingen om om te gaan met kwesties in verband met de COVID-
19-crisis18. Volgens de mededeling boden de aanbestedingsregels van de EU de nodige 
instrumenten om het hoofd te bieden aan de uitdaging om tijdens de 
gezondheidscrisis leveringen, diensten en, waar nodig, aanvullende infrastructuur te 
verwerven. In de mededeling werden ook de regels toegelicht inzake het gebruik van 
procedures van gunning door onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking. 
Er werd onder meer opgemerkt dat deze alleen mogen worden toegepast om aan 
onmiddellijke behoeften te voldoen. 

5.36. Zeven van de 18 verrichtingen in onze steekproef voor subrubriek 2b hadden 
betrekking op betalingen in het kader van het ESI in 2021. In zes van deze gevallen 
troffen we tekortkomingen aan in de aanbesteding van diensten of leveringen. In één 
geval volgde de autoriteit van de lidstaat de EU-aanbestedingsregels niet, omdat deze 

                                                      
17 Verordening (EU) 2020/521 tot activering van noodhulp rekening houdend met de uitbraak 

van Covid-19. 

18 Mededeling van de Commissie 2020/C 108/I/01 van 1 april 2020 — Richtsnoeren van de 
Europese Commissie betreffende het gebruik van het kader voor overheidsopdrachten in 
de door de Covid-19-crisis veroorzaakte noodsituatie. 
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ten onrechte oordeelde dat deze niet van toepassing waren op de uitgaven die zij bij 
de Commissie declareerde. In een ander geval maakte de Commissie gebruik van een 
eerdere overeenkomst die niet geheel geschikt was voor de aangekochte diensten. De 
overige vier gevallen betroffen tekortkomingen in de uitvoering en verificatie van 
contractvoorwaarden door de Commissie (zie kader 5.7). 
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Kader 5.7 

Tekortkomingen in de verificatie en uitvoering van 
contractvoorwaarden 
De Commissie sloot met acht producenten voorafgaande 
aankoopovereenkomsten voor COVID-19-vaccindoses. Onze controle had 
betrekking op de verrekening van door de Commissie verrichte 
voorschotbetalingen met betrekking tot vier voorafgaande 
aankoopovereenkomsten in het kader van het ESI. Volgens de overkoepelde 
overeenkomst tussen de Commissie en de lidstaten moest de aankoopprijs van elk 
vaccin, evenals de voorschotfinanciering, gebaseerd zijn op een transparante 
raming van de productiekosten en de al uit andere publieke bronnen verstrekte 
middelen. Bovendien moesten de producenten de vooruitbetalingen in het kader 
van de voorafgaande aankoopovereenkomsten gebruiken voor de beperking van 
de risico’s die verbonden zijn aan de nodige investeringen in de ontwikkeling van 
vaccins, klinische proeven en de voorbereiding van de benodigde opgeschaalde 
productiecapaciteit in de hele productieketen van vaccins voor een snelle inzet 
van miljoenen vaccindoses in de EU. 

We constateerden dat de procedures geen transparante raming van de 
productiekosten garandeerden. Bovendien waren er geen specifieke controles om 
na te gaan of de voorschotbetalingen voor het beoogde doel werden gebruikt. Eén 
producent beweerde geen voorschotfinanciering nodig te hebben om de risico’s 
van de noodzakelijke investeringen te beperken, maar de Commissie stemde 
niettemin in met een vooruitbetaling. Ten slotte omvatten twee van de door ons 
gecontroleerde voorafgaande aankoopovereenkomsten een verplichting om 
vaccindoses zonder winst te leveren. Wij hebben van de Commissie geen bewijs 
kunnen verkrijgen dat de aan de twee betrokken producenten betaalde prijzen 
geen winstmarge omvatten. 

5.37. Wij hebben deze fouten niet gekwantificeerd, aangezien in elk door ons 
onderzocht geval rechtstreekse gunning te verdedigen was gezien de buitengewone 
aard van de pandemie. In 2022 hebben wij een speciaal verslag gepubliceerd over de 
aankoop van COVID-19-vaccins19. 

                                                      
19 Speciaal verslag 19/2022: “De aankoop door de EU van COVID-19-vaccins — Voldoende 

doses veiliggesteld na aanvankelijke uitdagingen, maar prestaties van het proces niet 
voldoende beoordeeld”. 
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Ontbreken van essentiële bewijsstukken 

5.38. De begunstigden en de programma-autoriteiten moeten systemen en 
procedures in stand houden die voor een toereikend controletraject zorgen. Dit houdt 
ook het ter beschikking houden van documenten in. Het ontbreken van bewijsstukken 
en informatie vormde 15 % van alle door de auditautoriteiten gerapporteerde fouten 
voor het boekjaar 2019/2020. Het percentage bedroeg 13 % in het geval van het ESF 
en 19 % in dat van het EFRO/CF, hoewel deze middelen respectievelijk 30 % en 2 % van 
de totale waarde van de fouten vertegenwoordigden. 

5.39. Wij constateerden dat bij vier van de door ons onderzochte verrichtingen 
ondersteunende informatie of documentatie ontbrak. We hebben twee van deze 
fouten gekwantificeerd omdat de programma-autoriteiten of begunstigden niet in 
staat waren essentiële documenten over te leggen waaruit bleek dat aan de 
subsidiabiliteitsvoorwaarden was voldaan. Deze fouten vertegenwoordigden ongeveer 
7 % van de door ons gekwantificeerde verrichtingen en zijn goed voor 0,1 procentpunt 
van het geschatte foutenpercentage. 

Onze beoordeling van het werk van auditautoriteiten 

5.40. Auditautoriteiten zijn de “tweede verdedigingslinie” in het zekerheids- en 
controlekader voor uitgaven. Zij verifiëren steekproefsgewijs de regelmatigheid van de 
door de beheerautoriteiten bij de Commissie gedeclareerde uitgaven. Dit jaar 
beoordeelden wij het werk van 23 van de 116 auditautoriteiten in 19 lidstaten en het 
VK. Onze steekproef omvat 31 zekerheidspakketten en 2 afsluitingspakketten. In alle 
gevallen hadden de auditautoriteiten aanvankelijk een restfoutenpercentage van 2 % 
of minder gerapporteerd. 

5.41. In haar JAV’s heeft de Commissie, rekening houdend met haar eigen 
controlewerkzaamheden en de voorlopige resultaten van onze controles, het 
restfoutenpercentage voor 9 van de 31 zekerheidspakketten in onze steekproef 
verhoogd tot meer dan 2 % (39 % van de uitgaven in de steekproef). Dit omvat twee 
gevallen waarin de Commissie voorschotten aan financieringsinstrumenten had 
uitgesloten die eerder door auditautoriteiten waren opgenomen. In die twee gevallen 
(5 % van de uitgaven in de steekproef) troffen we geen bijkomende fouten aan. 

5.42. Ook rekening houdend met de bijkomende fouten die zijn ontdekt naar 
aanleiding van de verificaties van de Commissie tonen onze werkzaamheden ten 
aanzien van de steekproef van dit jaar echter aan dat het restfoutenpercentage meer 

173



 

 

dan 2 % was in 12 van de 31 zekerheidspakketten (39 % van de uitgaven in de 
steekproef). 

5.43. Sinds 2017 onderzoeken we jaarlijks een steekproef van 
zekerheidspakketten. In die periode hebben we 69 zekerheidspakketten in 
24 lidstaten20 en het VK minimaal één keer onder de loep genomen, wat overeenkomt 
met 34 % tot 62 % van de in de jaarrekeningen gecertificeerde uitgaven per jaar. 
Rekening houdend met de aanpassingen van de Commissie en onze eigen 
controlebevindingen was het restpercentage bij 37 van deze pakketten (54 %) in ten 
minste één jaar meer dan 2 %. De 37 pakketten vertegenwoordigden steevast 
minstens 39 % van de uitgaven in onze steekproef (zie figuur 5.4). Dit illustreert de 
mate waarin auditautoriteiten ten onrechte rapporteren dat restfoutenpercentages 
onder de materialiteitsdrempel van 2 % liggen. 

Figuur 5.4 — Zekerheidspakketten met een restpercentage van meer dan 
2 % (2017-2021) 

 
Bron: ERK. 

5.44. Onze controleresultaten van de laatste vijf jaar tonen aan dat de bestaande 
controles het hoge inherente foutenrisico op dit gebied nog niet voldoende 
compenseren. Dit geldt met name voor beheerautoriteiten, waarvan de verificaties 
nog steeds gedeeltelijk ondoeltreffend zijn in het voorkomen of opsporen van 
onregelmatigheden in de door de begunstigden gedeclareerde uitgaven. Hoewel 
auditautoriteiten een sleutelrol spelen in het zekerheidskader voor cohesie, is 

                                                      
20 Alle lidstaten, behalve Denemarken, Luxemburg en Malta. 
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doeltreffende beheerscontrole onontbeerlijk om zowel de prestaties van de concrete 
acties als de naleving van het rechtskader te waarborgen. 

5.45. De belangrijkste bijdrage aan het geschatte foutenpercentage is het gevolg 
van te wensen overlatende besluitvorming door beheerautoriteiten, bijvoorbeeld bij 
de goedkeuring van niet-subsidiabele projecten of onrechtmatige staatssteun. We 
hebben ook opgemerkt dat de auditautoriteiten relatief lage niveaus van dit soort 
fouten melden. Figuur 5.5 brengt deze kwestie in kaart. 

Figuur 5.5 — Aandeel niet-subsidiabele projecten en staatssteunfouten 

 
Bron: ERK. 

5.46. Een belangrijke factor voor de doeltreffendheid van het zekerheids- en 
controlekader is een goede samenwerking en feedback tussen beheer- en 
auditautoriteiten. We hebben een goede praktijk vastgesteld die illustreert hoe 
samenwerking tussen beheer- en auditautoriteiten de kwaliteit van de controles kan 
verbeteren en bijgevolg het aantal fouten kan verminderen (zie kader 5.8). 
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Kader 5.8 

Samenwerking tussen beheer- en auditautoriteiten 
De Bulgaarse auditautoriteit werkt samen met de beheerautoriteiten door op haar 
website het volgende te publiceren21: 

o haar checklists voor systeemcontroles en controles van concrete acties (met 
inbegrip van openbare aanbestedingsprocedures en staatssteun) die in 
voorkomend geval door de beheerautoriteiten moeten worden gebruikt; 

o een jaarlijkse analyse van de fouten die bij haar controlewerkzaamheden aan 
het licht zijn gekomen; 

o een samenvatting van onregelmatigheden op het gebied van openbare 
aanbesteding, met richtsnoeren om deze te voorkomen. 

We stelden geen onregelmatigheden vast in door deze auditautoriteit 
onderzochte verrichtingen die in onze steekproef van 2021 waren opgenomen. 

Sommige auditautoriteiten moeten het controletraject voor hun steekproeftrekking 
verbeteren 

5.47. Vanwege het grote aantal concrete acties dat door elk OP werd 
gecofinancierd moeten de auditautoriteiten steekproeven trekken om zich een 
oordeel te vormen over de subsidiabiliteit van de uitgaven. Willen steekproeven 
betrouwbare resultaten opleveren, dan moeten deze representatief zijn voor de 
gecontroleerde populatie en, als algemene regel, zijn gebaseerd op een statistisch 
geldige methode. Naar aanleiding van de COVID-19-crisis heeft de Commissie een 
wijziging aangebracht in de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen 
waarbij werd voorzien in een uitgebreide mogelijkheid om gebruik te maken van een 
niet-statistische steekproefmethode als uitzonderlijke en tijdelijke maatregel voor het 
boekhoudjaar 2019/202022. We constateerden niettemin dat de auditautoriteiten 
statistische steekproeven hadden gebruikt voor de meeste van de 
31 zekerheidspakketten in onze steekproef (namelijk 87 % van de pakketten, die 
betrekking hadden op 190 van de 213 verrichtingen). 

                                                      
21 De missie van het uitvoerend agentschap van Bulgarije voor de controle van de EU-fondsen. 

22 Verordening EU 2020/558 wat betreft specifieke maatregelen met het oog op uitzonderlijke 
flexibiliteit bij het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen naar 
aanleiding van de uitbraak van Covid-19. 
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5.48. We troffen echter lacunes aan in het controletraject voor de steekproef van 
zes zekerheidspakketten. Hoewel dit geen impact had op de representativiteit, zijn wij 
van mening dat de auditautoriteiten ervoor moeten zorgen dat er een volledig en 
adequaat controletraject is voor het steekproefproces. 

Er blijven tekortkomingen bestaan in de wijze waarop auditautoriteiten hun werk 
uitvoeren en documenteren 

5.49. Op grond van de internationale controlenormen moeten auditors hun 
controles documenteren, met duidelijke verwijzingen naar alle documenten die het 
meest relevant zijn voor de gecontroleerde uitgaven23. Op die manier kunnen ze 
verantwoording afleggen over hun werk en kunnen ze interne en externe evaluatoren 
helpen bij het formuleren van conclusies over de omvang en toereikendheid van de 
controles. Onvoldoende of ongeschikte vragen of antwoorden in checklists verhogen 
het risico dat onregelmatigheden niet worden ontdekt. 

5.50. Voor 104 van de verrichtingen in onze steekproef (49 %) konden we 
conclusies trekken op basis van onze doorlichting van het werk van de 
auditautoriteiten. Bij 109 verrichtingen (51 %) stelden we tekortkomingen vast met 
betrekking tot de reikwijdte, kwaliteit en/of documentatie van dat werk, waardoor we 
de desbetreffende controleprocedures moesten overdoen. De belangrijkste reden 
voor de tekortkomingen was dat de in de controledossiers opgeslagen documentatie 
niet altijd toereikend was om een ervaren auditor die niet eerder bij de controle 
betrokken was, in staat te stellen tot dezelfde conclusies te komen als de 
oorspronkelijke auditor. Bij 43 verrichtingen (20 % van het totaal) waren wij 
genoodzaakt contact op te nemen met de begunstigden om de nodige 
controledocumentatie te verkrijgen. 

5.51. We troffen kwantificeerbare fouten aan die niet eerder door de 
auditautoriteit waren ontdekt bij 25 van de 109 verrichtingen (in 12 pakketten, 
waaronder 11 voor de programmeringsperiode 2014-2020) waarvoor we een controle 
opnieuw hebben uitgevoerd. 

5.52. Op dezelfde wijze als vorig jaar24 beoordeelden we tijdens onze evaluatie van 
het werk van de auditautoriteiten of het risico op fraude naar behoren aan bod kwam 
in de checklists die zij gebruikten om concrete acties te controleren. We constateerden 
dat 38 % van de concrete acties uit de periode 2014-2020 (81 van de 213) werd 
                                                      
23 ISA 230 Controledocumentatie. 

24 De paragrafen 5.45 en 5.46 van het Jaarverslag 2020. 
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gecontroleerd aan de hand van een checklist waarin het frauderisico expliciet werd 
behandeld, wat een verbetering is ten opzichte van de 21 % die we vorig jaar 
vaststelden. 

Het werk van de Commissie om zekerheid te verschaffen en 
haar verslaglegging over het restfoutenpercentage in haar 
jaarlijkse activiteitenverslagen 

5.53. JAV’s zijn voor de DG’s van de Commissie het belangrijkste middel om te 
rapporteren of zij redelijke zekerheid hebben dat met de controleprocedures de 
regelmatigheid van de uitgaven gewaarborgd is. 

De kernprestatie-indicator van de Commissie betreffende de regelmatigheid in de 
jaarlijkse activiteitenverslagen ligt onder de materialiteitsdrempel, terwijl haar 
schatting van de maximale fout daarboven ligt 

5.54. Op het gebied van cohesie gebruikt de Commissie individuele 
restfoutenpercentages die door de lidstaten zijn gerapporteerd, de resultaten van haar 
eigen regelmatigheidswerkzaamheden en andere beschikbare informatie om een 
gewogen gemiddeld foutenpercentage te berekenen. Zij rapporteert dat percentage 
als een kernprestatie-indicator (KPI) betreffende de regelmatigheid. De KPI voor 2021 
is gebaseerd op individuele percentages die voor het boekjaar 2019/2020 zijn 
gerapporteerd, zonder het effect van de voor financieringsinstrumenten betaalde 
voorschotten. De Commissie berekent tevens een maximumpercentage. 

5.55. DG REGIO rapporteerde een KPI van 1,9 % en een “maximumpercentage” van 
2,5 %. De percentages van DG EMPL waren 1,7 % voor de KPI en 2,4 % voor het 
maximale risico. In beide JAV’s wordt uitgelegd dat bij de maximumpercentages 
rekening wordt gehouden met de controleresultaten die nog worden besproken met 
de lidstaten en dat ermee beoogd wordt het risico op fouten aan te pakken die buiten 
de steekproef van verrichtingen in OP’s vallen die (door de Commissie of ons) werden 
gecontroleerd in de loop van het jaar. In vergelijking met vorig jaar kunnen de 
maximumpercentages ook een “aanvulling” of vast percentage voor niet-
gecontroleerde OP's omvatten (zie paragraaf 5.62)25. 

5.56. Figuur 5.6 bevat een overzicht van de KPI’s die door de Commissie werden 
vermeld in haar JAV's over 2021. 

                                                      
25 Voetnoot 51 van het JAV 2011 van DG REGIO en voetnoot 73 van het JAV van DG EMPL. 
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Figuur 5.6 — De KPI’s van de Commissie voor cohesie vergeleken met het 
door ons geschatte foutenpercentage 

 
Bron: ERK. 

5.57. In het AMPR 2021 vermeldde de Commissie: 

— voor MFK-rubriek 2 als geheel een gecombineerd risico bij betaling tussen de 
1,7 % en 2,3 %, op basis van de risicobedragen waarop de verschillende DG's 
waren uitgekomen. Onze foutenbandbreedte voor MFK-rubriek 2 loopt van 1,8 % 
tot 5,4 % en het geschatte foutenpercentage is 3,6 %; 

— voor MFK-subrubriek 2a inzake samenhang een gecombineerd risico bij betaling 
tussen de 1,8 % en 2,5 %26, weer op basis van de ramingen van de risicobedragen 
door de DG's en hun KPI's. Onze foutenbandbreedte voor MFK-subrubriek 2a 
loopt van 2,1 % tot 6,1 % en het geschatte foutenpercentage is 4,1 %. 

5.58. Voor het derde jaar op rij vallen de maximale foutenpercentages van de 
Commissie binnen onze eigen schattingen van de foutenbandbreedte. Voor diezelfde 
periode liggen de in het AMPR gerapporteerde percentages (alsook de in de JAV's 
gerapporteerde specifieke percentages) steeds onder het door ons geschatte 
foutenpercentage (zie figuur 5.6). 

                                                      
26 Blz. 21 van Volume III van het AMPR 2021. 
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De Commissie heeft haar methodologie voor de schatting van het maximale risico 
verbeterd, maar er blijven inherente risico’s bestaan in haar zekerheidsmodel 

5.59. In 2021 publiceerden we een speciaal verslag waarin we dieper ingaan op de 
relevantie, betrouwbaarheid en consistentie van het jaarlijkse foutenpercentage dat in 
de JAV’s en het AMPR voor cohesie-uitgaven wordt gerapporteerd27. 

5.60. De belangrijkste conclusies van het verslag bevestigden de bevindingen28 van 
de afgelopen vier jaar in onze jaarverslagen, met name dat: 

— de Commissie (op OP-niveau, in JAV’s en in het AMPR) een minimaal geschat 
foutenpercentage geeft dat niet definitief is; 

— controles aan de hand van stukken, aangezien daarmee onregelmatige uitgaven 
mogelijk niet worden opgespoord en gecorrigeerd, van beperkte waarde zijn voor 
de bevestiging van de geldigheid van de door de auditautoriteiten gerapporteerde 
restfoutenpercentages; 

— de risicoclassificatie van auditautoriteiten niet altijd van invloed is op de vraag of 
zij worden geselecteerd voor nalevingsgerichte controles; 

— tijdsbeperkingen die inherent zijn aan het controleproces inhouden dat voor de 
meeste OP’s waarvoor de controlewerkzaamheden van de Commissie aanleiding 
geven tot een materieel foutenpercentage, in het voorgaande JAV geen 
voorbehoud was gemaakt. 

5.61. In hetzelfde verslag merkten we ook op dat, waar de auditautoriteiten een 
gemeenschappelijk foutenpercentage gaven voor door twee DG’s beheerde fondsen, 
die DG’s hun verdere verslaglegging niet systematisch coördineerden. In dit verband 
hebben wij inmiddels nota genomen van de consistentie die is bereikt in de controle- 
en beoordelingswerkzaamheden van de Commissie met de oprichting in juli 2021 van 
het gemeenschappelijk auditdirectoraat Cohesie, dat alle controleactiviteiten met 
betrekking tot cohesie-uitgaven afhandelt. 

                                                      
27 Speciaal verslag nr. 26/2021 “Regelmatigheid van de uitgaven in het kader van het 

cohesiebeleid van de EU: de Commissie maakt jaarlijks een minimaal geschat 
foutenpercentage bekend dat niet definitief is”. 

28 Paragrafen 6.62 en 6.63 van het Jaarverslag 2018. 
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5.62. In reactie op onze aanbevelingen heeft de Commissie haar methodologie 
voor het berekenen van de maximale risico's herzien. Meer bepaald past zij nu op niet-
gecontroleerde OP’s een “aanvulling” toe op basis van de foutenpercentages die door 
dezelfde auditautoriteit zijn gerapporteerd voor andere OP’s, of een vast percentage 
als de auditautoriteit nog niet is gecontroleerd (zie paragraaf 5.55). De Commissie 
voert deze aanpassingen echter niet door wanneer OP’s in eerdere boekjaren zijn 
gecontroleerd; voor deze OP’s blijft zij op haar controles aan de hand van stukken 
vertrouwen. Zoals uiteengezet in paragraaf 5.60 hebben controles aan de hand van 
stukken inherente beperkingen in vergelijking met nalevingsgerichte controles. 
Bovendien kan de aanvulling ontoereikend zijn om rekening te houden met fouten die 
de Commissie niet door middel van haar nalevingsgerichte controles heeft ontdekt. 

De Commissie blijft onregelmatigheden opsporen door middel van haar 
nalevingsgerichte controles 

5.63. De betrouwbaarheid van de in de JAV’s gerapporteerde informatie over de 
regelmatigheid hangt in hoge mate af van de kwaliteit van het werk van de 
programma-autoriteiten. De Commissie voert nalevingsgerichte controles uit om de 
betrouwbaarheid van het werk van de auditautoriteiten te onderzoeken en te 
beoordelen. De doelstelling van deze controles bestaat erin redelijke zekerheid te 
verkrijgen dat er geen ernstige tekortkomingen in de beheers- en controlesystemen 
zijn die onontdekt blijven en niet worden gemeld — en daarom niet worden 
gecorrigeerd — wanneer de Commissie de rekeningen ontvangt. 

5.64. In 2021 heeft de Commissie 24 nalevingsgerichte controles uitgevoerd, vaak 
met betrekking tot EFRO/CF- en ESF/YEI-programma’s. Bij 18 van deze controles 
concludeerde de Commissie dat de restfoutenpercentages die in de jaarlijkse 
controleverslagen van de auditautoriteiten waren gerapporteerd voor het 
boekjaar 2019/2020 te laag waren ingeschat; de Commissie heeft die percentages dan 
ook verhoogd. In acht gevallen is hierdoor het restpercentage gestegen tot boven de 
materialiteitsdrempel van 2 %. 

De jaarlijks activiteitenverslagen bevatten geen verwijzing naar de lopende 
rechtsstaatprocedure tegen Hongarije 

5.65. Op 1 januari 2021 heeft de EU een nieuwe verordening ingevoerd om haar 
financiële belangen te beschermen tegen schendingen door de lidstaten van de 
beginselen van de rechtsstaat29. Op 27 april 2022 heeft de Commissie Hongarije een 
                                                      
29 Verordening (EU) 2020/2092 betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter 

bescherming van de Uniebegroting. 
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schriftelijke kennisgeving toegezonden in verband met vermeende schendingen van de 
rechtsstaat. Volgens de verordening moet de Commissie gegronde redenen hebben 
om te oordelen dat deze schendingen gevolgen hebben of dreigen te hebben voor het 
goed financieel beheer van de EU-begroting of de financiële belangen van de EU. In 
hun JAV’s 2021 hebben noch DG EMPL, noch DG REGIO verwezen naar deze lopende 
procedure of naar de wijze waarop deze van invloed kan zijn op de zekerheid die de 
Commissie kan verkrijgen van het controle- en zekerheidssysteem van Hongarije.  

182



 

 

Conclusie en aanbevelingen 

Conclusie 

5.66. Over het geheel genomen wijst de door ons verkregen controle-informatie 
die wij in dit hoofdstuk hebben gepresenteerd, erop dat het foutenpercentage bij de 
uitgaven voor “Cohesie, veerkracht en waarden” van materieel belang was. Voor MFK-
rubriek 2 wees onze toetsing van verrichtingen uit dat het totale geschatte 
foutenpercentage 3,6 % bedroeg. 

5.67. Alle fouten die wij in dit hoofdstuk hebben gekwantificeerd, hebben 
betrekking op uitgaven in het kader van subrubriek 2a, waarvoor onze totale schatting 
4,1 % is. 

5.68. Het controle- en zekerheidskader voor cohesie-uitgaven in de 
programmeringsperiode 2014-2020 werd opgezet om te waarborgen dat de jaarlijkse 
restfoutenpercentages onder de materialiteitsdrempel bleven. Uit onze controle kwam 
naar voren dat de wijze waarop zowel de programma-autoriteiten van de lidstaten als 
de Commissie het kader toepassen, verder moet worden verbeterd. 

5.69. Uit het aantal door de auditautoriteiten gerapporteerde fouten blijkt, evenals 
uit onze controleresultaten, dat de beheerscontroles van de lidstaten 
onregelmatigheden in de door de begunstigden gedeclareerde uitgaven niet altijd 
doeltreffend voorkomen of opsporen. 

5.70. Bovendien beperken de gebreken die wij aantroffen in het werk van diverse 
auditautoriteiten dat door onze steekproef werd bestreken (zie de paragrafen 5.40-
5.52) momenteel het vertrouwen dat in dat werk kan worden gesteld. Het 
herberekende percentage lag voor 12 van de 31 zekerheidspakketten voor de 
periode 2014-2020 boven de materialiteitsdrempel van 2 %. De Commissie heeft de 
restfoutenpercentages voor 9 van deze 12 pakketten bijgesteld tot een cijfer dat boven 
de 2 % lag. Daarbij heeft zij ook rekening gehouden met onze 
controlewerkzaamheden. 
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5.71. Sinds 2017 vertegenwoordigen de zekerheidspakketten in onze jaarlijkse 
steekproeven steeds meer dan een derde van de door de Commissie aanvaarde 
uitgaven. Het deel van de uitgaven dat valt onder zekerheidspakketten met 
restpercentages van meer dan 2 % is afgenomen van 55 % in 2018 tot 39 % in 2021 
(zie figuur 5.4). 

5.72. De informatie over de regelmatigheid die in het AMPR voor het 
boekjaar 2019/2020 werd gepresenteerd, bevestigt dat er sprake was van een 
materieel foutenpercentage bij de cohesie-uitgaven (2,5 %). Vanwege de in 
paragraaf 5.60 gerapporteerde kwesties moeten beide in paragraaf 5.55 genoemde 
percentages van de Commissie als minimumschattingen worden beschouwd. In dit 
verband merken we op dat de maximumpercentages van de Commissie binnen de 
onderste helft van onze foutenbandbreedte vallen en onder het door ons geschatte 
foutenpercentage liggen (zie figuur 5.6). 

5.73. In haar JAV’s heeft de Commissie (DG EMPL en DG REGIO) geen informatie 
openbaar gemaakt over haar lopende rechtsstaatprocedure tegen Hongarije, noch 
over de wijze waarop deze van invloed kan zijn op de zekerheid die zij van het 
controle- en zekerheidssysteem van Hongarije kan verkrijgen over de regelmatigheid 
van de uitgaven. 

5.74. In verband met de verrichtingen die we in het kader van MFK-2b 
controleerden, had de Commissie niet alle financiële voorwaarden van haar 
voorafgaande aankoopovereenkomsten met producenten van COVID-19-vaccindoses 
geverifieerd. We troffen ook tekortkomingen op het gebied van aanbesteding aan in 
het kader van het instrument voor noodhulp. Wij hebben deze fouten niet 
gekwantificeerd, aangezien in elk door ons onderzocht geval rechtstreekse gunning te 
verdedigen was gezien de buitengewone aard van de pandemie. 

Aanbevelingen 

5.75. Bijlage 5.2 bevat de bevindingen naar aanleiding van onze follow-upevaluatie 
van de drie aanbevelingen die wij in ons Jaarverslag 2018 hebben gedaan. Hiervan had 
de Commissie er twee volledig uitgevoerd en één in de meeste opzichten. 

5.76. Wij zijn van mening dat de aanbevelingen 6.2 en 6.3 zijn uitgevoerd. We 
baseren ons daarbij op het feit dat de Commissie voor aanbeveling 6.2 over 
onregelmatige inhoudingen van betalingen consequent controleert of betalingen aan 
begunstigden tijdig worden gedaan en waar nodig corrigerende aanbevelingen doet 
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aan de lidstaten. Voor aanbeveling 6.3 betreffende de afsluitingsregelingen voor de 
periode 2014-2020 heeft de Commissie de belangrijkste risico’s vastgesteld die van 
invloed zijn op de afsluiting van de programma’s en heeft zij deze in aanmerking 
genomen bij de opstelling van de richtsnoeren voor afsluiting. 

5.77. We hebben ook de aanbevelingen uit de jaarverslagen 2019 en 2020 
geëvalueerd waaraan onmiddellijk gevolg moest worden gegeven of die in de loop van 
2021 moesten worden uitgevoerd, alsmede de nog relevante aanbevelingen uit het 
Jaarverslag 2017 die nog niet volledig waren uitgevoerd. 

5.78. Op basis van deze beoordeling en onze bevindingen en conclusies voor 2021 
doen wij de volgende aanbevelingen aan de Commissie: 

Aanbeveling 5.1 — De methode die wordt gebruikt om 
begunstigden te vergoeden wanneer vereenvoudigde 
kostenopties worden toegepast om de EU-bijdrage aan het 
programma te bepalen 

Wijs beheerautoriteiten nogmaals op de vereisten die gelden voor het vergoeden van 
begunstigden met gebruikmaking van een methodologie die afwijkt van de 
vereenvoudigde kostenopties die zijn gebruikt voor de berekening van de betalingen 
aan de lidstaten uit de EU-begroting, met name rekening houdend met de situatie die 
dit jaar is geconstateerd bij een Iers operationeel programma in het kader van het ESF. 

Streefdatum voor de uitvoering: december 2022 

Aanbeveling 5.2 — Bijdrage van nationale regelingen aan de 
ESF-doelstellingen 

Zorg ervoor dat, wanneer operationele programma’s gebaseerd zijn op bestaande 
nationale regelingen, de uitgevoerde concrete actie doeltreffend bijdraagt tot de 
verwezenlijking van de programmadoelstellingen, met name rekening houdend met de 
situatie die dit jaar is geconstateerd met betrekking tot NEET-deelnemers bij Spaanse 
operationele programma’s in het kader van het ESF/YEI. 

Streefdatum voor de uitvoering: november 2022 
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Aanbeveling 5.3 — Verificatie van de NEET-status door 
programma-autoriteiten 

Wijs de programma-autoriteiten er nogmaals op dat zij de NEET-status van de 
deelnemers moeten bevestigen voordat zij uitgavendeclaraties voor ESF/YEI-
programma’s uit de periode 2014-2020 indienen. Deze subsidiabiliteitscontroles 
moeten worden uitgevoerd op basis van betrouwbare en geverifieerde bronnen, met 
name rekening houdend met de situatie die dit jaar is geconstateerd bij Franse en Ierse 
OP's in het kader van het ESF/YEI. 

Streefdatum voor de uitvoering: december 2022 

Aanbeveling 5.4 — Naleving door de producent van de 
voorafgaande aankoopovereenkomsten voor COVID-19-vaccins 

Ga na of producenten van COVID-19-vaccins voldoen aan de voorwaarden van 
voorafgaande aankoopovereenkomsten, met name wat betreft ramingen van de 
productiekosten, het gebruik van voorschotfinanciering en, voor zover van toepassing, 
de naleving van de bedingen dat ze geen winst zouden maken, en neem zo nodig 
corrigerende maatregelen. 

Streefdatum voor de uitvoering: december 2025 

Aanbeveling 5.5 — Controletraject voor steekproeftrekking 
door auditautoriteiten 

Wijs de auditautoriteiten er nogmaals op dat zij op grond van het rechtskader verplicht 
zijn een controletraject bij te houden waarmee de Commissie kan nagaan of hun 
steekproefprocedures onafhankelijk, objectief en onbevoordeeld zijn. 

Streefdatum voor de uitvoering: december 2022 
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Aanbeveling 5.6 — Rechtsstaat 

Verstrek in de jaarlijkse activiteitenverslagen informatie over lopende 
rechtsstaatprocedures tegen lidstaten en over de wijze waarop deze van invloed 
kunnen zijn op de zekerheid die de Commissie van de zekerheids- en controlesystemen 
van de betreffende landen kan verkrijgen over de regelmatigheid van de uitgaven. 

Streefdatum voor de uitvoering: april 2023 (volgende JAV’s)
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Bijlagen 

Bijlage 5.1 — Informatie over EU-maatregelen in lidstaten en regio’s 

Bron: ERK. 

Polen 11 800 42 3
Tsjechië 3 245 14 2
Italië 3 002 15 --
Portugal 2 722 13 3
Spanje 2 510 11 6
Roemenië 2 296 7 --
Duitsland 2 163 13 2
Hongarije 1 826 9 2
Griekenland 1 666 9 4
Frankrijk 1 560 7 3
Litouwen 1 490 8 --
Slowakije 1 070 7 --
Territoriale samenwerking 1 356 9 1
Verenigd Koninkrijk 1 040 8 --
Kroatië 897 7 --
Bulgarije 838 7 --
Estland 544
Letland 465
Slovenië 384 7 --
Finland 256 5 --
België 251
Zweden 203
Oostenrijk 134 5 --
Ierland 117 5 1
Nederland 75 4 1
Malta 73
Denemarken 55
Cyprus 50
Luxemburg 7
TOTAAL 40 738 212 28
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Gecontroleerde verrichtingen 2014-2020

Lidstaten

EU-bijdrage 
(miljoen EUR)

Gekwantificeerde fouten  

NB: Bijdragen voor territoriale samenwerking, die transnationaal zijn, zijn niet 
opgenomen in deze figuur.

3
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Bijlage 5.2 — Follow-up van eerdere aanbevelingen voor “Cohesie, veerkracht en waarden” 

Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 
Niet 

uitgevoerd 
Niet van 

toepassing 
Ontoereikend 

bewijs In de meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

2017 

Wij bevelen de Commissie het volgende aan: 
Aanbeveling 1: zorg ervoor dat de 
controleregelingen voor door het EIF beheerde 
financieringsinstrumenten toereikend zijn op het 
niveau van de financieel intermediairs. Wanneer de 
EIB/het EIF gebruikmaakt van overeengekomen 
procedures met externe controleurs, zou de 

X30 

30 Met de omnibusverordening werd auditautoriteiten een nieuw vereiste opgelegd inzake het verrichten van systeemcontroles en controles van concrete 
acties met betrekking tot financieringsinstrumenten op het niveau van de financiële intermediairs, met inbegrip van door de EIB-groep beheerde 
financieringsinstrumenten maar met uitsluiting van programma's in het kader van het kmo-initiatief die vóór 2 augustus 2018 waren opgezet. De 
Commissie heeft aanvullende maatregelen genomen door in de controlemethodologie voor financieringsinstrumenten de aanbeveling op te nemen dat 
auditautoriteiten financiële intermediairs controleren voor instrumenten die door de EIB-groep worden uitgevoerd, ongeacht wanneer deze werden 
opgericht. De methodologie kan het wettelijke mandaat van de auditautoriteiten echter niet uitbreiden. De Commissie heeft bewijs geleverd dat de 
auditautoriteiten in sommige lidstaten al verificaties verrichten op het niveau van de financiële intermediairs. Uit onze controle voor 2020 bleek echter 
dat deze verificaties nog niet consistent worden uitgevoerd (in de door ons gecontroleerde lidstaat hadden noch de externe auditor, noch de 
auditautoriteiten controles uitgevoerd op het niveau van de financiële intermediairs). Er zijn geen nieuwe elementen verstrekt waaruit blijkt dat dit in 
2021 is gecorrigeerd. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 
Niet 

uitgevoerd 
Niet van 

toepassing 
Ontoereikend 

bewijs In de meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

Commissie de minimumvoorwaarden van 
dergelijke contracten moeten vaststellen met het 
oog op de noodzaak om zekerheid te verschaffen, 
met name de verplichting om voldoende 
controlewerkzaamheden te verrichten op het 
niveau van de lidstaat. 
(Datum van uitvoering: direct) 
Aanbeveling 3: verhelp de tekortkomingen die wij 
hebben vastgesteld in de verificatie van het door 
de auditautoriteiten verrichte werk in het kader 
van de regelmatigheidscontroles van de 
Commissie. 
(Datum van uitvoering: direct) 

 X31     

Aanbeveling 4: verhelp de complexiteit van de 
informatie die in de JAV's van de DG’s REGIO en  X32     

                                                      
31 Zie de paragrafen 6.58-6.64 van het Jaarverslag 2018, de paragrafen 5.48-5.62 van het Jaarverslag 2019 en de paragrafen 5.43 en 5.44 van het 

Jaarverslag 2020. Hoewel de Commissie meer werk verzet op het gebied van nalevingsgerichte controles, stuiten we nog steeds op tekortkomingen in 
het werk van de auditautoriteiten. 

32 Punt iii) is in de meeste opzichten uitgevoerd, aangezien de Commissie in het AMPR 2020 een totaal restfoutenpercentage voor het beleidsterrein heeft 
verschaft dat niet volledig overeenkwam met MFK-subrubriek 1b. Voor de nieuwe MFK-rubrieken moet het totale restfoutenpercentage ten minste voor 
subrubriek 2a worden gepresenteerd. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 
Niet 

uitgevoerd 
Niet van 

toepassing 
Ontoereikend 

bewijs In de meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

EMPL wordt gegeven over het controle- en 
zekerheidskader voor 2014-2020, door: 
(…) 
iii) voor elk boekjaar een totaal 
restfoutenpercentage voor subrubriek 1b van het 
MFK te publiceren. 
(Datum voor de uitvoering: juni 2019) 

Aanbeveling 5: zorg ervoor dat controleregelingen 
worden veranderd in de zin van het door de 
Commissie gedane voorstel voor 
financieringsinstrumenten in het regelgevingskader 
na 2020, zodat uitsluitend het feitelijke gebruik van 
middelen op het niveau van de eindontvanger 
wordt gehanteerd voor de berekening van 
restfoutenpercentages. 

  X33    

                                                      
33 De nieuwe verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen voor de periode 2021-2027 (Verordening (EU) 2021/1060) voorziet in één enkele 

voorschotbetaling voor financieringsinstrumenten die moet worden opgenomen in de eerste betalingsaanvraag. In haar antwoorden op de follow-up 
voor het Jaarverslag 2020 verklaarde de Commissie dat zij voornemens was om een gedelegeerde handeling vast te stellen waarbij auditautoriteiten 
worden verplicht dit voorschot uit te sluiten van de controlepopulatie. De Commissie heeft dit standpunt nu herzien en verklaard dat het initiële 
voorschot deel zal blijven uitmaken van de gecontroleerde populatie van het betrokken boekjaar. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 
Niet 

uitgevoerd 
Niet van 

toepassing 
Ontoereikend 

bewijs In de meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

(Datum van uitvoering: voordat de uitvoering van 
het wetgevingskader na 2020 begint) 

Aanbeveling 6: voer voldoende 
regelmatigheidscontroles uit om conclusies te 
kunnen trekken over de doeltreffendheid van het 
werk van de auditautoriteiten en om uiterlijk in de 
JAV's die zij in het jaar volgend op het jaar van 
aanvaarding van de rekeningen publiceren, 
redelijke zekerheid over de regelmatigheid van 
uitgaven te kunnen verkrijgen. 
(Datum van uitvoering: direct) 

 X34     

                                                      
34 Zie paragraaf 5.64 van dit jaarverslag. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 
Niet 

uitgevoerd 
Niet van 

toepassing 
Ontoereikend 

bewijs In de meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

2018 

Wij bevelen de Commissie het volgende aan: 
Aanbeveling 6.1 — Controleregelingen voor in het 
kader van het kmo-initiatief ingestelde 
programma's 
Ervoor zorgen: 
a) dat regelmatige controles op het niveau van 

de financieel intermediairs worden 
uitgevoerd door de auditautoriteit of een 
door de EIB-groep geselecteerde controleur, 
op basis van een representatieve steekproef 
van uitbetalingen aan eindontvangers; 

b) dat, indien dergelijke controles ontoereikend 
waren, passende controlemaatregelen 
worden ontwikkeld en uitgevoerd om de 
mogelijkheid van materiële onregelmatige 
uitgaven bij de afsluiting te voorkomen. 

(Streefdatum voor de uitvoering: direct) 

 X35     

                                                      
35 Onze eerdere controles bevestigden dat het EIF zijn toezicht- en controlesystemen reeds heeft verbeterd of daarmee bezig is en het gebruik van 

redelijkezekerheidsverslagen vrijwillig heeft uitgebreid tot SMEI-programma’s. Hoewel wij erkennen dat sommige auditautoriteiten reeds verificaties op 
het niveau van financiële intermediairs hebben verricht, is de volledige doeltreffendheid van deze maatregelen nog niet aangetoond. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 
Niet 

uitgevoerd 
Niet van 

toepassing 
Ontoereikend 

bewijs In de meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

Aanbeveling 6.2 — Onregelmatige inhouding van 
betalingen 
De nodige stappen zetten om te zorgen dat de 
controlelijsten die worden gebruikt door beheers- 
en auditautoriteiten verificaties omvatten van de 
naleving van artikel 132 van de verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen, dat 
bepaalt dat begunstigden uiterlijk negentig dagen 
na de datum waarop de desbetreffende 
betalingsaanvraag is ingediend, het verschuldigde 
totale bedrag aan subsidiabele uitgaven dienen te 
ontvangen. Indien van toepassing, passende 
aanbevelingen doen aan programma-autoriteiten 
en hen aansporen om in de toekomst de juiste 
praktijken toe te passen. 
(Streefdatum voor de uitvoering: direct) 

X      
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 
Niet 

uitgevoerd 
Niet van 

toepassing 
Ontoereikend 

bewijs In de meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

Aanbeveling 6.3 — 
Afsluitingsregelingen 2014-2020 
Tekortkomingen aanpakken en ervoor zorgen dat 
programma’s niet kunnen worden afgesloten met 
onregelmatige uitgaven van materieel belang. De 
Commissie moet: 

a) de belangrijkste risico's identificeren die van
invloed kunnen zijn op de regelmatige
afsluiting van programma's;

b) waar van toepassing, richtsnoeren
ontwikkelen inzake de regelingen voor de
afsluiting die adequate en tijdige
corrigerende maatregelen omvatten.

(Streefdatum voor de uitvoering: a) mei 2020 en 
b) december 2022) 

X 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 
Niet 

uitgevoerd 
Niet van 

toepassing 
Ontoereikend 

bewijs In de meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

2019 

Wij bevelen de Commissie het volgende aan: 

Aanbeveling 5.1 — Subsidiabiliteitsvoorwaarden 
voor projecten 
Verduidelijken wat wordt verstaan onder “fysiek 
voltooide” en/of “volledig ten uitvoer gelegde” 
concrete acties. Dit zou de lidstaten helpen om na 
te gaan of de concrete acties in overeenstemming 
zijn met artikel 65, lid 6, van de GB-verordening en 
om te vermijden dat niet-subsidiabele concrete 
acties niet worden ontdekt. Het moet duidelijk 
worden gemaakt dat deze voorwaarde alleen 
betrekking heeft op de werkzaamheden of 
activiteiten die nodig zijn om de output van de 
concrete actie te bereiken, en niet op de financiële 
en administratieve aspecten. 
(Tijdpad: onmiddellijk) 

 X36     

                                                      
36 Wij erkennen de maatregelen die de Commissie reeds heeft genomen om de begrippen “fysiek voltooide”/“volledig ten uitvoer gelegde” concrete acties 

te verduidelijken. De Commissie heeft deze verduidelijkingen echter niet aan alle lidstaten meegedeeld. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 
Niet 

uitgevoerd 
Niet van 

toepassing 
Ontoereikend 

bewijs In de meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

Aanbeveling 5.2 — Maatregelen ter vergroting 
van de betrouwbaarheid van de door de 
auditautoriteiten gerapporteerde restpercentages 
De belangrijkste bronnen van niet-ontdekte fouten 
analyseren en samen met de auditautoriteiten de 
nodige maatregelen ontwikkelen om de 
betrouwbaarheid van de gerapporteerde 
restpercentages te verbeteren. 
(Tijdpad: juni 2021) 

  X37    

                                                      
37 Ondanks de inspanningen van de Commissie, zoals weergegeven in de JAV’s van DG REGIO (2019: blz. 25 en 2020: blz. 41-43) en DG EMPL (2019: blz. 4) 

bleek uit onze controlewerkzaamheden voor 2020 in dit verband geen significante verbetering (zie bijvoorbeeld paragraaf 5.38 van het Jaarverslag 2020 
en de paragrafen 5.40 en 5.41 van het verslag van dit jaar). 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 
Niet 

uitgevoerd 
Niet van 

toepassing 
Ontoereikend 

bewijs In de meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

2020 

Wij bevelen de Commissie het volgende aan: 

Aanbeveling 5.1 — Evenwichtige 
standaardschalen van eenheidskosten voor de 
vergoeding van door de lidstaten gedane 
betalingen 
Zie nauwlettend toe op het gebruik van de 
standaardschalen van eenheidskosten door de 
lidstaten om ervoor te zorgen dat de regeling niet 
tot buitensporige onevenwichtigheden ten 
voordele van lidstaten leidt. De Commissie moet de 
lidstaten verzoeken buitensporig hoge percentages 
aan te passen en onevenwichtigheden te 
corrigeren om eventuele winsten bij de afsluiting 
van programma's te voorkomen. 
(Tijdpad: onmiddellijk) 

X      

Bron: ERK. 
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Hoofdstuk 6 

Natuurlijke hulpbronnen en milieu 
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Inleiding 
6.1. Dit hoofdstuk bevat onze bevindingen voor MFK-rubriek 3 “Natuurlijke
hulpbronnen en milieu” (MFK 3). Figuur 6.1 geeft een overzicht van de kernactiviteiten 
en de uitgaven in deze rubriek voor 2021. 

Figuur 6.1 — Betalingen en controlepopulatie 

(*) Overeenkomstig de geharmoniseerde definitie van onderliggende verrichtingen (zie voor nadere 
gegevens bijlage 1.1, paragraaf 12). 

Bron: ERK, op basis van gegevens uit de geconsolideerde jaarrekening 2021 van de Europese Unie. 

Controlepopulatie 2021 in vergelijking met betalingen

Betalingen 2021 — totaal 56,8

Controlepopulatie 2021 — totaal 56,6

Verrekening van voorfinanciering (*): 0,3 

Tussentijdse en saldobetalingen: 56,3
Voorfinancieringsbetalingen (*): 0,5

Tussentijdse en saldobetalingen: 56,3

Europees Landbouwgarantiefonds — rechtstreekse 
betalingen 38,3 (67,3 %)

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
14,6 (25,7 %)

Maritieme zaken en Visserij
0,9 (1,6 %)

Milieu en klimaat (LIFE)
0,4 (0,7 %)

Betalingen in 2021, uitgesplitst naar fonds

Natuurlijke hulpbronnen en milieu
56,8 miljard EUR (31,3 % van de EU-begrotingsuitgaven)

(miljard EUR)

Overige
0,1 (0,2 %)

Europees Landbouwgarantiefonds — marktgerelateerde uitgaven
2,5 (4,5 %)
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Korte beschrijving 

Beleidsdoelstellingen en uitgaveninstrumenten 

6.2. Landbouw en plattelandsontwikkeling zijn goed voor 97 % van de uitgaven voor 
“Natuurlijke hulpbronnen en milieu” en worden ten uitvoer gelegd via het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het GLB heeft drie algemene 
doelstellingen1: 

o rendabele voedselproductie, met de nadruk op landbouwinkomen, productiviteit 
van de landbouw en prijsstabiliteit; 

o duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie, met de 
klemtoon op uitstoot van broeikasgassen, biodiversiteit, bodem en water; 

o evenwichtige territoriale ontwikkeling. 

6.3. Hoewel de Europese Commissie, in het bijzonder het directoraat-generaal 
Landbouw en Plattelandsontwikkeling (DG AGRI), de eindverantwoordelijkheid draagt 
voor het GLB, deelt zij het beheer ervan met betaalorganen in de lidstaten. Sinds 2015 
geven onafhankelijke certificerende instanties in de lidstaten een jaarlijks oordeel over 
de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven. 

6.4. GLB-uitgaven vallen uiteen in drie grote categorieën: 

o rechtstreekse betalingen aan landbouwers, die volledig worden gefinancierd uit 
de EU-begroting; 

o de nationale en regionale plattelandsontwikkelingsprogramma’s van de lidstaten, 
die worden gecofinancierd uit de EU-begroting en door de lidstaten;  

o marktmaatregelen op landbouwgebied, die ook volledig worden gefinancierd uit 
de EU-begroting, met uitzondering van bepaalde maatregelen die worden 
gecofinancierd door de lidstaten, waaronder verkoopbevorderende maatregelen. 

                                                      
1 Artikel 110, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 inzake de financiering, het beheer en 

de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
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Belangrijkste uitgavencategorieën 

6.5. Rechtstreekse betalingen zijn goed voor 67 % van de uitgaven in het kader van 
MFK 3. Vier regelingen zijn goed voor 89 % van alle rechtstreekse betalingen in 2021: 

o twee regelingen die voorzagen in inkomenssteun op basis van de door de 
landbouwer opgegeven oppervlakte landbouwgrond: de “basisbetalingsregeling” 
(14,8 miljard EUR) en de “regeling inzake een enkele areaalbetaling” 
(4,4 miljard EUR); 

o een regeling ter ondersteuning van landbouwpraktijken die bevorderlijk zijn voor 
het klimaat en het milieu: de “vergroeningsbetaling” (10,8 miljard EUR); 

o een regeling gerelateerd aan specifieke soorten landbouwproducten (bijv. rund- 
en kalfsvlees, melk of eiwithoudende gewassen): “vrijwillige gekoppelde steun” 
(4,0 miljard EUR). 

6.6. Rechtstreekse betalingen aan landbouwers zijn op rechten gebaseerd: 
begunstigden ontvangen betalingen indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bij 
dergelijke betalingen is het risico op fouten kleiner dan bij betalingen op basis van 
vergoedingen indien de daaraan verbonden voorwaarden niet complex zijn (zie 
paragraaf 1.18). 

6.7. Plattelandsontwikkeling maakt 26 % uit van de uitgaven onder deze MFK-
rubriek. De Commissie heeft 118 plattelandsontwikkelingsprogramma’s in de lidstaten 
voor de periode 2014-2020 goedgekeurd, bestaande uit 20 maatregelen en 
67 submaatregelen. In 2020 werd nog een maatregel toegevoegd (M21 “Uitzonderlijke 
tijdelijke steun voor zwaar door de COVID-19-crisis getroffen landbouwers en kmo’s”)2. 
De eerste uitbetaling door de Commissie op basis van de door de lidstaten 
gedeclareerde uitgaven in het kader van de nieuwe maatregel M21 vond plaats 
in 2021. 14 lidstaten hebben in het kader van deze maatregel uitgaven gedeclareerd 
ten bedrage van in totaal 616,3 miljoen EUR3. Als gevolg van vertragingen bij de 

                                                      
2 Verordening (EU) 2020/872 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013 wat betreft 

een specifieke maatregel om uitzonderlijke tijdelijke steun te verlenen uit hoofde van het 
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) in reactie op de COVID-19-
uitbraak. 

3 In onze steekproef troffen we zeven verrichtingen in het kader van maatregel M21 aan, 
waarvoor wij geen fouten hebben gemeld. 
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vaststelling van de wetgeving voor het GLB na 2020 zijn de programma’s verlengd tot 
eind 20224. 

6.8. De uitgaven voor plattelandsontwikkeling vallen uiteen in twee grote 
categorieën: 

o betalingen aan landbouwers op basis van milieu- en klimaatgerelateerde criteria 
die worden toegepast op het landbouwareaal of op het aantal dieren op het 
bedrijf (“areaal-/diergebonden”); 

o steun aan investeringsprojecten met als doel sociale en economische 
ontwikkeling in plattelandsgebieden te ondersteunen (“niet-areaalgebonden”). 

6.9. Marktmaatregelen op landbouwgebied, die goed zijn voor 4,4 % van de MFK 3-
uitgaven, vormen een aantal uiteenlopende regelingen (bijv. de bevordering van de 
afzet van landbouwproducten, groenten en fruit op scholen, producentenorganisaties) 
waarop diverse subsidiabiliteitsvoorwaarden van toepassing zijn. 

6.10. Deze MFK-rubriek heeft ook betrekking op de EU-uitgaven voor het 
maritieme en visserijbeleid en op een deel van de EU-uitgaven voor milieu en 
klimaatactie, waaronder de EFMZV- en LIFE-programma’s vallen. Deze 
uitgavencategorie (2,2 % van de MFK 3-uitgaven) omvat ook uiteenlopende 
selectiecriteria, subsidiabiliteitsvereisten en uitbetalingsmethoden. 

6.11. De subsidiabiliteitsvoorwaarden voor de meeste uitgaven voor 
plattelandsontwikkeling, marktmaatregelen en de andere MFK 3-beleidsterreinen 
buiten het GLB zijn complexer dan voor rechtstreekse betalingen, en het risico op 
fouten is hoger (zie paragraaf 1.18). 

Reikwijdte en aanpak van de controle 

6.12. Ons doel was een schatting te maken van het foutenpercentage voor deze 
MFK-subrubriek en bij te dragen tot de betrouwbaarheidsverklaring; We hebben het 
volgende onderzocht voor deze MFK-rubriek in 2021, waarbij we de in bijlage 1.1 
uiteengezette controleaanpak en -methoden hebben toegepast: 

                                                      
4 Overeenkomstig het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk lopen de 

plattelandsontwikkelingsprogramma’s van de voormalige lidstaat tot de afsluiting ervan 
in 2023. 
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a) een statistisch representatieve steekproef van 212 verrichtingen die betrekking 
heeft op alle soorten uitgaven binnen deze MFK-rubriek:  

i) 84 rechtstreekse betalingen getoetst, waarbij de belangrijkste regelingen 
werden gedekt;  

ii) 42 areaal-/diergebonden verrichtingen in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s; 

iii) 62 niet-areaalgebonden verrichtingen voor plattelandsontwikkeling, 
14 verrichtingen in verband met marktmaatregelen en 10 verrichtingen5 in 
het kader van uitgaventerreinen buiten het GLB; 

b) de informatie over de regelmatigheid in de jaarlijkse activiteitenverslagen van 
DG AGRI en DG CLIMA, die vervolgens is opgenomen in het jaarlijks beheers- en 
prestatieverslag (Annual Management and Performance Report, AMPR) van de 
Commissie; 

c) geselecteerde systemen, in het kader waarvan we de uitvoering door de lidstaten 
van “controles door monitoring” en van maatregel M21 controleerden en 
coherentiecontroles van de door de lidstaten bij de Commissie ingediende 
controlestatistieken en betalingsgegevens uitvoerden. 

                                                      
5 We controleerden zeven verrichtingen in het kader van het Europees Fonds voor maritieme 

zaken en visserij en drie verrichtingen in verband met het LIFE-programma voor het milieu 
en klimaatactie. 
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Regelmatigheid van de verrichtingen 
6.13. Dit gedeelte van het hoofdstuk omvat vier subonderdelen. Het eerste 
subonderdeel heeft betrekking op onze toetsing van de steekproef van 
212 verrichtingen die we dit jaar hebben genomen en heeft tot doel inzicht te krijgen 
in de voornaamste bronnen van fouten. Het tweede subonderdeel betreft ons 
onderzoek naar de uitvoering door de lidstaten van controles door monitoring. Het 
derde betreft onze controles van de door de betaalorganen gemelde controle- en 
betalingsgegevens, terwijl wij in het vierde subonderdeel onze controlebevindingen 
over de uitvoering van maatregel M21 door geselecteerde lidstaten beschrijven. 

Resultaten van de toetsing van verrichtingen 

6.14. De 212 verrichtingen die we controleerden, hebben betrekking op 
18 lidstaten6. We controleerden rechtstreekse betalingen in 14 lidstaten, en onze 
toetsing van verrichtingen voor plattelandsontwikkeling had betrekking op 
20 nationale en regionale programma’s in 14 lidstaten. Van de 212 door ons 
onderzochte verrichtingen vertoonden er 185 (87 %) geen fouten en vertoonden er 
27 (13 %) fouten. Op basis van de 23 fouten die we hebben gekwantificeerd 
(zie figuur 6.2) en ander bewijs dat werd aangeleverd door het controlesysteem (zie 
het onderdeel over “Jaarlijkse activiteitenverslagen en andere governanceregelingen”) 
stellen we vast dat het foutenpercentage voor “Natuurlijke hulpbronnen” dicht bij de 
materialiteitsdrempel ligt. De meeste door ons aangetroffen fouten betroffen 
verrichtingen voor plattelandsontwikkeling en marktmaatregelen. We troffen enkele 
kleine gekwantificeerde fouten in rechtstreekse betalingen aan. We troffen ook vier 
problemen met betrekking tot niet-naleving zonder financiële impact aan. 

                                                      
6 België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, 

Italië, Letland, Litouwen, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Finland. 
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Figuur 6.2 — Resultaten van de toetsing van verrichtingen 

 
Bron: ERK. 

6.15. In bijlage 6.1 wordt een overzicht gegeven van de MFK 3-betalingen en de 
resultaten van onze toetsing van verrichtingen. 

6.16. In figuur 6.3 wordt het door ons geschatte foutenpercentage voor 2021 per 
foutencategorie uitgesplitst. 

Figuur 6.3 — De meest voorkomende bron van fouten waren niet-
subsidiabele begunstigden of uitgaven 

 
Bron: ERK. 
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6.17. De autoriteiten van de lidstaten en de Commissie (voor direct beheer) 
hadden corrigerende maatregelen getroffen die rechtstreekse gevolgen hadden voor 
21 van de verrichtingen uit onze steekproef. Deze maatregelen waren van belang voor 
onze berekeningen, omdat ons geschatte foutenpercentage voor dit hoofdstuk 
daardoor met 0,3 procentpunt daalde. In 15 gevallen van kwantificeerbare fouten 
beschikten de autoriteiten van de lidstaten en de Commissie over voldoende 
informatie om de fouten te kunnen voorkomen, of te kunnen opsporen en corrigeren 
voordat zij de uitgaven accepteerde. Indien alle beschikbare informatie naar behoren 
was gebruikt door autoriteiten van de lidstaten en de Commissie (voor direct beheer), 
zou het geschatte foutenpercentage voor dit hoofdstuk 1,2 procentpunt lager zijn 
geweest. Kader 6.1 bevat een voorbeeld van een administratieve fout als gevolg van 
het niet gebruiken van de beschikbare informatie.  

Kader 6.1 

Een betaalorgaan heeft niet alle beschikbare informatie gebruikt bij 
het controleren van de gedeclareerde kosten van een begunstigde 

Afzetbevordeningsmaatregel voor wijn, Spanje 

o Volgens de nationale regels kunnen begunstigden die wijnproeverijen 
organiseren alleen aanspraak maken op vergoeding van de kosten van één 
fles van elke soort wijn per zes deelnemers.  

o Het betaalorgaan verzocht de begunstigde om een uitgebreid verslag met 
een overzicht van de georganiseerde evenementen en het aantal deelnemers 
en flessen voor elk evenement. 

o Bij het verrichten van controles op de subsidiabiliteit van gedeclareerde 
kosten richtte het betaalorgaan zich op andere controles en merkte het niet 
op dat niet aan dit vereiste was voldaan, hoewel de begunstigde de 
desbetreffende informatie aan het betaalorgaan had verstrekt. 

Bij onze controle van de verrichting kregen wij het juiste herberekende aantal 
flessen dat had kunnen worden gedeclareerd. Dit resulteerde in een vermindering 
van bijna 50 % van de aanvankelijk gedeclareerde wijnflessen, waardoor de totale 
gedeclareerde kosten van de begunstigde voor de actie een fout van 6,5 % 
vertoonden.  
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Rechtstreekse betalingen: lager risico op fouten 

6.18. In de 84 getoetste verrichtingen voor rechtstreekse betalingen hebben wij 
slechts drie kleine kwantificeerbare fouten aangetroffen, die voortvloeiden uit het feit 
dat landbouwers de subsidiabele oppervlakte landbouwgrond te hoog hadden 
opgegeven. 

6.19. Rechtstreekse betalingen worden beheerd via het geïntegreerd beheers- en 
controlesysteem (GBCS)7, waarvan het landbouwpercelenidentificatiesysteem (LPIS) 
deel uitmaakt. Het GBCS verbindt databanken van bedrijven, steunaanvragen, 
landbouwarealen en dierenregisters, die door de betaalorganen worden gebruikt om 
administratieve kruiscontroles8 van alle steunaanvragen te verrichten. Het LPIS is een 
geografisch informatiesysteem met verzamelingen ruimtelijke gegevens uit 
verschillende bronnen die samen een register vormen van alle landbouwarealen in de 
lidstaten. Het gebruik van voorafgaande controles door betaalorganen sinds 2015 en 
de invoering van “controles door monitoring” in sommige lidstaten in 2018 bieden 
begunstigden de mogelijkheid om bepaalde fouten in hun steunaanvragen te 
corrigeren, waardoor het risico op fouten afneemt. 

6.20. Onze bevindingen bevestigen onze eerdere opmerkingen9 dat het GBCS, en 
met name het LPIS, een doeltreffend beheers- en controlesysteem vormen om ervoor 
te zorgen dat de rechtstreekse betalingen als geheel geen materiële fouten vertonen. 

                                                      
7 https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_en 

8 Artikel 11, lid 4, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Commissie tot 
vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden, zoals gewijzigd bij 
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2333 van de Commissie van 14 december 2015. 

9 Jaarverslag 2020, paragraaf 6.16. 
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Plattelandsontwikkeling, marktmaatregelen en andere betalingen: hoger 
risico op fouten 
Areaal-/diergebonden uitgaven voor plattelandsontwikkeling 

6.21. We onderzochten 42 betalingen voor plattelandsontwikkeling op basis van 
de door de landbouwers opgegeven oppervlakte of aantallen dieren. Deze betreffen 
onder meer compensatiebetalingen voor biologische landbouw, betalingen aan 
landbouwers in gebieden met natuurlijke beperkingen en betalingen voor het 
nakomen van specifieke agromilieuklimaatverbintenissen. 

6.22. Van de 42 door ons getoetste areaal- of diergebonden verrichtingen voor 
plattelandsontwikkeling vertoonden er 35 geen fouten. We troffen zes 
kwantificeerbare fouten aan, waarvan er drie meer dan 20 % bedroegen, en een 
probleem met betrekking tot niet-naleving zonder financiële impact. 

6.23. Twee van de gekwantificeerde fouten deden zich voor omdat een 
betaalorgaan betalingen had verricht op basis van onjuiste gegevens over 
begunstigden die in zijn dierendatabank waren opgenomen. Voor de overige vier 
bevindingen zijn de bronnen van fouten inbreuken op dierenwelzijns- en 
agromilieuklimaatverbintenissen (zie het voorbeeld in kader 6.2) en een te hoge 
aangifte van het subsidiabele areaal.  
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Kader 6.2 

Voorbeeld van niet-naleving van een agromilieuklimaatgerelateerde 
subsidiabiliteitsvoorwaarde 

In Polen ontving een landbouwer steun in het kader van 
plattelandsontwikkelingsmaatregel M10 “Agromilieuklimaat”. De landbouwer gaf 
drie percelen op in het kader van de maatregel en moest verschillende 
verbintenissen nakomen: 

o de opgegeven arealen tussen 15 juni en 30 september één keer maaien; 

o op twee van de percelen 15-20 % van het areaal ongemaaid laten, en 

o de gemaaide biomassa binnen twee weken na het maaien verzamelen of er 
balen van maken. 

Wij hebben geconstateerd dat de meeste gegevens die in het landbouwregister 
van de begunstigde waren opgenomen niet overeenkwamen met de werkelijke 
landbouwactiviteit. Aan de hand van bewijsmateriaal uit Sentinel-satellietbeelden 
konden we vaststellen dat: 

o één perceel helemaal niet was gemaaid; 

o een van de percelen die gedeeltelijk ongemaaid had moeten blijven, volledig 
was gemaaid, en 

o op twee percelen de maaidatum afweek van de door de landbouwer 
genoteerde datum, waaruit kon worden geconcludeerd dat de gemaaide 
biomassa meer dan twee weken na het maaien was verzameld of in balen 
was verwerkt. 

Rekening houdend met de sancties waarin de nationale voorschriften voorzien, 
leidden deze overtredingen tot een foutenpercentage van 57 % voor de 
gecontroleerde betaling. 

Investeringsprojecten 

6.24. Wij onderzochten 62 betalingen voor plattelandsontwikkeling voor 
investeringsprojecten, zoals de modernisering van landbouwbedrijven, de bouw van 
landbouw- of verwerkingsinstallaties voor landbouwproducten, steun voor 
basisdiensten en dorpsvernieuwing in plattelandsgebieden, of de vestiging van jonge 
landbouwers.  

6.25. We kwantificeerden fouten in zeven betalingen voor investeringsprojecten, 
die voornamelijk voortvloeiden uit het feit dat begunstigden uitgaven of activiteiten 
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declareerden die niet voldeden aan de subsidiabiliteitsvoorwaarden. In vier gevallen 
waren de fouten gering, terwijl zij in de andere [drie] gevallen meer dan 20 % 
bedroegen.  

Marktmaatregelen  

6.26. We toetsten 14 verrichtingen voor marktmaatregelen en troffen vier gevallen 
aan waarin betaalorganen niet-subsidiabele kosten hadden vergoed. Alle vier de 
fouten lagen onder de 20 %.  

Maritieme zaken, visserij, het milieu en klimaatactie 

6.27. Voor de gebieden maritieme zaken, visserij, milieu en klimaatactie 
controleerden we vier verrichtingen onder direct beheer en troffen we geen fouten 
aan. Voor de overige zes verrichtingen, die onder gedeeld beheer vallen, troffen we 
drie gekwantificeerde fouten aan, met inbegrip van een fout die meer dan 20 % 
bedroeg, die het gevolg waren van de onjuiste berekening van subsidiabele kosten. 

Controles door monitoring — een doeltreffend instrument voor 
de controles door betaalorganen 

6.28. Sinds 2018 kunnen betaalorganen van de lidstaten “controles door 
monitoring” uitvoeren. Bij deze aanpak wordt gebruikgemaakt van geautomatiseerde 
processen op basis van gegevens van Sentinel-satellieten van het Copernicus-
programma van de EU om de naleving van bepaalde GLB-regels te controleren. In 2021 
gebruikten tien lidstaten “controles door monitoring” voornamelijk om 
areaalgebonden steunaanvragen in het kader van regelingen voor rechtstreekse 
betalingen te beoordelen. Wanneer alle subsidiabiliteitscriteria van een bepaalde 
betalingsregeling vanuit de ruimte kunnen worden geëvalueerd, kunnen de 
betaalorganen de volledige populatie van steunontvangers op afstand te monitoren. 

6.29. Controles door monitoring verschaffen regelmatige waarnemingen van de 
landbouwactiviteit en kunnen worden gebruikt om landbouwers op elk moment 
tijdens het groeiseizoen te waarschuwen voor mogelijke niet-naleving van de 
voorschriften van de betalingsregeling. Dit biedt landbouwers meer mogelijkheden om 
hun aanvragen te corrigeren voordat deze worden afgerond. 

6.30. De onderstaande kaart toont welke lidstaten/regio’s gebruikmaken van 
controles door monitoring. 
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Figuur 6.4 — Landen en regio’s die “controles door monitoring” 
toepassen  

 
Bron: Ontworpen met “Tableau” door de ERK op basis van informatie van de Commissie, 
kaartachtergrond ©Mapbox en ©OpenStreetMap waarvoor een licentie is verleend in het kader van de 
Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0-licentie (CC BY-SA). 

6.31. In ons recente speciaal verslag over het gebruik van nieuwe 
beeldtechnologieën voor de monitoring van het GLB hebben wij de Commissie 
aanbevolen om “controles door monitoring” te bevorderen als een essentieel 
controlesysteem voor het GLB na 2020 en om de lidstaten te helpen beter gebruik te 
maken van nieuwe technologieën voor de monitoring van milieu- en 

Lidstaten en regio's 
die "controles door monitoring" 
toepasten in 2021 

België

Vlaams Gewest, Waals Gewest

Denemarken — gehele land

Duitsland

Baden-Württemberg, 
Schleswig-Holstein, Saksen-Anhalt

Ierland — gehele land

Spanje

Andalusië, Aragon, Asturië, Balearen, 
Baskenland, Cantabrië, Castilië en 
Leon, Castilië-La Mancha, Catalonië, 
Extremadura, Galicië, Madrid, Murcia, 
Navarra, Rioja, Valencia

Kroatië — gehele land

Italië

Agrigento, Ancona, Bari, 
Barletta-Andria-Trani, Benevento, 
Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, 
Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, 
Crotone, Enna, Foggia, Isernia, Latina, 
Lecce, Macerata, Matera, Perugia, 
Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, 
Rome, Taranto, Udine, Vibo Valentia, 
Viterbo

Letland — gehele land

Malta — gehele land

Portugal — gehele land
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klimaatvereisten10. In ons speciaal verslag over fraude in het GLB hebben wij de 
Commissie aanbevolen het gebruik van nieuwe technologieën bij de voorkoming en 
opsporing van fraude met GLB-uitgaven te bevorderen11.  

6.32. Tijdens onze werkzaamheden in het kader van onze 
betrouwbaarheidsverklaring 2021 onderzochten we de uitvoering van controles door 
monitoring in Spanje en Italië.  

6.33. Spanje voert sinds 2019 “controles door monitoring” uit via nationale en 
regionale monitoringprojecten voor rechtstreekse betalingen. Deze hadden betrekking 
op 14 regio’s in 2020 en 15 in 2021, op een totaal van 17. Sommige regio’s hebben 
deze aanpak uitgebreid tot een toenemend aantal maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling: drie maatregelen in 2020 en elf in 2021. Kader 6.3 bevat een 
voorbeeld van de toepassing van controles door monitoring op een 
agromilieumaatregel voor plattelandsontwikkeling. 

Kader 6.3 

“Controles door monitoring” toegepast op een agromilieumaatregel 
in Spanje (Andalusië) in 2021 

We analyseerden de toepassing van controles door monitoring in Andalusië. 

Het betaalorgaan had zijn eigen project voor gecombineerde controles door 
monitoring uitgevoerd voor gekoppelde steun voor rijst (rechtstreekse betaling) 
en de plattelandsontwikkelingsmaatregel “Landbouwsystemen die van bijzonder 
belang zijn voor de vogels van Andalusische rijstvelden”. De controles bestonden 
uit een acht weken durende monitoring via satellietbeelden om na te gaan of aan 
de voorwaarden inzake het in de winter onder water zetten van de rijstvelden was 
voldaan. Na afloop van de productiecyclus van het gewas moeten de rijstvelden 
tot 15 januari van het volgende jaar onder water blijven staan om bij te dragen 
aan de instandhouding van de ornithologische biodiversiteit. 

                                                      
10 Speciaal verslag 04/2020: “Gebruikmaking van nieuwe beeldtechnologieën voor de 

monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid: over het algemeen gestage 
vooruitgang, zij het trager voor de monitoring van klimaat en milieu”, paragraaf 82. 

11 Speciaal verslag 14/2022: “De reactie van de Commissie op fraude in het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid: tijd om dieper te graven”, paragraaf 112. 
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De onderstaande afbeeldingen tonen dat de rijstvelden na de oogst onder water 
zijn gezet, wat we tijdens een bezoek ter plaatse in november 2021 hebben 
bevestigd. 

Sentinel 2-beelden gemaakt op  
3 en 28 september, 

13 oktober 
(voor de periode van 
onderwaterzetting) 

 

 

 

 

23 oktober, 
7 en 17 november 
(tijdens de periode 

van 
onderwaterzetting) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Bron: ERK. 
 

Bron: Sentinel-gegevens van Copernicus (2021), verwerkt door Sentinel Hub en het Andalusische 
betaalorgaan. 

6.34. In Italië maakten twee van de elf betaalorganen gebruik van controles door 
monitoring in 2021 (AGEA en ARCEA). De dekking is ten opzichte van het voorgaande 
jaar toegenomen van 17 tot 29 gemeenten en bedraagt nu 2,9 miljoen hectare. De 
controles hadden alleen betrekking op rechtstreekse betalingen, maar Italië is 
voornemens de controles uit te breiden tot bepaalde maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling (bijv. instandhouding van bodembedekking bij blijvende 
teelten, direct inzaaien of minimale bodembewerking). De nationale autoriteiten 
noemden als verbetering van het systeem het gebruik van satellietbeelden met een 
betere resolutie, en gedetailleerdere en nauwkeurigere gegevens in de aanvragen van 
de landbouwers over de gewassen en de landbouwpraktijken. 

216



 

6.35. De Commissie heeft zich ertoe verbonden de lidstaten te ondersteunen bij de 
ontwikkeling van controles door monitoring12. Eind 2021 was 13,1 % van de 
oppervlakte die valt onder de belangrijkste regelingen voor rechtstreekse steun 
(basisbetalingen en enkele areaalbetalingen) onderworpen aan controles door 
monitoring13. 

Coherentiecontroles van de controlestatistieken en 
betalingsgegevens van de lidstaten 

6.36. Elk jaar dienen de lidstaten bij de Commissie gegevens in over hun controles 
van de steunbetalingen (“controlestatistieken”), alsmede gegevens over de betalingen 
aan de begunstigden. We onderzochten voor het begrotingsjaar 2021 de kwaliteit en 
de samenhang van deze controlestatistieken en de betalingsgegevens die werden 
gemeld door de 13 betaalorganen die in onze steekproef voor rechtstreekse 
betalingen waren opgenomen. Op basis van deze gegevens vergoedt de Commissie de 
lidstaten met EU-middelen. 

6.37. We troffen enkele inconsistenties aan tussen de controle- en 
betalingsgegevens, die grotendeels te wijten waren aan het feit dat de timing van de 
twee gegevensreeksen niet op elkaar was afgestemd. Terwijl de controlegegevens 
statisch zijn en de stand van zaken op 15 juli 2021 weergeven, worden de 
betalingsgegevens voortdurend geactualiseerd door de betaalorganen. De 
actualiseringen zijn gebaseerd op veranderingen aan de kant van de begunstigde 
(bijvoorbeeld bedrijfsoverdrachten) of aan de kant van het agentschap (als gevolg van 
zijn controles). Ondanks deze inherente belemmering hebben wij een zeer hoge mate 
van nauwkeurigheid bereikt bij de herberekening van betalingsgegevens. In het 
algemeen stelden wij vast dat de steunbetalingen met de systemen van de 
geselecteerde betaalorganen op betrouwbare wijze worden berekend, waarbij correct 
rekening werd gehouden met de uit de controlegegevens voortvloeiende 
aanpassingen. 

                                                      
12 Antwoorden van de Commissie op Speciaal verslag 04/2020. 

13 Jaarlijks activiteitenverslag 2021 van DG AGRI, bijlage 2, blz. 25. 
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Plattelandsontwikkelingsmaatregel M21: noodhulp 
toegewezen aan begunstigden in nood, maar met enkele 
uitzonderingen 

6.38. Het belangrijkste doel van maatregel M21 was het aanpakken van 
liquiditeitsproblemen voor landbouwers en kleine en middelgrote ondernemingen die 
actief zijn op het gebied van de verwerking, afzet of ontwikkeling van 
landbouwproducten die zwaar getroffen zijn door de COVID-19-crisis, met als doel de 
continuïteit van hun bedrijfsactiviteiten te waarborgen. We hebben de uitvoering van 
de maatregel in vier lidstaten (Bulgarije, Griekenland, Polen en Roemenië) onderzocht. 
Wij zijn nagegaan of aan de twee belangrijkste steunvoorwaarden was voldaan, 
namelijk dat de steunaanvragen uiterlijk op 31 december 2020 door de bevoegde 
autoriteit moesten worden goedgekeurd en dat het maximale steunbedrag niet hoger 
mocht zijn dan 7 000 EUR per landbouwer en 50 000 EUR per kmo14. 

6.39. We stelden vast dat de in de verordening vastgestelde steunvoorwaarden in 
het algemeen werden nageleefd. We merkten op dat de voorwaarden voor toegang 
tot deze steun minder streng waren dan voor andere soorten rechtstreekse steun. 
Gezien het urgente karakter van maatregel M21 hebben de meeste lidstaten deze 
maatregel buiten hun GBCS-systeem beheerd.  

6.40. We hebben een beperkt aantal gevallen vastgesteld waarin begunstigden die 
niet aan de criteria voor steun voldeden, middelen ontvingen. Dit hadden de 
betaalorganen kunnen voorkomen door het GBCS-systeem te gebruiken in plaats van 
deze maatregelen buiten de automatische controles om te beheren met behulp van 
Excel-sheets. 

                                                      
14 Artikel 39 ter, leden 4 en 5, van Verordening (EU) nr. 1305/2013. 
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Kader 6.4 

Voorbeelden van begunstigden die niet aan de criteria van 
maatregel M21 voldeden 

In Roemenië en Bulgarije werden betalingen verricht aan entiteiten die niet 
afhankelijk zijn van landbouwactiviteiten, bijvoorbeeld kloosters, kerken, 
gevangenissen, openbare onderzoeksinstellingen of ngo’s. Deze categorie 
begunstigden heeft niet in zodanige mate te lijden gehad onder liquiditeits- en 
kasstroomproblemen dat de toekenning van buitengewone steun gerechtvaardigd 
zou zijn.  

In Polen troffen we enkele gevallen aan van pluimveebedrijven die meer dan één 
aanvraag indienden. In de meeste gevallen vroegen beide echtgenoten van een 
getrouwd paar het maximale steunbedrag van 7 000 EUR aan, met het argument 
dat zij als afzonderlijke landbouwers moesten worden behandeld, ook al 
verbleven hun dieren in dezelfde gebouwen. Het betaalorgaan keurde de steun 
goed op basis van bewijsstukken alleen, zonder het landbouwbedrijf te bezoeken 
om de feitelijke scheiding van landbouwactiviteiten tussen gezinsleden te 
verifiëren. 
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Jaarlijkse activiteitenverslagen en 
andere governanceregelingen 

De verslaglegging door DG AGRI en DG CLIMA over de 
regelmatigheid van uitgaven 

6.41. Elke directeur van een betaalorgaan verstrekt DG AGRI een jaarlijkse 
beheersverklaring over de doeltreffendheid van de beheers- en controlesystemen van 
dat orgaan en de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven ervan. Daarnaast 
brengen de lidstaten jaarlijks verslag uit over hun administratieve controles en 
controles ter plaatse (“controlestatistieken”).  

6.42. Om extra zekerheid te bieden zijn certificerende instanties sinds 2015 
verplicht om voor elk betaalorgaan een jaarlijks oordeel te geven over de wettigheid 
en de regelmatigheid van de uitgaven waarvoor de lidstaten om vergoeding verzoeken. 

6.43. DG AGRI gebruikt de in de controlestatistieken gerapporteerde 
foutenpercentages, brengt aanpassingen aan op basis van de resultaten van de 
controles door de certificerende instanties en van zijn eigen controles van de systemen 
en uitgaven van de betaalorganen, om een cijfer te berekenen voor het “risico bij 
betaling” voor rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkeling en 
marktmaatregelen. De aanpassingen die voortvloeien uit de eigen analyse van 
DG AGRI resulteren in eenmalige of forfaitaire correcties. De toepassing van forfaitaire 
bedragen vergemakkelijkt de standaardbehandeling van problemen die in de beheers- 
en controlesystemen van de lidstaten zijn vastgesteld. DG AGRI brengt zijn raming van 
toekomstige financiële correcties en terugvorderingen in mindering op het “risico bij 
betaling” om een “definitief risicobedrag” te schatten.  

6.44. Uit de door betaalorganen gerapporteerde controlestatistieken bleek dat het 
foutenpercentage overeenkomt met 0,9 % van de GLB-uitgaven als geheel. Rekening 
houdend met de werkzaamheden van de certificerende instanties en met zijn eigen 
controles berekende DG AGRI het “geschat risicobedrag bij betaling” op 
1 020,68 miljoen EUR, d.w.z. ongeveer 1,8 % van de totale GLB-uitgaven in 2021. 
DG AGRI schatte het risico bij betaling (aangepast foutenpercentage) op ongeveer 
1,4 % voor rechtstreekse betalingen, op 2,9 % voor plattelandsontwikkeling en op 
2,1 % voor marktmaatregelen. De in het jaarlijkse activiteitenverslag van DG AGRI 
verstrekte informatie over de regelmatigheid komt overeen met onze bevindingen en 
conclusies en is consistent met de kennis die we tijdens de controle hebben opgedaan. 
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6.45. We hebben een beperkte evaluatie uitgevoerd van de informatie over de 
regelmatigheid in het jaarlijkse activiteitenverslag van DG CLIMA. Op basis van onze 
beperkte evaluatie merkten we op dat de methode voor de berekening van het 
definitieve risico bij betaling (of afsluiting) in overeenstemming was met de 
richtsnoeren van de Commissie. 

Jaarlijks beheers- en prestatieverslag (AMPR) van de Commissie 

6.46. De in haar AMPR gepresenteerde schatting door de Commissie van het risico 
bij betaling voor “Natuurlijke hulpbronnen” bedraagt 1,8 %. 
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Conclusie en aanbevelingen 

Conclusie 

6.47. Over het geheel genomen wijst de door ons verkregen controle-informatie 
die wij in dit hoofdstuk hebben gepresenteerd erop dat het foutenpercentage bij de 
uitgaven voor “Natuurlijke hulpbronnen en milieu” dicht bij de materialiteitsdrempel 
ligt (zie figuur 6.14). Voor deze MFK-rubriek wees onze toetsing van verrichtingen uit 
dat het totale geschatte foutenpercentage 1,8 % bedroeg.  

6.48. Uit onze resultaten blijkt dat het foutenpercentage niet van materieel belang 
was voor rechtstreekse betalingen, goed voor 67 % van de uitgaven in het kader van 
deze MFK-rubriek, terwijl het over het geheel genomen nog steeds van materieel 
belang was voor de uitgaventerreinen waarvan we hadden vastgesteld dat ze een 
hoger risico met zich meebrengen (plattelandsontwikkeling, marktmaatregelen, 
maritieme zaken, visserij, milieu en klimaatactie), goed voor 33 % van de uitgaven.  

Aanbevelingen 

6.49. De betaalorganen moeten over systemen beschikken om fraude te 
voorkomen en op te sporen, en de Commissie moet redelijke zekerheid verkrijgen over 
de werking van deze systemen. In ons Jaarverslag 2019 stelden we enkele 
tekortkomingen vast in het beleid en de procedures op het gebied van 
fraudebestrijding in het kader van het GLB, en deden we een aanbeveling om de 
problemen aan te pakken15. Bijlage 6.2 bevat de bevindingen naar aanleiding van onze 
follow-upevaluatie van de aanbeveling die wij in ons Jaarverslag 2019 hebben gedaan.  

6.50. We beschouwen de aanbeveling in enkele opzichten als uitgevoerd, omdat 
de Commissie een aantal maatregelen heeft genomen om de door ons vastgestelde 
problemen aan te pakken. In ons recente speciale verslag over fraude in het GLB 
hebben wij deze aanbevelingen herhaald. We hebben 2023 als streefdatum 
vastgesteld voor de uitvoering van de analyse van frauderisico’s en van de 
fraudepreventiemaatregelen van de lidstaten, en 2024 voor de bevordering van het 
gebruik van Arachne, een instrument voor datamining en risicoscores, door meer 
betaalorganen. 

                                                      
15 Jaarverslag 2019, paragrafen 6.34-6.41 en 6.44. 
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6.51. Op basis van deze beoordeling en onze bevindingen en conclusies voor 2021 
doen wij de volgende aanbevelingen aan de Commissie: 

Aanbeveling 6.1 — Ondersteun het gebruik van nieuwe 
technologieën voor het voorkomen van fouten bij GLB-uitgaven 

Vergemakkelijk op basis van de ervaring met het gebruik van “controles door 
monitoring” de uitwisseling van beste praktijken bij het gebruik dat de lidstaten maken 
van nieuwe technologieën voor het uitvoeren van hun controles van GLB-betalingen, 
om de lidstaten te ondersteunen bij hun uitvoering van het areaalmonitoringsysteem 
vanaf 2023. 

Streefdatum voor de uitvoering: 2023 

Aanbeveling 6.2 — Controles van betalingen in het kader van 
maatregel M21 

Verricht controles en zorg voor monitoring en evaluatie om te bevestigen dat 
maatregel M21-financiering naar behoren gericht is op in aanmerking komende 
begunstigden die liquiditeitsproblemen ondervinden die de continuïteit van hun 
landbouw- of bedrijfsactiviteiten in gevaar brengen. 

Streefdatum voor de uitvoering: 2023 voor controles; 2025 voor monitoring en 
evaluatie 
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Bijlagen 

Bijlage 6.1 — Informatie over EU-maatregelen in de lidstaten en 
het VK 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie. 

Lidstaten 
met gecontroleerde verrichtingen

Betalingen en resultaten van de toetsing van verrichtingen in 2021 voor elke lidstaat en het VK

Gecontroleerde verrichtingen

Lidstaten 

Totaal betalingen 
Plattelandsontwikkeling

Marktmaatregelen

Overig

Kwantificeerbare fouten

(miljoen EUR)

Frankrijk 9 339 544 6 808 1 915 73 25 6
Spanje 6 905 611 5 057 1 149 88 17 1
Duitsland 6 114 125 4 615 1 354 20 28 4
Italië 5 730 683 3 557 1 471 20 18 3
Polen 4 821 32 3 320 1 419 51 18 3
Roemenië 3 174 62 1 885 1 215 11 16 1
Griekenland 2 725 50 1 991 636 48 9 1
Hongarije 1 892 34 1 276 577 5 14 -
Ierland 1 545 9 1 181 345 11 4 1
Portugal 1 320 102 756 401 62 11 -
Oostenrijk 1 290 24 683 581 2 12 3
Bulgarije 1 233 24 843 355 11 13 -
Tsjechië 1 231 17 852 357 4 - -
Zweden 1 016 13 673 320 10 -
Finland 964 9 517 428 10 4 -
Denemarken 953 10 798 117 28 4 -
Nederland 875 52 651 163 9 - -
Kroatië 757 13 348 382 14 4 -
Litouwen 708 4 510 189 4 4 -
Verenigd Koninkrijk 706 0 41 634 31 - -
België 645 59 499 83 5 3 -
Slowakije 536 12 385 139 0 - -
Letland 432 2 295 124 11 8 -
Estland 285 2 165 106 12 - -
Slovenië 261 7 133 119 3 - -
Cyprus 77 5 47 22 2 - -
Luxemburg 52 1 34 17 0 - -
Malta 22 0 5 15 2 - -

Rechtstreekse betalingen
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Bijlage 6.2 — Follow-up van eerdere aanbevelingen 

Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 
Niet 

uitgevoerd 
Niet van 

toepassing 
Ontoereikend 

bewijs In de meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

2019 

We doen de volgende aanbevelingen: 

Aanbeveling 1: 

De Commissie moet haar analyse van de 
frauderisico’s in verband met het GLB vaker 
actualiseren, een analyse uitvoeren van de 
fraudepreventiemaatregelen van de lidstaten 
en beste praktijken verspreiden met 
betrekking tot het gebruik van het Arachne-
instrument om het gebruik ervan door de 
betaalorganen verder aan te moedigen. 

  X    

Bron: ERK. 

225



  

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 

Migratie en grensbeheer 
Veiligheid en defensie 
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Inleiding 
7.1. Dit hoofdstuk bevat onze bevindingen voor rubriek 4 “Migratie en 
grensbeheer” en rubriek 5 “Veiligheid en defensie” van het meerjarig financieel kader 
(MFK). Wij brengen over deze rubrieken verslag uit in een gemeenschappelijk 
hoofdstuk, aangezien de desbetreffende uitgaven in de voorgaande MFK-periode 
voornamelijk in één rubriek, MFK 3 “Veiligheid en burgerschap”, werden begroot en 
opgenomen. Figuur 7.1 en figuur 7.2 geven een overzicht van de kernactiviteiten en de 
uitgaven in het kader van deze rubrieken voor 2021. 
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Figuur 7.1 — Betalingen en controlepopulatie — Migratie en 
grensbeheer 

(*) Voorfinanciering omvat ook betalingen in het kader van gedeeld beheer voor de 
programmeringsperiode 2014-2020 die niet waren opgenomen in de onderliggende rekeningen bij de 
zekerheidspakketten die de Commissie in 2021 aanvaardde. 
(**) Overeenkomstig de geharmoniseerde definitie van onderliggende verrichtingen (zie voor nadere 
gegevens bijlage 1.1, paragraaf 12). 

Bron: ERK, op basis van gegevens uit de geconsolideerde jaarrekening 2021 van de Europese Unie. 

Controlepopulatie 2021 in vergelijking met betalingen

Betalingen 2021 — totaal 2,5

Controlepopulatie 2021 — totaal 2,6

Verrekening van voorfinanciering (**): 1,3

Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)
1,2 (48,2 %)

Gedecentraliseerde agentschappen
0,9 (35,6 %)

Fonds voor interne veiligheid — Grenzen en visa (ISF-BV)
0,4 (16,2 %)

Betalingen in 2021, uitgesplitst naar fonds

Migratie en grensbeheer
2,5 miljard EUR (1,4 % van de EU-begrotingsuitgaven)

Voorfinancieringsbetalingen (*): 2,2

Jaarlijks besluit ter aanvaarding van de 
rekeningen: 1,0 

Tussentijdse en saldobetalingen: 0,3

(miljard EUR)

Tussentijdse en saldobetalingen: 0,3
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Figuur 7.2 — Betalingen en controlepopulatie — Veiligheid en defensie 

 
(*) Voorfinanciering omvat ook betalingen in het kader van gedeeld beheer voor de 
programmeringsperiode 2014-2020 die niet waren opgenomen in de onderliggende rekeningen bij de 
zekerheidspakketten die de Commissie in 2021 aanvaardde. 
(**) Overeenkomstig de geharmoniseerde definitie van onderliggende verrichtingen (zie voor nadere 
gegevens bijlage 1.1, paragraaf 12). 

Bron: ERK, op basis van gegevens uit de geconsolideerde jaarrekening 2021 van de Europese Unie. 

Korte beschrijving 

7.2. Gezien het toenemende belang van migratie en grensbeheer in de afgelopen 
jaren heeft de Europese Unie rubriek 4 van het MFK 2021-2027 specifiek voor deze 
beleidsterreinen vastgesteld. Het belangrijkste uitgaventerrein in 2021 betreft de 
voltooiing van nog niet afgewikkelde projecten en regelingen van het MFK 2014-2020. 

Controlepopulatie 2021 in vergelijking met betalingen

Betalingen 2021 — totaal 0,7

Controlepopulatie 2021 — totaal 0,6

Verrekening van voorfinanciering (**): 0,4

Europees Defensiefonds
0,2 (29,2 %)

Gedecentraliseerde agentschappen
0,2 (28,7 %)

Fonds voor interne veiligheid — Politie (ISF-Politie)
0,2 (24,3 %)

Nucleaire veiligheid en ontmanteling
0,1 (17,8 %)

Betalingen in 2021, uitgesplitst naar fonds

Voorfinancieringsbetalingen (*):  0,6

Jaarlijks besluit ter aanvaarding van de 
rekeningen: 0,1 

Tussentijdse en saldobetalingen: 0,1

(miljard EUR)

Veiligheid en defensie
0,7 miljard EUR (0,4 % van de EU-begrotingsuitgaven) 

Tussentijdse en saldobetalingen: 0,1
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Zoals blijkt uit figuur 7.1 zijn de meeste uitgaven dus verricht in het kader van de 
afwikkeling van het Fonds voor asiel, migratie en integratie1 (AMIF) voor de 
periode 2014-2020 en de afrondende financiering in het kader van het instrument voor 
financiële steun voor de buitengrenzen en visa2 (ISF-BV). De doelstelling van het AMIF 
voor 2014-2020 was bij te dragen tot het doeltreffend beheer van migratiestromen en 
de totstandbrenging van een gemeenschappelijke benadering van asiel en immigratie 
door de EU. Het doel van het ISF-BV was bij te dragen tot de waarborging van een 
hoog niveau van veiligheid in de EU en tegelijkertijd legaal reizen te vergemakkelijken 
door middel van een uniform en hoog niveau van controle aan de buitengrenzen en de 
doeltreffende behandeling van Schengenvisa. 

7.3. Deze fondsen voor de periode 2014-2020 zijn voor de periode 2021-2027 
vervangen door respectievelijk een nieuw AMIF3 en het instrument voor financiële 
steun voor grensbeheer en visumbeleid4 (Border Management and Visa Instrument, 
BMVI) van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (Integrated Border Management 
Fund, IBMF). De doelstelling van het AMIF voor de periode 2021-2027 is bijdragen tot 
het efficiënte beheer van migratiestromen en de uitvoering, versterking en 
ontwikkeling van het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. Het BMVI heeft 
tot doel een sterk en doeltreffend geïntegreerd grensbeheer aan de buitengrenzen van 
de Unie te ondersteunen en een hoog niveau van veiligheid en het vrije verkeer van 
personen op het grondgebied van de EU te waarborgen. 

7.4. Een ander significant uitgaventerrein voor rubriek 4 is de financiering van drie 
gedecentraliseerde agentschappen5 (EUAA, Frontex en eu-LISA) die actief zijn bij de 
uitvoering van de kernprioriteiten van de EU op het gebied van migratie en 
grensbeheer. 

                                                      
1 Verordening (EU) nr. 516/2014 tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en 

integratie. 

2 Verordening (EU) nr. 515/2014, tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne 
veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa. 

3 Verordening (EU) 2021/1147 tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie. 

4 Verordening (EU) 2021/1148 tot oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd 
grensbeheer, van het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid. 

5 Wij rapporteren afzonderlijk over deze agentschappen in onze specifieke jaarverslagen. 
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7.5. In het MFK 2021-2027 is rubriek 5 gewijd aan veiligheid en defensie. Zoals 
weergegeven in figuur 7.2 omvat de component “veiligheid” de afrondende 
financiering in het kader van het instrument voor financiële steun voor politiële 
samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing (ISF-
Politie) voor 2014-2020, financiering voor nucleaire ontmanteling (financiële steun van 
de EU voor de ontmanteling van nucleaire installaties in Bulgarije, Litouwen en 
Slowakije) en financiering voor drie gedecentraliseerde EU-agentschappen op het 
gebied van veiligheid (EMCDDA, Europol en Cepol)6. De component “defensie” omvat 
het Europees Defensiefonds, dat gezamenlijke defensieprojecten in alle stadia van 
onderzoek en ontwikkeling ondersteunt. 

7.6. Het Fonds voor interne veiligheid7 (Internal Security Fund, ISF) heeft voor de 
periode 2021-2027 een beperktere reikwijdte dan voorheen (omdat de doelstellingen 
van het ISF-BV voor de periode 2014-2020 naar een ander instrument zijn 
overgebracht), en is nu beperkt tot de financieringsdoelstellingen van het instrument 
ISF-Politie voor de periode 2014-20208. Deze bestaan erin bij te dragen tot de 
waarborging van een hoog niveau van veiligheid in de EU, met name door het 
voorkomen en bestrijden van terrorisme, radicalisering, zware en georganiseerde 
criminaliteit en cybercriminaliteit, door het verlenen van bijstand en bescherming aan 
slachtoffers van misdrijven, en het voorbereiden op, beschermen tegen en 
doeltreffend beheersen van veiligheidsgerelateerde incidenten, risico’s en 
crisissituaties. Het belangrijkste uitgaventerrein in 2021 betreft echter de voltooiing 
van nog lopende projecten van het MFK 2014-2020. 

7.7. Het beheer van de meeste AMIF- en ISF-middelen voor de periode 2014-2020 
wordt gedeeld tussen de lidstaten (of geassocieerde Schengenlanden) en DG Migratie 
en Binnenlandse Zaken (DG HOME) van de Commissie. Binnen deze regeling voeren de 
lidstaten meerjarige nationale programma’s in het kader van het AMIF en het ISF uit 
die zijn goedgekeurd door de Commissie. 

                                                      
6 Wij rapporteren afzonderlijk over deze agentschappen in onze specifieke jaarverslagen. 

7 Verordening (EU) 2021/1149 tot oprichting van het Fonds voor interne veiligheid. 

8 Verordening (EU) nr. 513/2014 tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne 
veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, 
voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheer. 
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7.8. In 2021 hebben de lidstaten de uitvoering van hun nationale programma’s 
opnieuw geïntensiveerd. Desondanks zijn aanzienlijke bedragen nog steeds niet 
uitbetaald en kan de druk op de nationale autoriteiten toenemen doordat de middelen 
voor de periode 2014-2020 tegen juni 20249 moeten zijn besteed. Figuur 7.3 geeft een 
kort overzicht van de uitgaven die de lidstaten sinds het begin van de 
programmeringsperiode 2014-2020 bij de Commissie hebben opgegeven voor 
terugbetaling. 

Figuur 7.3 — Uitgaven voor nationale programma’s in het kader van het 
AMIF en het ISF stijgen weer, maar een groot deel van de begroting is 
nog niet besteed 

 
(*) AMIF-/ISF-uitgaven die op lidstaatniveau zijn gedaan, worden het jaar erna gedeclareerd bij en 
goedgekeurd door de Commissie. De rekeningen van de Commissie voor 2021 omvatten daardoor 
uitgaven van de lidstaten uit 2020. 

Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie (nationale programma's en goedkeuringsbesluiten 
tot eind 2021). 

                                                      
9 Verordening (EU) 2022/585 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het Fonds 

voor asiel, migratie en integratie en inzake het instrument voor financiële steun voor 
politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing. 
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Reikwijdte en aanpak van de controle 

7.9. Wij hebben het volgende onderzocht voor deze MFK-rubrieken in 2021, waarbij 
we de in bijlage 1.1 uiteengezette controleaanpak en -methoden hebben toegepast: 

a) een steekproef van 28 verrichtingen die, hoewel deze bijdraagt tot de algemene 
betrouwbaarheidsverklaring, niet representatief is voor de uitgaven in het kader 
van deze MFK-rubrieken. Wij kunnen voor deze rubrieken dan ook geen raming 
van het foutenpercentage verstrekken. De steekproef bestond uit 
14 verrichtingen onder gedeeld beheer met de lidstaten10 (2 verrichtingen per 
lidstaat), 6 onder direct beheer van de Commissie (voor rubriek 4) en 5 onder haar 
indirect beheer (2 voor rubriek 4, 3 voor rubriek 5), alsook 3 verrekeningen van 
voorschotten aan agentschappen (2 voor rubriek 4, 1 voor rubriek 5); 

b) de informatie over de regelmatigheid in het jaarlijks activiteitenverslag (JAV) van 
DG HOME, die vervolgens is opgenomen in het jaarlijks beheers- en 
prestatieverslag (AMPR) van de Commissie; 

c) geselecteerde systemen, met betrekking tot: 

i) de jaarlijkse controleverslagen die werden ontvangen van drie 
auditautoriteiten11 en die werden ingediend met de jaarrekeningen 2020 
voor het AMIF en het ISF; wij beoordeelden of deze verslagen strookten met 
de desbetreffende verordening12; 

ii) de werkzaamheden van dezelfde auditautoriteiten; we beoordeelden of hun 
controles van uitgaven en hun procedures voor het verstrekken van 
betrouwbare controleoordelen adequaat waren. 

  

                                                      
10 Spanje, Frankrijk, Italië, Polen en Zweden voor rubriek 4; Bulgarije en Litouwen voor 

rubriek 5. 

11 Bulgarije, Malta en Zweden. 

12 Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1291 in verband met de aanwijzing van 
verantwoordelijke instanties en hun verantwoordelijkheden op het gebied van beheer en 
controle en in verband met het statuut en de verplichtingen van auditinstanties. 
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Regelmatigheid van de verrichtingen 
7.10. Van de 28 door ons gecontroleerde verrichtingen vertoonden er 9 (32 %) 
fouten. Wij hebben zes fouten gekwantificeerd die impact hadden op de bedragen die 
ten laste van de EU-begroting kwamen. Deze fouten hadden betrekking op het 
ontbreken van bewijsstukken, niet-subsidiabele uitgaven en openbare aanbestedingen. 
In kader 7.1 worden voorbeelden gegeven van door ons gekwantificeerde fouten. 

Kader 7.1 

Aankoop van niet-subsidiabele voertuigtypen 

We controleerden een project in het kader van ISF-politie onder gedeeld beheer 
met Bulgarije. Het project werd uitgevoerd door een ministeriële afdeling en 
bestond uit de aankoop van 18 nieuwe terreinvoertuigen. 

Wij selecteerden een willekeurige steekproef van tien tijdens het project gekochte 
voertuigen voor gedetailleerde controles. We constateerden dat slechts vijf van 
deze voertuigen voldeden aan de definitie van terreinvoertuigen in 
Richtlijn 2007/46/EG. Daarom beschouwden wij 50 % van de projectkosten als 
niet-subsidiabele uitgaven. Bovendien was het register betreffende het 
voertuiggebruik niet voldoende gedetailleerd om aan te tonen dat de gekochte 
voertuigen uitsluitend in verband met het project werden gebruikt. 

Niet-subsidiabele gedeclareerde huisvestingskosten 

Eén door ons gecontroleerd project voor noodhulp in het kader van het AMIF 
werd uitgevoerd door een ministeriële afdeling in Ierland. Het betrof de 
verstrekking van noodhuisvesting (met inbegrip van maaltijden) aan asielzoekers. 
Omdat hun accommodatieportefeuille onvoldoende capaciteit had om aan de 
vraag te voldoen, maakten de Ierse autoriteiten gebruik van een oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling voor de huur van kamers in hotels en 
gastenverblijven. Wij controleerden een steekproef van tien facturen die in de 
kostendeclaratie waren opgenomen. 
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We controleerden de aanbestedingsprocedure die leidde tot de ondertekening 
van contracten met hotels en gastenverblijven. Aangezien de Ierse autoriteiten 
bepaalde essentiële aanbestedingsdocumenten en -informatie niet hadden 
verstrekt, konden wij niet nagaan of de aanbesteding naar behoren was 
georganiseerd. Ook stelden we vast dat inschrijvers ongelijk waren behandeld (zo 
werd één offerte afgewezen omdat het hotel in kwestie te weinig beschikbare 
kamers had, maar werden offertes van andere hotels met dezelfde of zelfs minder 
capaciteit aanvaard). Als gevolg daarvan hebben wij geen bewijs dat deze 
opdrachten werden gegund op basis van de toepasselijke wetgeving inzake 
openbare aanbestedingen. Wij waren dan ook van oordeel dat 100 % van de 
gedeclareerde uitgaven niet in aanmerking kwam voor EU-financiering. 

Bovendien waren sommige van de met hotels gesloten contracten niet geldig 
omdat zij niet door beide partijen waren ondertekend of geen betrekking hadden 
op de periode van de door ons gecontroleerde facturen. Daarnaast ontbrak bij 
sommige van de gefactureerde bedragen een contractuele basis. Dit heeft ook 
gevolgen voor de subsidiabiliteit van de uitgaven. 

De Ierse autoriteiten hadden het daadwerkelijke gebruik van de noodhuisvesting 
niet naar behoren gemonitord en gedocumenteerd. Zij hadden evenmin afdoende 
bewijs geleverd dat de in hotels ondergebrachte personen ook echt asielzoekers 
waren. 

De Ierse autoriteiten hadden een controlecertificaat bij de kostendeclaratie 
gevoegd, maar de externe auditors hadden geen van de hierboven beschreven 
fouten gerapporteerd. DG HOME had deze fouten evenmin gevonden bij het 
verrichten van controles voordat tot betaling werd overgegaan. 

7.11. Wij troffen ook zes gevallen aan waarin de wettelijke en financiële 
voorschriften niet waren nageleefd (zonder dat dit echter impact had op de EU-
begroting). Deze hadden bijvoorbeeld betrekking op de indiening van onvolledige 
documentatie ter onderbouwing van kostendeclaraties en een deels ondoorzichtige 
methodologie voor de berekening van standaardeenheidskosten als onderdeel van een 
vereenvoudigde kostenoptie. 
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Onderzoek van elementen van 
internebeheersingssystemen 

Evaluatie van de werkzaamheden van de auditautoriteiten met 
betrekking tot hun jaarlijkse controleverslagen en controles van 
de uitgaven 

7.12. We evalueerden de werkzaamheden van drie auditautoriteiten bij de 
controle van de jaarrekeningen van hun lidstaten in het kader van het AMIF/ISF (Malta 
en Zweden voor het AMIF; Bulgarije voor het ISF) en bij de indiening van een jaarlijks 
controleverslag (JCV) bij de Commissie. Ons doel was na te gaan of deze autoriteiten 
het volgende hadden gedaan: 

a) alle soorten betalingen afdekken die waren verricht door de organen die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de fondsen; 

b) een adequate steekproefmethodologie gebruiken; 

c) voldoende verrichtingen in de steekproef opnemen om conclusies te kunnen 
trekken voor de gehele populatie; 

d) het foutenpercentage juist berekenen13, en 

e) passende procedures instellen voor het verstrekken van betrouwbare 
auditadviezen en -verslagen14. 

7.13. De auditautoriteiten hadden gedetailleerde procedures ontwikkeld en 
toegepast die van toereikende kwaliteit zijn om verslag uit te brengen over hun 
werkzaamheden in de JCV’s. We stelden echter tekortkomingen vast in hun 
verslaglegging. De Commissie had al deze kwesties al in haar beoordeling van de JCV’s 
voor het begrotingsjaar 2020 vastgesteld. We presenteren onze bevindingen in 
kader 7.2. 

                                                      
13 Zoals vereist bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1291 van de Commissie. 

14 Overeenkomstig belangrijke vereiste nr. 14 voor beheers- en controlesystemen in de bijlage 
bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/646 van de Commissie wat betreft de uitvoering van 
de procedure voor de jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en de uitvoering van de 
conformiteitsgoedkeuring. 
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Kader 7.2 

Tekortkomingen in jaarlijkse controleverslagen 

Tekortkomingen Lidstaat Potentiële impact 

Geen aselecte steekproef gebruikt voor 
controles van uitgaven, hetgeen niet in 
overeenstemming is met Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2018/1291 van de 
Commissie. 

Malta 

Aan het werk van 
de auditautoriteit 
kan beperkte 
zekerheid worden 
ontleend. 

De 
gerapporteerde 
gegevens waren 
niet betrouwbaar. 

De auditautoriteit die verantwoordelijk 
is voor de uitvoering van de 
financiering had de ontwerprekeningen 
bij de auditautoriteit ingediend 
alvorens de eigen controles af te 
ronden. Daarom was de 
controlepopulatie waaruit de 
auditautoriteit haar controlesteekproef 
heeft getrokken, niet nauwkeurig. 

Malta 

Er wordt geen verklaring gegeven voor 
de verschillen tussen de ontwerp- en 
de definitieve rekeningen. 

Zweden 

Onjuiste presentatie van het 
restfoutenpercentage en onjuist 
controleoordeel over de rekeningen. 

Malta 

Onvolledige verslaglegging over 
controles van uitgaven in verband met 
negatieve betalingen of betalingen ter 
verrekening van voorschotten die in de 
rekeningen van een voorgaand jaar 
werden gedeclareerd. 

Bulgarije 

 

7.14. We selecteerden 15 controledossiers van diezelfde 3 auditautoriteiten. Deze 
dossiers gebruikten we om na te gaan of de door de auditautoriteiten vastgestelde 
controleprocedures adequaat waren en alle subsidiabiliteitscriteria bestreken die in de 
AMIF/ISF-verordeningen waren vastgesteld15. Over het geheel genomen 
constateerden we dat de auditautoriteiten over gedetailleerde controleprogramma’s 

                                                      
15 Zie belangrijke vereiste nr. 12 in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/646 van de 

Commissie. 
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beschikten en checklists gebruikten om hun conclusies te onderbouwen. We hebben 
echter ook de in kader 7.3 weergegeven tekortkomingen ontdekt. 

Kader 7.3 

Tekortkomingen in de werkzaamheden van auditautoriteiten 

Tekortkomingen Lidstaat Potentiële impact 

Het selectieproces voor projecten 
wordt niet naar behoren 
gecontroleerd. 

Zweden 
Niet-subsidiabele 
uitgaven worden niet 
ontdekt. 

Controleconclusies zijn 
niet betrouwbaar. 

Aan het werk van de 
auditautoriteit kan 
beperkte zekerheid 
worden ontleend. 

Aanbestedingsprocedures worden 
niet naar behoren gecontroleerd. Bulgarije 

De subsidiabiliteit van de uitgaven 
wordt niet adequaat getoetst. 

Bulgarije 

Zweden 

Het controletraject is ontoereikend 
of de documentatie van 
controlewerkzaamheden en -
resultaten schiet tekort. 

Bulgarije 

Zweden 
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Jaarlijkse activiteitenverslagen en 
andere governanceregelingen 
7.15. Voor het begrotingsjaar 2021 onderzochten we het JAV van DG HOME. Onze 
analyse was gericht op de vraag of DG HOME de informatie over de regelmatigheid in 
zijn JAV had gepresenteerd in overeenstemming met de instructies van de Commissie 
en of deze informatie overeenstemde met de tijdens onze controles opgedane kennis. 
Wij troffen geen informatie aan die onze bevindingen zou kunnen tegenspreken. 

7.16. We evalueerden de schattingen van DG HOME wat betreft de risico’s bij 
betaling en bij afsluiting. Wij constateerden dat deze waren berekend overeenkomstig 
de interne methodologie en dat ze correct waren gerapporteerd in het AMPR. Van de 
totale uitgaven in 2021 (2 511 miljoen EUR) raamde DG HOME het totale risicobedrag 
op het moment van betaling op 48 miljoen EUR (1,91 %) en de waarde van de 
correcties naar aanleiding van zijn controles in de komende jaren op 16 miljoen EUR. 

De directeur-generaal van DG HOME verklaarde redelijke zekerheid te hebben dat de 
middelen die waren toegewezen aan de in het JAV beschreven activiteiten, waren 
gebruikt voor het beoogde doel en in overeenstemming met de beginselen van goed 
beheer, zij het met enige punten van voorbehoud. Aangezien onze controles van 
25 verrichtingen slechts betrekking hebben op een klein deel van de verrichtingen die 
onder de verantwoordelijkheid van DG HOME vallen, kunnen wij deze verklaring niet 
verifiëren aan de hand van de resultaten van onze controlewerkzaamheden. 
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Conclusie en aanbevelingen 

Conclusie 

7.17. Ons onderzoek van verrichtingen en systemen wees op twee terreinen die 
voor verbetering vatbaar zijn (zie de paragrafen 7.10 en 7.11). We hebben niet 
voldoende verrichtingen gecontroleerd om het foutenpercentage voor deze MFK-
rubrieken te schatten (zie paragraaf 7.9). De resultaten van de toetsing van de 
verrichtingen dragen bij tot onze betrouwbaarheidsverklaring. 

Aanbevelingen 

7.18. Bijlage 7.1 bevat de bevindingen naar aanleiding van onze follow-upanalyse 
van de drie aanbevelingen die wij in ons Jaarverslag 2019 hebben gedaan en waarvan 
de streefdatum voor de uitvoering 2021 was. Wij stelden vast dat de Commissie deze 
drie aanbevelingen volledig had uitgevoerd: 

a) We zijn van mening dat aanbeveling 1, dat de Commissie de auditautoriteiten 
voor het AMIF en het ISF van de lidstaten richtsnoeren biedt voor het berekenen 
van de controledekking indien zij met deelsteekproeven werken, is uitgevoerd. 
Wij baseren ons daarbij op het feit dat DG HOME in juli 2021 een richtsnoernota 
inzake deelsteekproeven heeft uitgebracht. 

b) We zijn van mening dat aanbeveling 2, dat de Commissie de auditautoriteiten 
voor het AMIF en het ISF van de lidstaten er nogmaals op wijst dat zij de 
instructies van de Commissie inzake steekproefneming en berekening van het 
foutenpercentage moeten opvolgen, is uitgevoerd. Wij baseren ons daarbij op het 
feit dat de Commissie passende en aangepaste richtsnoeren over steekproeven 
alsmede feedback heeft verstrekt door middel van de brieven die zij in het kader 
van de jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen aan de auditautoriteiten heeft 
gestuurd. 

c) We zijn van mening dat aanbeveling 3, dat de Commissie de auditautoriteiten 
voor het AMIF en het ISF van de lidstaten richtsnoeren geeft voor het 
documenteren van hun controleprocedures, de resultaten ervan en de 
verzamelde controle-informatie, is uitgevoerd. Wij baseren ons daarbij op het feit 
dat de Commissie de auditautoriteiten in maart 2021 een brochure heeft 
gestuurd inzake goede praktijken van en voor auditors (Reflection paper on audit 
documentation – Good practices from and for auditors). 
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7.19. Op basis van deze beoordeling en onze bevindingen en conclusies voor 2021 
doen wij de volgende aanbevelingen aan de Commissie: 

Aanbeveling 7.1 – Controletraject en aanbestedingen 

Verstrek verdere richtsnoeren aan de begunstigden van acties en noodhulp van de 
Unie, en aan de autoriteiten van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van de financiering van DG HOME, over de naleving van: 

a) de regels voor het verzamelen van passende bewijsstukken die in het geval van 
controles of audits kunnen worden overgelegd; 

b) de verplichting om bij de aankoop van goederen of diensten de nationale regels 
inzake openbare aanbestedingen na te leven. 

Streefdatum voor de uitvoering: eind 2023 

Aanbeveling 7.2 — Subsidiabiliteit van projectkosten voor 
rechtstreeks door DG HOME beheerde acties 

Voer gerichtere controles vooraf uit van de subsidiabiliteit van de uitgaven, met name 
in het geval van noodhulp, met bijzondere aandacht voor de potentiële risico’s in 
verband met: 

a) de aard van de uitgaven (bijv. aanbestedingen), en 

b) het type begunstigde (bijv. begunstigden met weinig of geen ervaring met EU-
financiering). 

Daarbij moet de Commissie rekening houden met het feit dat het gebruik van 
controlecertificaten ter ondersteuning van betalingsaanvragen van begunstigden 
beperkingen kent. 

Streefdatum voor de uitvoering: eind 2023 
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Bijlagen 

Bijlage 7.1 — Follow-up van eerdere aanbevelingen 

Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 

Niet uitgevoerd Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs 

In de 
meeste 

opzichten 

In enkele 
opzichten 

2019 

Wij bevelen de Commissie het volgende aan: 

Aanbeveling 1: bied de auditautoriteiten voor 
het AMIF en het ISF van de lidstaten 
richtsnoeren voor het berekenen van de 
controledekking indien zij met deelsteekproeven 
werken. Er moet advies worden verleend om te 
waarborgen dat de steekproefneming voldoet 
en volstaat om de auditor een redelijke 
grondslag te bieden om conclusies over de 
gehele controlepopulatie te trekken. 

Tijdpad: gedurende 2021 

X      
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 

Niet uitgevoerd Niet van 
toepassing 

Ontoereikend 
bewijs 

In de 
meeste 

opzichten 

In enkele 
opzichten 

Aanbeveling 2: wijs de auditautoriteiten voor 
het AMIF en het ISF van de lidstaten er 
nogmaals op dat zij de instructies van de 
Commissie inzake steekproefneming en 
berekening van het foutenpercentage moeten 
opvolgen. Meer specifiek dienen steekproeven 
willekeurig te worden genomen, moet elke 
steekproefeenheid in de populatie kans maken 
om te worden geselecteerd en moeten, waar 
van toepassing, alle fouten worden 
geëxtrapoleerd naar de relevante populatie. 

Tijdpad: gedurende 2021 

X      

Aanbeveling 3: geef de auditautoriteiten voor 
het AMIF en het ISF van de lidstaten 
richtsnoeren voor het toereikend en adequaat 
documenteren van de aard, timing en omvang 
van hun controleprocedures, de resultaten 
ervan en de verzamelde controle-informatie. 

Tijdpad: gedurende 2021 

X      

Bron: ERK. 
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Hoofdstuk 8 

Nabuurschap en internationaal beleid 
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Inleiding 
8.1. Dit hoofdstuk bevat onze bevindingen voor rubriek 6 van het meerjarig 
financieel kader (MFK) “Nabuurschap en internationaal beleid”. Kader 8.1 geeft een 
overzicht van de kernactiviteiten en de uitgaven in deze rubriek voor 2021. 

Figuur 8.1 — Betalingen en controlepopulatie 

 
(*) Overeenkomstig de geharmoniseerde definitie van onderliggende verrichtingen (zie voor nadere 
gegevens bijlage 1.1, paragraaf 12). 

Bron: ERK, op basis van gegevens uit de geconsolideerde jaarrekening 2021 van de Europese Unie. 

Controlepopulatie 2021 in vergelijking met betalingen

Voorfinancieringsbetalingen (*): 8,1

Betalingen 2021 — totaal 10,9 miljard EUR

Controlepopulatie 2021 — totaal 10,0 miljard EUR

Tussentijdse/saldobetalingen: 2,8

Tussentijdse/saldobetalingen:  2,8

Nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking — Europa in 

de wereld (NDICI-Europa in de wereld):
5,8 (53,0 %) 

Betalingen in 2021, uitgesplitst naar fonds

Nabuurschap en internationaal beleid
10,9 miljard EUR (6,0 % van de EU-begrotingsuitgaven)

Humanitaire hulp (HUMA) 2,4 (22,4 %)

Instrument voor pretoetredingssteun (IPA):  2,2 (20,0 %)

Andere acties en programma’s: 0,5 (4,6 %)

(in miljard EUR)

Verrekening van voorfinanciering (met inbegrip
van uitbetalingen trustfondsen) (*): 7,2
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Korte beschrijving 

8.2. Het uitgaventerrein omvat verschillende financieringsinstrumenten, met name 
het nieuwe instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale 
samenwerking — Europa in de wereld (NDICI-Europa in de wereld)1 en het instrument 
voor pretoetredingssteun. Het omvat ook de begroting voor humanitaire hulp. 

8.3. De algemene doelstelling van NDICI-Europa in de wereld is het wereldwijd 
handhaven en uitdragen van de waarden, beginselen en fundamentele belangen van 
de EU en bijdragen aan de bevordering van multilateralisme en sterkere 
partnerschappen met derde landen. Dit weerspiegelt twee belangrijke veranderingen 
ten opzichte van het MFK 2014-2020 in de wijze waarop de EU extern optreden 
(buitenlands beleid) financiert: 

a) De samenwerking met partnerlanden in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille 
Oceaan, die voorheen werd gefinancierd door de Europese 
Ontwikkelingsfondsen, is nu opgenomen in de algemene begroting van de EU. 

b) Deze samenwerking wordt nu gefinancierd in het kader van hetzelfde instrument 
als het nabuurschapsbeleid van de EU, met behoud van de specifieke kenmerken 
van beide soorten steun. 

8.4. De algemene doelstelling van het instrument voor pretoetredingssteun is de 
ondersteuning van de begunstigde landen bij de goedkeuring en uitvoering van de 
hervormingen die met het oog op het lidmaatschap nodig zijn voor hun aanpassing aan 
de waarden van de EU, en aldus bij te dragen tot hun stabiliteit, veiligheid en welvaart. 

8.5. De belangrijkste directoraten-generaal en diensten die betrokken zijn bij de 
uitvoering van het extern optreden van de EU zijn het directoraat-generaal 
Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen (DG NEAR), het directoraat-
generaal Internationale Partnerschappen (DG INTPA), het directoraat-generaal 
Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (DG ECHO) en de dienst 
Instrumenten buitenlands beleid (FPI). 

8.6. In 2021 bedroegen de betalingen voor “Nabuurschap en internationaal beleid” 
10,9 miljard EUR (saldobetalingen, met inbegrip van bestemmingsontvangsten) en 
werden deze in meer dan 150 landen verricht via verschillende instrumenten 
(zie figuur 8.1) en steunverleningsmethoden zoals contracten voor werken, leveringen 

                                                      
1 Verordening (EU) 2021/947 inzake het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling 

en internationale samenwerking — Europa in de wereld. 
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en diensten; subsidies; speciale leningen, leninggaranties en financiële bijstand; 
begrotingssteun en andere gerichte vormen van budgettaire bijstand (zie bijlage 8.1). 

Reikwijdte en aanpak van de controle 

8.7. We hebben het volgende onderzocht voor deze MFK-rubriek in 2021, waarbij 
we de in bijlage 1.1 uiteengezette controleaanpak en -methoden hebben toegepast: 

a) een steekproef van 67 verrichtingen die, hoewel deze bijdraagt tot onze algemene 
betrouwbaarheidsverklaring, niet representatief is voor de uitgaven in het kader 
van deze MFK-rubriek. Wij kunnen voor deze rubriek dan ook geen raming van 
het foutenpercentage verstrekken. We onderzochten 37 verrichtingen van 
DG NEAR, 14 van DG INTPA, 12 van DG ECHO en 4 van de FPI; 

b) de informatie over de regelmatigheid in het jaarlijks activiteitenverslag (JAV) van 
DG ECHO, die vervolgens is opgenomen in het jaarlijks beheers- en 
prestatieverslag (AMPR) van de Europese Commissie.  
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Regelmatigheid van de verrichtingen 
8.8. Van de 67 door ons gecontroleerde verrichtingen vertoonden er 32 (48 %) 
fouten. Ondanks de beperkte steekproefomvang bevestigen onze controleresultaten 
dat het foutenrisico in deze MFK-rubriek hoog is. Wij kwantificeerden 24 fouten die 
impact hadden op de bedragen die ten laste van de EU-begroting kwamen. De meest 
voorkomende foutencategorieën voor “Nabuurschap en internationaal beleid” waren 
niet-gedane uitgaven, niet-subsidiabele kosten, het ontbreken van bewijsstukken en 
fouten bij openbare aanbestedingen. In kader 8.1 worden voorbeelden gegeven van 
door ons gekwantificeerde fouten. 

Kader 8.1 

Gedeeltelijk niet-gedane uitgaven 

DG NEAR 

We controleerden uitgaven die in het kader van een bijdrageovereenkomst 
werden gedeclareerd door een internationale organisatie die zich bezighoudt met 
gendergelijkheid en empowerment van vrouwen voor een actie gericht op het 
bestrijden van genderstereotypen in de landen van het Oostelijk Partnerschap 
(Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, Moldavië en Oekraïne). Volgens de 
bijdrageovereenkomst worden de totale kosten van de actie geraamd op 
7,9 miljoen EUR, met een EU-bijdrage van maximaal 7 miljoen EUR. 

Voor de eerste twaalf maanden van de driejarige uitvoeringsperiode rapporteerde 
de begunstigde 2,2 miljoen EUR aan gedane uitgaven, die de Commissie heeft 
aanvaard. We onderzochten de bewijsstukken en stelden vast dat de subsidiabele 
uitgaven slechts 1,2 miljoen EUR bedroegen. De internationale organisatie had ten 
onrechte 977 434 EUR als gedane uitgaven opgegeven. Hoewel zij dit bedrag had 
vastgelegd, had zij het nog niet daadwerkelijk uitgegeven. De Commissie had dus 
44 % van het gecontroleerde bedrag ten onrechte goedgekeurd. 

Ernstige inbreuk op de regels inzake aanbestedingen 

DG INTPA 

Wij controleerden een factuur voor een bedrag van 823 066 EUR die door de 
contractant was opgesteld in het kader van een dienstverleningscontract ter 
waarde van 3,8 miljoen EUR dat in 2017 werd gesloten voor een 
ondersteuningsfaciliteit voor herstel en wederopbouw. Het doel van dit contract 
was de regering te voorzien van vraaggestuurde technische deskundigheid voor 
wederopbouw na een natuurramp in het betrokken land. 
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De Commissie had de opdracht gegund via een concurrentiële 
onderhandelingsprocedure, nadat zij acht ondernemingen had uitgenodigd om 
een inschrijving in te dienen. Zij had zeven van deze ondernemingen als potentiële 
dienstverleners aangemerkt in het kader van een eerdere kaderovereenkomst. De 
Commissie had de achtste onderneming (de geselecteerde inschrijver) verzocht 
een inschrijving in te dienen nadat deze kort voor de aanvang van de 
aanbestedingsprocedure de EU-delegatie in dat land had benaderd om 
belangstelling voor het project kenbaar te maken. De capaciteit van de 
ondernemingen die werden uitgenodigd om een inschrijving in te dienen, was niet 
voorafgaand aan deze procedure beoordeeld. 

Het evaluatiecomité nodigde de drie inschrijvers die aan de technische vereisten 
voldeden uit voor gesprekken, hoewel in de aanbestedingsstukken duidelijk was 
aangegeven dat dergelijke gesprekken niet waren gepland. De gesprekken 
resulteerden in een verhoging van de technische score van de geselecteerde 
inschrijver van 82 naar 86 punten, terwijl de scores van zijn concurrenten 
ongewijzigd bleven. Zonder deze verhoging zou een van deze concurrenten een 
hogere totaalscore hebben behaald en de opdracht hebben gekregen. 

De opdracht werd dus gegund aan een onderneming waarvan de capaciteit niet 
vooraf was beoordeeld en waarvan de technische score was gewijzigd na 
gesprekken die niet in de procedure waren voorzien. Wij zijn dan ook van mening 
dat het resultaat van de aanbestedingsprocedure onjuist was. 

8.9. We troffen ook twaalf gevallen aan van niet-naleving van wettelijke en 
financiële bepalingen. Deze hadden geen gevolgen voor de EU-begroting, maar niet-
naleving van de regels kan een goed financieel beheer ondermijnen en kosten niet-
subsidiabel maken. De gevallen van niet-naleving hadden betrekking op de selectie van 
projecten en de toepassing van aanbestedingsregels, de indiening van documentatie 
ter ondersteuning van kostendeclaraties en de koppeling van gemaakte kosten aan de 
juiste begrotingsonderdelen. 

8.10. We stelden twee uitgaventerreinen vast waarop de verrichtingen vanwege 
specifieke betalingsvoorwaarden minder foutgevoelig zijn. Dit betreft i) 
begrotingssteun (zie paragraaf 8.11) en ii) door internationale organisaties uitgevoerde 
projecten waarbij de “hypothetische aanpak” wordt gevolgd (zie paragraaf 8.12). In 
2021 hebben wij 3 begrotingssteunverrichtingen en 22 door internationale 
organisaties beheerde projecten gecontroleerd, waaronder 5 verrichtingen volgens de 
hypothetische aanpak. 

8.11. Begrotingssteun vormt een bijdrage aan de algemene begroting van een 
staat of diens begroting voor een specifiek beleid of doel. In 2021 bedroegen de 
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betalingen voor begrotingssteun uit de algemene EU-begroting 0,8 miljard EUR. Wij 
hebben onderzocht of de Commissie had voldaan aan de voorwaarden die van 
toepassing waren op betalingen voor begrotingssteun aan partnerlanden en of zij had 
geverifieerd of deze landen voldeden aan de subsidiabiliteitsvoorwaarden (zoals 
bevredigende verbeteringen op het gebied van het beheer van overheidsfinanciën). 
Onze regelmatigheidscontrole kan geen betrekking hebben op wat er gebeurt nadat de 
Commissie steun uitkeert aan het ontvangende land, aangezien deze middelen 
vervolgens met de eigen begrotingsmiddelen van dat land worden samengevoegd2. 
Kader 8.2 bevat een voorbeeld van een bevinding met betrekking tot een maatregel 
voor begrotingssteun waarbij het niet mogelijk was het exacte niet-subsidiabele 
bedrag vast te stellen. 

                                                      
2 In een aantal van onze speciale verslagen worden de doelmatigheid en de doeltreffendheid 

van begrotingssteun behandeld; de meest recente daarvan zijn Speciaal verslag nr. 09/2019 
“EU-steun aan Marokko: tot dusver beperkte resultaten” en Speciaal verslag nr. 25/2019 
“Gegevenskwaliteit bij begrotingssteun: tekortkomingen bij sommige indicatoren en de 
verificatie van de betaling voor variabele tranches”. 
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Kader 8.2 

Onduidelijke voorwaarden voor bankoverschrijvingen van tranches 
voor begrotingssteun 

DG INTPA 

We controleerden een tranche voor begrotingssteun ter waarde van 
2,9 miljoen EUR in verband met de hervorming van het nationale beleid van het 
begunstigde land om bepaalde groepen mensen te helpen herintegreren in de 
samenleving en een baan te vinden. 

In de financieringsovereenkomst van de EU met de regering van dat begunstigde 
land is bepaald dat de omzetting van middelen van euro's naar lokale valuta moet 
plaatsvinden op de datum waarop zij op de relevante rekening van de centrale 
bank worden bijgeschreven, zonder dat wordt gespecificeerd wat onder een 
“relevante rekening” wordt verstaan. 

Op verzoek van de regering heeft de Commissie de middelen in euro's 
overgemaakt naar een rekening van een commerciële bank in Europa. Uit een 
bankafschrift bleek slechts dat meer dan tien dagen later een interne 
overschrijving in de lokale valuta van de ene rekening van de centrale bank naar 
de andere was gedaan. De wisselkoers die werd gebruikt om euro's in lokale 
valuta om te rekenen, was die welke gold op de datum waarop de middelen op de 
rekening in Europa werden bijgeschreven. In deze tien dagen was de lokale valuta 
gedevalueerd. 

De Commissie heeft de verrichting goedgekeurd, ondanks de vertraging bij de 
bijschrijving van de middelen op de centrale bank van het begunstigde land. 

Door het gebrek aan duidelijkheid over de vraag welke rekening de “relevante” 
was en het gebrek aan bewijs in verband met het tijdstip waarop de middelen 
daadwerkelijk op die rekening werden bijgeschreven, konden wij de precieze 
financiële impact van de fout niet vaststellen. 

8.12. Bij de “hypothetische aanpak” gaat de Commissie ervan uit dat, wanneer 
bijdragen van de Commissie aan multidonorprojecten worden samengevoegd met die 
van andere donoren en niet zijn geoormerkt voor specifieke aanwijsbare 
uitgavenposten, de uitgaven voldoen aan de EU-subsidiabiliteitsregels, mits het totale 
samengevoegde bedrag voldoende subsidiabele uitgaven bevat om de bijdrage van de 
EU te dekken. We hebben bij onze gegevensgerichte toetsing rekening gehouden met 
deze aanpak. In 2021 bedroegen de betalingen aan internationale organisaties uit de 
algemene EU-begroting 3,6 miljard EUR. Wij kunnen niet aangeven op welk deel van 
dit bedrag de “hypothetische aanpak” van toepassing is, omdat de Commissie dit niet 
afzonderlijk monitort. We ontdekten één niet-kwantificeerbare fout op dit terrein. 
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8.13. Bij het onderzoek van de regelmatigheid van de verrichtingen troffen we ook 
voorbeelden aan van doeltreffende controles. In kader 8.3 geven wij een voorbeeld 
hiervan. 

Kader 8.3 

In het verificatieverslag vastgestelde niet-subsidiabele uitgaven 

DG NEAR 

De Commissie heeft via een subsidieovereenkomst een maatregel gefinancierd 
met een budget van 400 miljoen EUR om migrantenkinderen toegang te geven tot 
het nationale onderwijsstelsel in hun gastland. 

Uit onze controle van de in het kader van deze subsidieovereenkomst 
gedeclareerde uitgaven bleek dat de Commissie naar aanleiding van haar 
uitgavenverificatie een bedrag van 306 873 EUR terecht had verworpen. De 
desbetreffende niet-subsidiabele uitgaven hadden met name betrekking op het 
gebruik van een onjuiste aanbestedingsprocedure voor de aankoop van 
voertuigen. 

8.14. Net als in voorgaande jaren boden sommige internationale organisaties 
slechts beperkte toegang tot documenten (bijv. in read-onlyformaat), wat betekent dat 
we er geen kopieën van konden maken. Deze problemen belemmerden de planning en 
uitvoering van onze controle en leidden tot vertragingen bij de ontvangst van de 
gevraagde documentatie en de uitvoering van de werkzaamheden door het 
controleteam. In onze jaarverslagen 2018 en 2020 hebben we daarmee verband 
houdende aanbevelingen gedaan. Hoewel de Commissie haar communicatie met de 
internationale organisaties heeft geïntensiveerd, kost het ons nog steeds moeite om 
de gevraagde documentatie te verkrijgen.   
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Jaarlijkse activiteitenverslagen en 
andere governanceregelingen 

JAV DG ECHO 

8.15. Voor het begrotingsjaar 2021 onderzochten we het JAV van het directoraat-
generaal Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (DG ECHO). Onze analyse was 
gericht op de vraag of DG ECHO de informatie over de regelmatigheid in zijn JAV had 
gepresenteerd in overeenstemming met de instructies van de Commissie en de 
methodologie voor het ramen van toekomstige correcties en terugvorderingen 
consequent had toegepast. 

8.16. De totale aanvaarde uitgaven in 2021 (3 092 miljoen EUR) waren de hoogste 
ooit voor DG ECHO. Van dit bedrag raamde DG ECHO het totale risicobedrag op het 
moment van betaling op 15,8 miljoen EUR (0,51 %) en de waarde van de correcties die 
voortvloeien uit zijn controles in de komende jaren op 11,8 miljoen EUR (74,7 % van 
het totale risicobedrag; dit percentage staat bekend als het “corrigerend vermogen”). 

8.17. Dit is de hoogste waarde van de geraamde toekomstige correcties die 
DG ECHO ooit heeft gerapporteerd, zowel in absolute termen als in termen van 
corrigerend vermogen. Zijn corrigerend vermogen is elk jaar toegenomen sinds 2016, 
toen het 33,5 % bedroeg. Het corrigerend vermogen van DG ECHO voor 2021 is ook 
hoog in vergelijking met andere DG’s op het gebied van externe betrekkingen 
(bijvoorbeeld 14,4 % voor DG NEAR, 17,1 % voor DG INTPA en 37,3 % voor de FPI). 

8.18. Op basis van het lage geraamde restfoutenpercentage verklaarde de 
directeur-generaal van DG ECHO dat de financiële blootstelling van het DG onder de 
materialiteitsdrempel van 2 % lag. Aangezien slechts een klein deel van onze controles 
betrekking heeft op verrichtingen die onder de verantwoordelijkheid van DG ECHO 
vallen, kunnen wij deze verklaring niet verifiëren op basis van de resultaten van onze 
werkzaamheden. 

8.19. De COVID-19-pandemie en de politieke crises hebben de verstrekking van 
humanitaire hulp in gevaar gebracht, aangezien zij de toegang tot mensen die door 
een humanitaire crisis worden getroffen, hebben beperkt of verhinderd. Dit risico 
betreft niet alleen de beoordeling van humanitaire behoeften, maar ook de verlening 
van de hulp zelf en de daarmee verband houdende controles. DG ECHO is van mening 
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dat de procedures en het beleid voor humanitaire hulp maatregelen omvatten om 
dergelijke risico’s te beperken. 

RFP-studie 2021 van DG NEAR 

8.20. In 2021 liet DG NEAR zijn zevende studie van het restfoutenpercentage (RFP) 
door een externe contractant verrichten. Het doel van de studie is een schatting te 
maken van het percentage niet-ontdekte fouten bij alle beheerscontroles van 
DG NEAR ter voorkoming, opsporing en correctie van dergelijke fouten op het gehele 
terrein waarvoor het DG verantwoordelijk is, teneinde conclusies te trekken over de 
doeltreffendheid van die controles. De studie is een belangrijk element voor de 
betrouwbaarheidsverklaring van de directeur-generaal en draagt bij aan de informatie 
over de regelmatigheid inzake het externe optreden zoals vermeld in het AMPR. 

8.21. DG NEAR presenteerde de resultaten van de RFP-studie 2021 in zijn JAV. Het 
geraamde totale RFP voor het DG (in het JAV aangeduid als het “globale (voor het DG 
afgeleide) foutenpercentage”) bedroeg 1,05 %, waarmee het onder de door de 
Commissie vastgestelde materialiteitsdrempel van 2 % lag. Dit percentage bestaat uit 
het gewone percentage en het percentage “indirect beheer door de begunstigde 
landen” (indirect management by beneficiary countries, IMBC). De desbetreffende 
RFP-steekproef bestond uit 266 verrichtingen in het kader van tijdens de 
referentieperiode (september 2020 — augustus 2021) gesloten contracten. Het RFP 
voor 2020 bedroeg 1,36 %. DG NEAR berekende ook een geraamd 
restfoutenpercentage voor subsidies onder direct beheer (het “restfoutenpercentage 
voor subsidies”). Dit percentage is echter niet opgenomen in de berekening van het 
totale RFP van het DG. 

8.22. De RFP-studie vormt geen assurance-opdracht of controle. Zij is gebaseerd op 
de door DG NEAR verstrekte RFP-methodologie. In onze eerdere jaarverslagen3 
werden al beperkingen in de studies beschreven die kunnen bijdragen tot de 
onderschatting van het RFP. 

8.23. Volgens de RFP-regels worden bepaalde categorieën contracten buiten 
beschouwing gelaten, waaronder “oude contracten” en thematische 
subsidiecontracten van DG NEAR. Oude contracten zijn contracten in het kader 
waarvan de afgelopen vijf jaar geen operationele of controleactiviteiten hebben 
plaatsgevonden of contracten die al meer dan acht jaar slapend zijn. Bij de populatie 

                                                      
3 Jaarverslag 2017, Jaarverslag 2018, Jaarverslag 2019 en Jaarverslag 2020. 
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voor de RFP-exercitie 2021 werden oude, tijdens de referentieperiode gesloten 
contracten met een totale waarde van 389 miljoen EUR buiten beschouwing gelaten. 
Dergelijke contracten konden in eerdere RFP-exercities niet worden opgenomen in de 
te onderzoeken steekproef en zullen in de toekomst ook niet worden onderzocht. 

8.24. Bij de RFP-steekproefpopulatie voor het “globale (voor het DG afgeleide) 
foutenpercentage” werden ook thematische subsidiecontracten van DG NEAR ter 
waarde van 50 miljoen EUR buiten beschouwing gelaten. De RFP-regels bepalen dat 
deze contracten onder de verantwoordelijkheid van DG INTPA vallen, hoewel zij niet in 
de RFP-studie van dat DG worden behandeld. 

8.25. Met 439 miljoen EUR zijn de bovengenoemde twee soorten buiten 
beschouwing gelaten contracten samen goed voor ongeveer 20 % van de portefeuille 
van gesloten contracten van DG NEAR ter waarde van 2,27 miljard EUR. Dit is een 
aanzienlijk deel om permanent buiten beschouwing van RFP-evaluaties te laten, met 
name gezien het feit dat de definitieve RFP-steekproefpopulatie voor het “globale 
(voor het DG afgeleide) foutenpercentage” ongeveer 1,7 miljard EUR waard is en dit 
ertoe kan leiden dat fouten onontdekt blijven. Het buiten beschouwing laten van deze 
contracten vormt een beperking die DG NEAR niet in zijn JAV 2021 heeft vermeld. 

JAV DG INTPA 

8.26. De verrichte werkzaamheden in verband met het JAV 2021 van DG INTPA 
worden in detail uiteengezet in ons Jaarverslag over het achtste, negende, tiende en 
elfde Europees Ontwikkelingsfonds. In 2019 heeft de Commissie de resterende 
openstaande verrichtingen voor projecten van het achtste EOF afgesloten. Alle saldi en 
vrijmakingen zijn overgedragen aan het negende EOF. In 2021 werd de financiële en 
operationele afsluiting van het achtste EOF aangekondigd. Alle activiteiten van het 
achtste EOF zijn afgerond, alle controles zijn uitgevoerd en alle contracten en 
financiële besluiten zijn afgesloten in de EOF-rekeningen van 2021.  
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Conclusie en aanbevelingen 

Conclusie 

8.27. Ons onderzoek van de verrichtingen en systemen bracht drie terreinen aan 
het licht waar ruimte voor verbetering is. We hebben niet voldoende verrichtingen 
gecontroleerd om het foutenpercentage voor deze MFK-rubriek te schatten 
(zie paragraaf 8.7) maar uit onze controleresultaten blijkt dat het een terrein met een 
hoog risico is. De resultaten van de toetsing van de verrichtingen droegen bij tot onze 
betrouwbaarheidsverklaring. 

Aanbevelingen 

8.28. Bijlage 8.2 bevat de bevindingen naar aanleiding van onze follow-upevaluatie 
van de drie aanbevelingen die wij in ons Jaarverslag 2018 hebben gedaan. De 
Commissie voerde twee aanbevelingen volledig uit en één in enkele opzichten. 

8.29. Wij zijn van mening dat aanbeveling 2, dat de Commissie de RFP-
methodologie van DG NEAR zodanig aanpast dat het aantal besluiten om volledig te 
vertrouwen op eerdere controlewerkzaamheden wordt beperkt, en nauwlettend 
toeziet op de toepassing ervan, is uitgevoerd. Wij baseren ons daarbij op het feit dat 
de Commissie haar RFP-handleiding voor 2020 heeft bijgewerkt. 

8.30. We zijn ook van mening dat aanbeveling 3, dat de Commissie de berekening 
van het corrigerend vermogen voor 2019 door DG ECHO herziet door terugvorderingen 
van niet-uitgegeven voorfinanciering buiten beschouwing te laten, is uitgevoerd. Wij 
baseren ons daarbij op het feit dat de Commissie de toepasselijke richtsnoeren heeft 
bijgewerkt en tussen 2018 en 2020 aanvullende instructies inzake kwaliteitscontrole 
heeft gegeven. 

8.31. We evalueerden ook de aanbevelingen uit de jaarverslagen 2019 en 2020 
waaraan onmiddellijk gevolg moest worden gegeven of die in de loop van 2021 
moesten worden uitgevoerd. 

8.32. Wij beschouwen aanbeveling 2 van ons Jaarverslag 2020, dat DG ECHO een 
procedure vaststelt om ervoor te zorgen dat partnerorganisaties hun toewijzing van 
gedeelde kosten baseren op daadwerkelijk gedane uitgaven, als uitgevoerd. Wij 
baseren ons daarbij op het feit dat DG ECHO een ex-antebeoordeling heeft uitgevoerd 
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die niet-gouvernementele organisaties met goed gevolg moesten doorstaan alvorens 
te worden gecertificeerd als humanitaire partners van de Commissie voor de 
periode 2021-2027. De beoordeling omvat controles om ervoor te zorgen dat de 
kostentoewijzingssystemen van de partners alleen toestaan dat daadwerkelijk 
gemaakte subsidiabele kosten ten laste van hun projecten worden gebracht. Daarnaast 
heeft DG ECHO richtsnoeren gepubliceerd over de subsidiabiliteit van kosten en een 
besluit uitgevaardigd om het gebruik van eenheidskosten voor personeel en regionale 
kantoren toe te staan. 

8.33. Op basis van deze evaluatie en onze bevindingen en conclusies voor 2021 
doen wij de volgende aanbevelingen aan de Commissie (zie kader 8.1, kader 8.2 en 
paragraaf 8.25): 

Aanbeveling 8.1 — Trek de kosten af die niet voorafgaand aan 
betaling of verrekening zijn gemaakt 

Neem passende maatregelen om ervoor te zorgen dat vastleggingen of 
voorschotbetalingen die door begunstigden in hun financiële verslagen als gemaakte 
kosten worden gedeclareerd, in mindering worden gebracht voordat betalingen of 
verrekeningen worden gedaan. 

Streefdatum voor de uitvoering: eind 2023 

Aanbeveling 8.2 — Versterk controles bij het opstellen van 
financieringsovereenkomsten voor verrichtingen inzake 
begrotingssteun 

Versterk controles bij het opstellen van financieringsovereenkomsten voor 
verrichtingen inzake begrotingssteun om in financieringsovereenkomsten duidelijke 
voorwaarden vast te stellen met betrekking tot de overschrijving van middelen naar de 
centrale bank van het begunstigde land en de toepasselijke wisselkoers; deze moeten 
in overeenstemming zijn met de richtsnoeren voor begrotingssteun. 

Streefdatum voor de uitvoering: eind 2023 
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Aanbeveling 8.3 — Vermeld welke contracten bij de RFP-
populatie buiten beschouwing worden gelaten 

Vermeld in het jaarlijks activiteitenverslag 2022 en toekomstige jaarlijkse 
activiteitenverslagen het type en de waarde van de contracten die bij de populatie van 
de RFP-studie buiten beschouwing worden gelaten. 

Streefdatum voor de uitvoering: in het jaarlijks activiteitenverslag 2022 
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Bijlagen 

Bijlage 8.1 — Betalingen DG NEAR en DG INTPA per delegatie 

 
Bron: Door de ERK ontworpen met “Tableau”, kaartachtergrond ©Mapbox en ©OpenStreetMap 
waarvoor een licentie is verleend in het kader van de Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0-
licentie (CC BY-SA) en gewijzigd door de ERK, op basis van gegevens van de geconsolideerde 
jaarrekening 2021 van de Europese Unie. 

Top 5 van DG INTPA 
(in miljoen EUR)

1. Bangladesh 140
2. Irak 103
3. Pakistan 89
4. Nepal 85
5. Afghanistan 77

Top 5 van DG NEAR
(in miljoen EUR)

1. Turkije 127
2. Moldavië 109
3. Marokko 106
4. Egypte 88
5. Jordanië 70
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Bijlage 8.2 — Follow-up van eerdere aanbevelingen voor Nabuurschap en internationaal beleid 

Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 
Niet 

uitgevoerd 
Niet van 

toepassing 
Ontoereikend 

bewijs In de meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

2018 

Wij bevelen de Commissie het volgende aan: 

Aanbeveling 1: 

Onderneem uiterlijk in 2020 stappen om bij 
internationale organisaties de verplichting te 
versterken om de ERK op verzoek alle bescheiden 
en inlichtingen over te leggen die nodig zijn voor 
de vervulling van haar taak, zoals bepaald in het 
VWEU. 

  X4    

                                                      
4 De Commissie heeft de communicatie met internationale organisaties over onze toegang tot documenten geïntensiveerd. Enkele organisaties, zoals de 

Wereldbankgroep (WBG), hebben hun samenwerking met ons verbeterd, maar andere niet. Sommige organisaties van de Verenigde Naties (VN), zoals 
het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) en het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA), blijven read-onlytoegang tot 
ondersteunende documentatie verlenen of verlenen geen toegang tot alle gevraagde bewijsstukken. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 
Niet 

uitgevoerd 
Niet van 

toepassing 
Ontoereikend 

bewijs In de meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

Wij bevelen DG NEAR het volgende aan: 

Aanbeveling 2: 

Onderneem uiterlijk in 2020 stappen om de RFP-
methodologie van DG NEAR zodanig aan te 
passen dat het aantal besluiten om volledig te 
vertrouwen op eerdere controlewerkzaamheden 
wordt beperkt, en zie nauwlettend toe op de 
toepassing ervan. 

X      

Wij bevelen DG ECHO het volgende aan: 

Aanbeveling 3: 

Herzie de berekening van DG ECHO van het 
corrigerend vermogen 2019 door 
terugvorderingen van niet-uitgegeven 
voorfinanciering buiten de berekening te houden. 

X      
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 
Niet 

uitgevoerd 
Niet van 

toepassing 
Ontoereikend 

bewijs In de meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

2019 

We bevelen DG NEAR, DG DEVCO, DG ECHO, 
DG CLIMA en de FPI het volgende aan: 

Aanbeveling 3: 

Versterk de controles door terugkerende fouten 
in kaart te brengen en te voorkomen (bijv. het 
ontbreken van tijdregistratiesystemen en het in 
rekening brengen van niet-subsidiabele btw aan 
door de EU gefinancierde projecten). 

Tijdpad: uiterlijk eind 2021 

 X5     

                                                      
5 Alle DG’s hebben de aanbeveling volledig uitgevoerd, met uitzondering van de FPI. De FPI startte een controle ter zake, en het verslag zal eind 2022 

beschikbaar zijn. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 
Niet 

uitgevoerd 
Niet van 

toepassing 
Ontoereikend 

bewijs In de meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

2020 

Wij bevelen de Commissie het volgende aan: 

Aanbeveling 1: 

Onderneem stappen om ervoor te zorgen dat 
internationale organisaties de ERK volledige, 
onbeperkte en tijdige toegang — en niet alleen in 
read-onlyformaat — bieden tot documenten die 
nodig zijn om onze taak overeenkomstig het 
VWEU uit te voeren. 

Tijdpad: eind 2021 

  X6    

Wij bevelen DG ECHO het volgende aan: 

Aanbeveling 2: 

Stel een procedure vast om ervoor te zorgen dat 
partnerorganisaties hun toewijzing van gedeelde 
kosten baseren op de werkelijk gedane uitgaven. 

Tijdpad: eind 2021 

X      

Bron: ERK. 

                                                      
6 Zie aanbeveling 1 uit 2018. 
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Inleiding 
9.1. Dit hoofdstuk bevat onze bevindingen voor MFK-rubriek 7 “Europees openbaar 
bestuur”. In figuur 9.1 zijn de uitgaven van de EU-instellingen en -organen in deze 
rubriek voor 2021 uitgesplitst. 

Figuur 9.1 — Betalingen en controlepopulatie 

 
(*) Zowel de verrekeningen als de voorfinancieringen in dit MFK bedroegen in 2021 0,01 miljard EUR. We 
hebben deze overeenkomstig de geharmoniseerde definitie van onderliggende verrichtingen behandeld 
(zie voor nadere gegevens bijlage 1.1, paragraaf 12). 

Bron: ERK, op basis van gegevens uit de geconsolideerde jaarrekening 2021 van de Europese Unie. 

Europese Commissie: 6,3 (58,5 %)

Europees Parlement: 2,1 (19,4 %)

Europese Dienst voor extern optreden: 1,0 (8,9 %)

A) Betalingen in 2021, uitgesplitst per instelling

Europees openbaar bestuur
10,7 miljard EUR (5,9 % van de EU-begrotingsuitgaven)

(miljard EUR)

Raad van de Europese Unie: 0,6 (5,3 %)

Hof van Justitie van de Europese Unie: 0,4 (4,1 %)

Europese Rekenkamer: 0,1 (1,4 %)

Europees Economisch en Sociaal Comité: 0,1 (1,2 %)

Overige: 0,1 (1,2 %)

B) Controlepopulatie 2021 in vergelijking met betalingen (*)

Betalingen 2021 — totaal 10,7

Controlepopulatie 2021 — totaal 10,7

Tussentijdse en saldobetalingen: 10,7 

Tussentijdse en saldobetalingen: 10,7 
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9.2. Wij rapporteren afzonderlijk over de EU-agentschappen, andere entiteiten en 
de Europese Scholen1. De financiële controle van de Europese Centrale Bank valt niet 
onder ons mandaat. 

                                                      
1 Onze specifieke jaarverslagen over agentschappen, andere entiteiten en de Europese 

scholen worden op onze website gepubliceerd. 
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Korte beschrijving 
9.3. De administratieve uitgaven omvatten uitgaven voor personele middelen en 
pensioenen, die in 2021 goed waren voor zo'n 68 % van het totaal, en uitgaven voor 
gebouwen, uitrusting, energieverbruik, communicatie en informatietechnologie. Uit 
onze werkzaamheden door de jaren heen blijkt dat deze uitgaven in het algemeen een 
laag risico vormen. 
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Reikwijdte en aanpak van de controle 
9.4. Wij hebben het volgende onderzocht voor deze MFK-rubriek, waarbij we de in 
bijlage 1.1 uiteengezette controleaanpak en -methoden hebben toegepast: 

a) een statisch representatieve steekproef van 60 verrichtingen die betrekking heeft 
op alle soorten uitgaven binnen deze MFK-rubriek. We namen hiervoor 
verrichtingen van alle EU-instellingen en -organen. Ons doel was een schatting te 
maken van het foutenpercentage voor deze MFK-subrubriek en bij te dragen tot 
de betrouwbaarheidsverklaring; 

b) de toezicht- en controlesystemen van de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO); 

c) de informatie over de regelmatigheid in de jaarlijkse activiteitenverslagen van alle 
instellingen en organen, met inbegrip van de directoraten-generaal (DG’s) en de 
bureaus van de Europese Commissie die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn 
voor de administratieve uitgaven2, en die vervolgens is opgenomen in het jaarlijks 
beheers- en prestatieverslag (Annual Management and Performance Report, 
AMPR) van de Commissie; 

d) procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten en de aanwerving van 
lokaal personeel bij de EDEO-delegaties als een grondige follow-up van de 
tekortkomingen die in ons Jaarverslag 2015 zijn gemeld. 

9.5. Onze eigen uitgaven worden gecontroleerd door een extern kantoor3. De 
resultaten van de door dat kantoor verrichte controle van onze financiële staten over 
het op 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar worden behandeld in 
paragraaf 9.7. 

                                                      
2 DG Personele Middelen en Veiligheid, het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de 

individuele rechten, de Bureaus voor infrastructuur en logistiek in Brussel en Luxemburg, en 
DG Informatica. 

3 ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. 
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Regelmatigheid van de verrichtingen 
9.6. Figuur 9.2 biedt een overzicht van de resultaten van de toetsing van 
verrichtingen. Van de 60 onderzochte verrichtingen vertoonden er 15 (25 %) fouten. 
Op basis van de vijf door ons gekwantificeerde fouten schatten wij dat het 
foutenpercentage onder de materialiteitsdrempel ligt. 

Figuur 9.2 — Resultaten van de toetsing van verrichtingen voor 
“Europees openbaar bestuur” 

 
Bron: ERK. 

Opmerkingen over de steekproef van verrichtingen 

9.7. De kwesties die aan de orde worden gesteld in de paragrafen 9.8-9.11 hebben 
betrekking op het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Dienst 
voor extern optreden. Wij hebben geen specifieke kwesties vastgesteld betreffende de 
Raad van de Europese Unie, het Hof van Justitie van de Europese Unie, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, het Europees Comité van de Regio’s, de Europese 
Ombudsman of de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. Onze extern 
accountant heeft op basis van zijn werkzaamheden geen specifieke kwesties 
gerapporteerd. 
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Europees Parlement 

9.8. We ontdekten twee kwantificeerbare fouten in door het Europees Parlement 
verrichte betalingen. De ene betrof een iets te hoge betaling voor IT-diensten als 
gevolg van de onjuiste toepassing van contractvoorwaarden. De andere hield verband 
met een betaling door het Europees Parlement aan een Europese fractie. De interne 
aanbestedingsregels4 die door het Bureau van het Europees Parlement zijn vastgesteld 
en de richtsnoeren van het Europees Parlement inzake de toepassing daarvan, 
waaraan deze fracties zich moeten houden, schrijven voor dat voor opdrachten met 
een hoge waarde gebruik moet worden gemaakt van procedures van gunning via 
onderhandelingen. Dit is niet in overeenstemming met het Financieel Reglement, 
waarin het gebruik van openbare of niet-openbare aanbestedingsprocedures is 
vastgelegd. De interne regels van het Europees Parlement beperken de mededinging, 
aangezien zij de voorselectie van mogelijke inschrijvers voor opdrachten van hoge 
waarde mogelijk maken en geen bekendmaking van een aankondiging van een 
opdracht vereisen. Bovendien stelden we vast dat de fractie deze interne regels niet 
volledig heeft nageleefd, aangezien zij niet om voldoende inschrijvingen heeft verzocht 
en zij de criteria die zij voor de gunning van de opdracht heeft gehanteerd, niet naar 
behoren heeft gedocumenteerd. We hebben eerder melding gemaakt van 
tekortkomingen in verrichtingen in verband met aanbestedingen door fracties5. 

9.9. Daarnaast onderzochten we een betaling van 74,9 miljoen EUR in verband met 
de aankoop van een gebouw aan de Wiertzstraat in Brussel. De aankoop werd 
gefinancierd met middelen die niet waren uitgegeven tijdens de COVID-19-crisis en 
waren overgedragen uit 2020. Het Parlement begon in oktober 2020 met de 
desbetreffende aankoopprocedure. Bij het aanvragen van offertes maakte het gebruik 
van gunningscriteria waarbij 50 % van de punten voor zowel de prijs als de kwaliteit 
van het voorgestelde gebouw werden gewogen. Overeenkomstig de 
gebouwenstrategie van het Parlement waren nabijheid en gemakkelijke toegang tot 
zijn hoofdlocatie in Brussel belangrijke elementen en vertegenwoordigden deze 48 % 
van het maximum dat voor de wegingsfactor voor kwaliteit kon worden toegekend. 
Het Parlement heeft twee offertes ontvangen en de opdracht gegund aan de 
inschrijver die het gebouw aan de Wiertzstraat voorstelde. Hoewel dit gebouw 
aanzienlijk dichter bij de hoofdlocatie van het Parlement lag, was het 30 % duurder per 
vierkante meter dan het door de andere inschrijver voorgestelde gebouw. Wij zijn van 
mening dat de gunningscriteria van het Europees Parlement het belang van de prijs als 

                                                      
4 Regeling inzake het gebruik van kredieten van begrotingspost 400, laatstelijk gewijzigd op 

6 juli 2020. 

5 Zie paragraaf 9.11 van het Jaarverslag 2015 en paragraaf 10.15 van het Jaarverslag 2016. 
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basis voor het aankoopbesluit aanzienlijk hebben verminderd, waardoor het 
onwaarschijnlijk is dat een andere offerte zou zijn aanvaard. 

Europese Commissie 

9.10. We troffen één kwantificeerbare fout aan in de betalingen van de Commissie; 
deze betrof een kleine onjuiste inhouding op pensioenbetalingen. Daarnaast merkten 
we bij twee van de vijf door ons gecontroleerde pensioenbetalingen op dat het 
pensioendossier geen recent bewijs van in leven zijn bevatte. Levensbewijzen zijn 
noodzakelijk om het behoud van het recht op pensioen en andere toelagen aan te 
tonen. De Commissie had de verificaties van deze bewijzen tijdelijk opgeschort 
vanwege de COVID-19-pandemie. 

Europese Dienst voor extern optreden 

9.11. We troffen twee kwantificeerbare fouten aan in betalingen die door de EDEO 
zijn gedaan. De ene betrof het ontbreken van een onderliggende overeenkomst voor 
door een EU-delegatie verworven diensten. De andere had betrekking op toelagen die 
werden betaald aan een personeelslid dat geen recente veranderingen in zijn/haar 
persoonlijke situatie had opgegeven. In voorgaande jaren troffen we soortgelijke 
fouten aan met betrekking tot door de Commissie betaalde gezinstoelagen6. 

Opmerkingen over toezicht- en controlesystemen 

9.12. We troffen geen significante kwesties aan bij de toezicht- en 
controlesystemen die wij bij de EDEO onderzochten (zie paragraaf 9.4, punt b)). Onze 
specifieke bevindingen met betrekking tot aanbestedings- en aanwervingsprocedures 
bij EU-delegaties worden gerapporteerd in de paragrafen 9.16 en 9.17. 

                                                      
6 Zie de paragraaf 9.9 van het Jaarverslag 2020 en paragraaf 9.9 van het Jaarverslag 2019. 

Deze fouten werden later door de Commissie gecorrigeerd. 
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Jaarlijkse activiteitenverslagen en 
andere governanceregelingen 
9.13. In de door ons onderzochte jaarlijkse activiteitenverslagen werden geen 
materiële foutenpercentages vastgesteld; dit strookt met onze eigen 
controlebevindingen (zie paragraaf 9.6). 
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Procedures voor het plaatsen van 
opdrachten en het aanwerven van 
lokaal personeel bij EU-delegaties 
9.14. In ons Jaarverslag 2015 hebben wij melding gemaakt van significante 
tekortkomingen met betrekking tot door EU-delegaties georganiseerde aanbestedings- 
en aanwervingsprocedures. Dit jaar hebben we follow-up gegeven aan deze 
opmerkingen door het onderzoeken van een steekproef van tien 
aanbestedingsprocedures en acht lokale aanwervingsprocedures die door EU-
delegaties werden georganiseerd. Deze procedures waren niet opgenomen in onze 
representatieve steekproef en droegen dus niet bij tot het door ons geschatte 
foutenpercentage. 

9.15. De EDEO heeft het aanbestedingsproces verbeterd door de werkprocedures 
bij EU-delegaties te vereenvoudigen en te moderniseren, sommige processen op het 
hoofdkantoor te centraliseren en nieuwe modellen voor aanbestedingsdocumenten op 
te stellen. De Dienst heeft de regels en voorwaarden voor de indienstneming van 
plaatselijke functionarissen bij EU-delegaties in 2019 herzien en verricht controles 
vooraf voordat zij worden aangeworven. Niettemin ontdekten we nog steeds 
tekortkomingen. 

9.16. Bij vijf van de tien door ons onderzochte aanbestedingsprocedures troffen 
we enige tekortkomingen aan in de wijze waarop de EU-delegaties de regels inzake het 
plaatsen van overheidsopdrachten toepasten. De fouten betroffen een gebrek aan 
publiciteit vooraf voor opdrachten met een geringe waarde, het gebruik van een 
ongeschikte methode om punten toe te kennen voor de prijs, en het gebruik van een 
ongeschikte soort aanbestedingsprocedure. We stelden ook vast dat de 
gunningscriteria en de daaropvolgende beoordeling daarvan niet altijd voldoende 
precies waren. 
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9.17. We troffen enkele tekortkomingen aan in alle acht door ons onderzochte 
aanwervingsprocedures voor plaatselijke functionarissen. Deze betroffen onder meer 
ongedocumenteerde besluiten van de jury over het al dan niet opnemen van 
kandidaten op de shortlist, ontbrekende verklaringen inzake vertrouwelijkheid en de 
afwezigheid van belangenconflicten, en onvoldoende duidelijke kennisgevingen van 
vacatures. We merkten ook op dat de EDEO geen richtsnoeren verstrekte over de 
beoordeling van kandidaten en opname op de shortlist. Dit kan de transparantie van 
het aanwervingsproces, het identificeren van de beste kandidaten en gelijke 
behandeling belemmeren.  
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Conclusie en aanbevelingen 

Conclusie 

9.18. Over het geheel genomen wijst de door ons verkregen controle-informatie 
die wij in dit hoofdstuk hebben gepresenteerd erop dat het foutenpercentage bij de 
uitgaven voor “Europees openbaar bestuur” niet van materieel belang was 
(zie figuur 9.2). 

Aanbevelingen 

9.19. Bijlage 9.1 bevat de bevindingen van onze follow-upanalyse van de 
aanbeveling die wij in ons Jaarverslag 2018 aan de Commissie deden. Een soortgelijke 
aanbeveling was ook opgenomen in het Jaarverslag 20207. De Commissie heeft 
intussen maatregelen genomen en de aanbeveling in enkele opzichten uitgevoerd. 

9.20. Op basis van deze analyse en onze bevindingen en conclusies voor 2021 doen 
wij de volgende aanbevelingen: 

Aanbeveling 9.1 — Europees Parlement 

De administratie van het Europees Parlement moet haar richtsnoeren inzake de 
toepassing van de regels inzake het plaatsen van overheidsopdrachten door fracties 
herzien en een herziening van deze regels voorstellen aan het Bureau van het 
Parlement om ze beter af te stemmen op het Financieel Reglement. Zij moet de 
toepassing van deze regels beter monitoren (zie paragraaf 9.8). 

Tijdpad: uiterlijk eind 2023 

                                                      
7 Zie aanbeveling 9.2 van het Jaarverslag 2020. 
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Aanbeveling 9.2 — EDEO 

De EDEO moet passende maatregelen nemen om te waarborgen dat de EU-delegaties 
de aanbestedingsregels toepassen, bijvoorbeeld opleidingsactiviteiten versterken en 
de richtsnoeren en modellen verbeteren (zie de paragrafen 9.11 en 9.16). 

Tijdpad: uiterlijk eind 2023 

Aanbeveling 9.3 — EDEO 

De EDEO moet de opleiding en richtsnoeren inzake de aanwervingsprocedures van de 
EU-delegaties voor lokale functionarissen uitbreiden om de naleving van de beginselen 
van transparantie en gelijke behandeling te waarborgen. De Dienst moet ook zijn 
toezicht versterken op de documentatie door de EU-delegaties van de relevante 
stappen van de aanwervingsprocedure (zie paragraaf 9.17). 

Tijdpad: uiterlijk eind 2023 
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Bijlagen 
Bijlage 9.1 — Follow-up van eerdere aanbevelingen voor “Europees openbaar bestuur” 

Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 
Niet 

uitgevoerd 
Niet van 

toepassing 
Ontoereikend 

bewijs In de meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

2018 

Wij bevelen het volgende aan: 

Aanbeveling 1: 

De Commissie verbetert zo spoedig mogelijk haar 
systemen voor het beheer van wettelijke 
gezinstoelagen door de persoonlijke situatie van 
personeelsleden vaker te controleren en 
consistentiecontroles inzake de opgave van toelagen 
die worden ontvangen uit andere bronnen aan te 
scherpen, met name wanneer lidstaten 
hervormingen van systemen voor gezinstoelagen 
doorvoeren. 

  x8    

Bron: ERK. 

                                                      
8 De monitoring van toelagen die van elders worden ontvangen is complex, onder andere vanwege steeds gevarieerder gezinssituaties en frequente 

veranderingen in de nationale toelagen in bepaalde lidstaten. De Commissie heeft actie ondernomen om haar relevante IT-systemen te verbeteren en 
consistentiecontroles te versterken en vordert de door haar ontdekte bedragen die te veel zijn betaald, terug. Wij bleven bij onze 
controlewerkzaamheden fouten ontdekken. 
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Hoofdstuk 10 

Herstel- en veerkrachtfaciliteit 
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Inleiding 
10.1. In dit hoofdstuk worden voor het eerst onze bevindingen over de herstel- en 
veerkrachtfaciliteit (Recovery and Resilience Facility, RRF) gepresenteerd. Figuur 10.1 
geeft een overzicht van de RRF-uitgaven in 2021. 

Figuur 10.1 — Betalingen en controlepopulatie 

 
(*) Overeenkomstig de geharmoniseerde definitie van onderliggende verrichtingen 
(zie voor nadere gegevens bijlage 1.1, paragraaf 12). 

Bron: ERK. 

Korte beschrijving 

Beleidsdoelstellingen  

10.2. NextGenerationEU (“NGEU”) is het tijdelijke fonds van de EU dat de lidstaten 
moet helpen de sociaaleconomische gevolgen van de COVID-19-pandemie te beperken 
en weer op het goede spoor te komen in hun streven naar duurzame groei. In het 
kader van het NGEU zal tot 750 miljard EUR aan financiering beschikbaar worden 
gesteld: 390 miljard EUR aan niet-terugvorderbare subsidies en 360 miljard EUR aan 
leningen (beide in prijzen van 2018). De RRF is het belangrijkste beleidsinstrument in 
het kader waarvan NGEU-middelen zullen worden verdeeld. De faciliteit werd 
ingesteld bij Verordening (EU) 2021/241 (hierna “de verordening” genoemd). De RRF 
zal worden gebruikt voor de verdeling van 312 miljard EUR (80 %) van de niet-
terugvorderbare subsidies die in het kader van het NGEU zullen worden verstrekt. De 

Herstel- en veerkrachtfaciliteit

Controlepopulatie 2021 in vergelijking met de totale subsidiebetalingen

Voorfinanciering van subsidiebetalingen (*): 36,4

Subsidiebetalingen op basis van mijlpalen en streefdoelen: 10,0

Subsidiebetalingen 2021 — totaal 46,4

Controlepopulatie 2021 — totaal 11,5 

(miljard EUR)

Verrekening van voorfinanciering van subsidiebetalingen (*): 1,5

Subsidiebetalingen op basis van mijlpalen en streefdoelen: 10,0
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resterende 78 miljard EUR (20 %) zal worden gebruikt om in extra toewijzingen te 
voorzien voor bestaande beleidsterreinen of om deze aan te vullen. In bijlage 10.1 
wordt een overzicht gegeven van de RRF-subsidiebetalingen (met inbegrip van 
voorfinanciering) per lidstaat in 2021. 

10.3. De RRF verleent grootschalige financiële steun voor overheidsinvesteringen 
en hervormingen om het economisch herstel van de lidstaten van de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie te bespoedigen en hun veerkracht te vergroten. De lidstaten 
kunnen de RRF op de volgende zes beleidsterreinen gebruiken: 

i) groene transitie; 

ii) digitale transformatie; 

iii) slimme, duurzame en inclusieve groei; 

iv) sociale en territoriale cohesie; 

v) gezondheid en economische, sociale en institutionele veerkracht, en  

vi) beleid voor de volgende generatie. 

10.4. In mei 2022 publiceerde de Commissie het voorstel voor het REPowerEU-
plan, het antwoord van de EU op de verstoring van de mondiale energiemarkt als 
gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. De belangrijkste doelstelling ervan is een 
einde te maken aan de afhankelijkheid van de EU van Russische fossiele brandstoffen 
door het energiesysteem van de EU te hervormen. Het voorstel omvat gerichte 
wijzigingen van de verordening om specifieke REPowerEU-hoofdstukken op te nemen 
in de bestaande herstel- en veerkrachtplannen (recovery and resilience plans, RRP’s) 
van de lidstaten. Voor de verwezenlijking van de REPowerEU-doelstellingen is tussen 
nu en 2027 een extra investering van 210 miljard EUR nodig. Dit bedrag zal worden 
gefinancierd met 225 miljard EUR aan al beschikbare leningen die tot 31 augustus 2023 
kunnen worden aangevraagd. Daarnaast zullen de financiële middelen van de RRF 
worden verhoogd met 20 miljard EUR, gefinancierd uit de veiling van rechten in het 
kader van het emissiehandelssysteem.  
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Uitvoering van de RRF 

10.5. Om RRF-financiering te ontvangen, moeten de lidstaten nationale RRP’s 
opstellen die voldoen aan de in de verordening vastgestelde voorwaarden1. RRP’s 
moeten een samenhangend pakket overheidsinvesteringen en hervormingen 
omvatten die zijn onderverdeeld in componenten. De lidstaten moeten voor elke 
investering of hervorming een mijlpaal of streefdoel vaststellen, en bijzonderheden 
verstrekken over de bijbehorende uitgangswaarde. De lidstaten moeten ook de 
geraamde kosten van de voorgestelde maatregelen verstrekken, samen met 
bewijsstukken2. In figuur 10.2 wordt het proces voor de uitvoering van de RRF 
geschetst. 

                                                      
1 Artikel 18, lid 4, van de verordening voor de volledige reeks voorwaarden waaraan RRP’s 

moeten voldoen. 

2 Speciaal verslag 21/2022 over “De beoordeling door de Commissie van de nationale 
herstel- en veerkrachtplannen — In het algemeen adequaat, maar er blijven 
uitvoeringsrisico’s” voor onze conclusies over het beoordelingsproces van RRP’s. 
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Figuur 10.2 — Uitvoeringsproces van de RRF 

 
Bron: ERK. 

10.6. Zodra het RRP van een lidstaat door de Raad is goedgekeurd, kan de lidstaat 
de Commissie verzoeken om een voorfinanciering van maximaal 13 % van ofwel de 
financiële bijdrage in de vorm van niet-terugbetaalbare steun, ofwel van het 
steunbedrag dat in de vorm van een lening moet worden verstrekt3. De 
voorfinanciering wordt verhoudingsgewijs verrekend door middel van de volgende 
betalingen. 

                                                      
3 Zie artikel 13 van de verordening. 

RRP goedgekeurd

RRP ingediend

Betaling

Betalingsverzoek ingediend zodra mijlpalen en streefdoelen zijn 
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10.7. Verdere betalingen in het kader van de RRF zijn onderworpen aan de 
voorwaarde dat lidstaten de in het respectieve uitvoeringsbesluit van de Raad 
vastgestelde mijlpalen en streefdoelen bereiken. Lidstaten kunnen tweemaal per jaar 
een verzoek om uitbetaling indienen, mits zij voldoende motiveren dat de 
desbetreffende mijlpalen en streefdoelen op bevredigende wijze zijn verwezenlijkt. 
Een andere voorwaarde is dat eerdere verwezenlijkingen van streefdoelen of mijlpalen 
niet mogen zijn teruggedraaid4. De beoordeling door de Commissie van de wettigheid 
en regelmatigheid (hierna “regelmatigheid”) van RRF-betalingen hangt derhalve af van 
de vraag of aan deze twee voorwaarden is voldaan. Naleving van nationale wetten en 
EU-regels, zoals aanbestedingsregels of staatssteun, valt niet onder de 
regelmatigheidscontroles van de Commissie. Dit maakt de RRF-betalingen anders dan 
de traditionele MFK-uitgaven, waarbij de regelmatigheid van de betaling door de 
Commissie of de lidstaat voornamelijk afhangt van de subsidiabiliteit van de 
begunstigde, het project en de gedeclareerde kosten. 

Beheers- en controlekader voor de RRF 

10.8. In de verordening worden de rollen en verantwoordelijkheden van de 
lidstaten en de Commissie in de oprichtings- en uitvoeringsfase van de RRF vastgelegd 
(zie figuur 10.3). 

                                                      
4 Zie artikel 24 van de verordening. 
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Figuur 10.3 — Beheers- en controlekader voor de RRF 

 
Bron: Commissie. 
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De verantwoordelijkheid van de lidstaten 

10.9. De lidstaten moesten hun RRP’s opstellen en passende beheers- en 
controlesystemen ontwerpen. Ze moesten ook gegevens verzamelen over de 
eindontvangers van de middelen en waarborgen dat deze gegevens gemakkelijk 
toegankelijk zijn5. Daartoe kunnen zij gebruikmaken van het instrument voor 
datamining en risicoscores van de Commissie6. Ze kunnen ook gebruikmaken van 
bestaande nationale beheers- en controlesystemen of andere systemen die voor 
verwante doeleinden worden toegepast, zoals systemen die worden gebruikt voor het 
beheer van andere EU-fondsen. In de RRP’s van de lidstaten moeten de verschillende 
betrokken nationale instanties in detail worden beschreven. 

10.10. Tijdens de uitvoeringsfase moeten de lidstaten bij elk betalingsverzoek het 
volgende indienen: 

o informatie en bewijsstukken die de verwezenlijking van de in het RRP 
vastgestelde mijlpalen en streefdoelen bevestigen;  

o een samenvatting van de door de autoriteiten van de lidstaat verrichte audits, 
met inbegrip van gegevens over vastgestelde zwakke punten en eventuele 
genomen corrigerende maatregelen7. 

o een beheersverklaring8 waarin staat dat: 

o de middelen zijn ingezet voor hun beoogde doel; 

o de samen met de betalingsaanvraag ingediende informatie volledig, 
nauwkeurig en betrouwbaar is;  

o de ingevoerde controlesystemen de nodige garanties bieden dat de 
middelen zijn beheerd volgens alle toepasselijke regels, in het bijzonder 
inzake het voorkomen van belangenconflicten, fraude, corruptie, en dubbele 
financiering. 

                                                      
5 Artikel 22, lid 2, punt d), van de verordening. 

6 Artikel 22, lid 4, van de verordening. 

7 Artikel 6 van het model voor financieringsovereenkomsten. Dit specifieke vereiste is niet 
van toepassing op het eerste verzoek om uitbetaling dat na het verzoek om 
voorfinanciering wordt ingediend. 

8 Artikel 22, lid 2, onder c), van de verordening. 
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De verantwoordelijkheid van de Commissie 

10.11. De Commissie is verantwoordelijk voor het beoordelen van de relevantie, 
doeltreffendheid, efficiëntie en samenhang van de RRP’s van de lidstaten. Deze 
beoordeling omvat de deugdelijkheid van de voorgestelde controlesystemen van de 
lidstaten. 

10.12. Het controlesysteem van de Commissie moet ervoor zorgen dat RRF-
betalingen wettig en regelmatig zijn, wat afhankelijk is van de vraag of de mijlpalen en 
streefdoelen op bevredigende wijze zijn verwezenlijkt9. Daartoe heeft zij een systeem 
opgezet dat voorziet in verificaties vooraf van betalingsverzoeken van de lidstaten en 
controles achteraf die in de lidstaten worden uitgevoerd nadat de betaling is verricht.  

10.13. De Commissie beoordeelt betalingsverzoeken op basis van de door de 
lidstaten verstrekte gegevens en informatie10. Het doel van deze voorlopige 
beoordeling is ervoor te zorgen dat de mijlpalen en streefdoelen op bevredigende 
wijze zijn verwezenlijkt. Op basis van deze werkzaamheden legt de Commissie de 
voorlopige beoordeling voor advies voor aan het Economisch en Financieel Comité 
(EFC) van de Raad. Vervolgens neemt de Commissie het definitieve besluit over de 
goedkeuring van de uitbetaling van middelen (zie figuur 10.4).  

                                                      
9 Het jaarlijks activiteitenverslag 2021 van DG ECFIN, blz. 53. 

10 Artikel 24, lid 3, van de RRF-verordening. 
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Figuur 10.4 — Beschrijving van het proces van verificatie vooraf 

 
Bron: ERK. 
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financieringsovereenkomst (met inbegrip van dubbele financiering)11. Daartoe neemt 
de Commissie bij de beoordeling van het betalingsverzoek de beheersverklaring van de 
lidstaten en een samenvatting van de verrichte controles in aanmerking. De Commissie 
zal ook systeemcontroles en gerichte controles achteraf uitvoeren met betrekking tot 
de bescherming van de financiële belangen van de EU in de lidstaten.  

10.15. De Commissie kan financiële correcties (een verlaging van het niveau van 
de verleende steun, of invordering van al uitbetaalde middelen) toepassen indien zij 
het volgende vaststelt: 

o ernstige onregelmatigheden die de financiële belangen van de EU schaden en die 
niet door de lidstaat zijn gecorrigeerd, of 

o ernstige schendingen van de voorwaarden van de subsidie- of 
leningsovereenkomsten. 

Reikwijdte en aanpak van de controle 

10.16. Het doel van onze controle was bij te dragen tot de 
betrouwbaarheidsverklaring en de basis te leggen voor ons oordeel over de 
regelmatigheid van de RRF-uitgaven voor 2021. 

10.17. Onze controlepopulatie omvatte de enige uitbetaling in 2021, een betaling 
aan Spanje, en de verrekening van de desbetreffende voorfinanciering 
(zie figuur 10.1). Het Spaanse betalingsverzoek (van 11 november 2021) omvatte 
52 mijlpalen die hoofdzakelijk betrekking hadden op hervormingen en enkele 
investeringen, en waarvan Spanje rapporteerde dat ze waren verwezenlijkt. Het 
bedrag dat volgens het uitvoeringsbesluit van de Raad aan Spanje moest worden 
betaald, bedroeg 11,5 miljard EUR. De Commissie heeft op 3 december 2021 haar 
positieve voorlopige beoordeling vastgesteld en, na ontvangst van het positieve advies 
van het EFC, in haar uitvoeringsbesluit van 22 december 2021 toestemming gegeven 
voor de uitbetaling. Op 27 december 2021 heeft zij 10 miljard EUR aan Spanje betaald, 
waarmee tegelijkertijd een voorfinanciering van 1,5 miljard EUR werd verrekend.  

                                                      
11 Artikel 22, lid 1, van de verordening. 
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10.18. Onze controle had betrekking op de regelmatigheid van de RRF-betaling 
aan Spanje. We baseerden onze beoordeling op de voorwaarde voor betaling, namelijk 
dat de mijlpalen en streefdoelen zoals gedefinieerd in het uitvoeringsbesluit van de 
Raad op bevredigende wijze waren verwezenlijkt (zie paragraaf 10.11). Daartoe 
hebben we onderzocht of de Commissie voldoende en passende bewijsstukken had 
verzameld ter ondersteuning van haar beoordeling inzake de bevredigende 
verwezenlijking van de 52 mijlpalen die in het Spaanse betalingsverzoek waren 
opgenomen. Naleving van de EU- en nationale regels maakt geen deel uit van de 
beoordeling van de regelmatigheid (zie paragraaf 10.7) en evenmin van de beoordeling 
van de doeltreffendheid van de hervormingen. Wij zullen dit in specifieke speciale 
verslagen behandelen. 

10.19. We onderzochten ook de verslaglegging van DG ECFIN over de 
regelmatigheid van de relevante RRF-uitgaven voor 2021 in zijn JAV en de wijze 
waarop deze informatie in het jaarlijks beheers- en prestatieverslag (Annual 
Management and Performance Report, AMPR) wordt gepresenteerd.  

10.20. De opzet van de controles die de Commissie toepast om de financiële 
belangen van de EU te beschermen, maakt deel uit van een andere controletaak die 
momenteel wordt uitgevoerd. We zullen de resultaten van deze controle in een 
afzonderlijk speciaal verslag presenteren.  
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Regelmatigheid van de verrichtingen 
10.21. Dit deel van het hoofdstuk heeft betrekking op onze toetsing van de enige 
RRF-verrichting van 2021: de betaling aan Spanje. We onderzochten de 
werkzaamheden vooraf van de Commissie met betrekking tot alle 52 mijlpalen in 
verband met deze betaling en constateerden een aantal tekortkomingen in de 
beoordeling daarvan door de Commissie. Een van deze tekortkomingen, waarvan de 
impact niet kon worden gekwantificeerd, betreft de beoordeling door de Commissie of 
mijlpaal 395 op bevredigende wijze is verwezenlijkt. De overige tekortkomingen doen 
niets af aan haar beoordeling van de andere mijlpalen. 

De Commissie heeft niet alle criteria in verband met de mijlpaal 
beoordeeld 

10.22. Om te bepalen of de mijlpaal op bevredigende wijze was verwezenlijkt, 
heeft de Commissie zich gebaseerd op de relevante elementen in de beschrijving ervan 
en de daarmee samenhangende maatregel, die beide waren opgenomen in het 
overeenkomstige uitvoeringsbesluit van de Raad, en in het verificatiemechanisme 
waarin de operationele regelingen voorzagen. 

10.23. Deze aanpak was ook opgenomen in de interne richtsnoeren van de 
Commissie. Volgens deze richtsnoeren moeten in de regel alle elementen in de 
beschrijving van de mijlpaal/het streefdoel in het uitvoeringsbesluit van de Raad en de 
elementen in de beschrijving van de maatregel in dit besluit in aanmerking worden 
genomen. 

10.24. Mijlpaal 395, “Wijzigingen van de vennootschapsbelasting in 2021” is de 
enige mijlpaal voor hervorming 8 van component 28 in het Spaanse RRP. We hebben 
geconstateerd dat de Commissie niet alle elementen in het uitvoeringsbesluit van de 
Raad voor deze mijlpaal heeft beoordeeld (zie kader 10.1). 
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Kader 10.1 

Mijlpaal 395 “Wijzigingen van de vennootschapsbelasting in 2021” 

Beschrijving van mijlpaal 395 (hervorming C28.R8) in de bijlage bij het 
uitvoeringsbesluit van de Raad (blz. 244): 

“Inwerkingtreding van de wijzigingen die zijn ingevoerd bij de begrotingswet 
voor 2021 en de ontwikkelingsregels met betrekking tot de 
vennootschapsbelasting om de inkomsten uit de vennootschapsbelasting te 
verhogen.” 

Beschrijving van hervorming 8 (C28.R8) — Tijdelijke goedkeuring van fiscale 
maatregelen op het gebied van de vennootschapsbelasting — in de bijlage bij het 
uitvoeringsbesluit van de Raad (blz. 241): 

“De hervorming moet de wet op de vennootschapsbelasting wijzigen om de 
bijdrage van deze belasting aan de ondersteuning van overheidsuitgaven te 
verhogen en tegelijkertijd vereenvoudigingen in de vrijstellingen en aftrekposten 
in te voeren om te zorgen voor een minimumtarief van 15 % voor 
belastingplichtigen. De vrijstelling voor dividenden en meerwaarden die 
voortvloeien uit hun deelneming in zowel ingezeten als niet-ingezeten 
dochterondernemingen op Spaans grondgebied, wordt daarentegen met 5 % 
verminderd. De uitvoering van de maatregel wordt uiterlijk op 2021 maart 31 
voltooid.” 

De Commissie heeft het element betreffende de verlaging van de vrijstelling voor 
dividenden en meerwaarden naar behoren beoordeeld. Het element van de 
hervorming van een minimumtarief van 15 %, zoals bepaald in de beschrijving van 
de hervorming in het uitvoeringsbesluit van de Raad, heeft zij echter niet 
beoordeeld. 

10.25. De Commissie en de Spaanse autoriteiten deelden ons mee dat de 
invoering van wijzigingen om een minimumbelastingtarief van 15 % te waarborgen een 
doelstelling op middellange termijn was, en nooit was bedoeld als een element van 
mijlpaal 395. In plaats daarvan zou dit worden bereikt door een aantal andere 
wijzigingen in de vennootschapsbelasting in de toekomst, waaronder de begrotingswet 
die op 28 december 2021 is aangenomen en op 1 januari 2022 in werking is getreden.  

10.26. We hebben weliswaar opgemerkt dat “het waarborgen van een 
minimumbelastingtarief van 15 %” als een doelstelling op middellange termijn kan 
worden beschouwd, maar in de door de lidstaat verstrekte documentatie en de 
beoordeling door de Commissie werd niet naar dit element verwezen. In de 
beoordeling werd niet toegelicht waarom dit element niet relevant is voor mijlpaal 395 
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en hoe en wanneer dit element van de hervorming zou worden geanalyseerd en 
beoordeeld. Desondanks beoordeelde de Commissie dat de volledige mijlpaal op 
bevredigende wijze was verwezenlijkt. 

10.27. Indien een mijlpaal niet wordt verwezenlijkt, moet de betaling van de 
financiële bijdrage (of lening, indien van toepassing) geheel of gedeeltelijk worden 
opgeschort voor een periode van maximaal zes maanden. Opschortingen kunnen 
alleen worden opgeheven als de lidstaten de Commissie bewijs overleggen dat de 
mijlpalen of streefdoelen op bevredigende wijze zijn verwezenlijkt. Indien dit niet 
binnen zes maanden gebeurt, moet de Commissie het bedrag van de financiële 
bijdrage of lening (indien van toepassing) verhoudingsgewijs verlagen. 

10.28. Het is echter niet duidelijk hoe de Commissie en de lidstaten tot de 
bedragen van de verschillende betalingen aan de lidstaten zijn gekomen en hoeveel 
elke mijlpaal of elk streefdoel daartoe heeft bijgedragen. Bijgevolg is de compensatie 
voor het bereiken van een individuele mijlpaal of individueel streefdoel in de Spaanse 
betaling niet bekend. Tot op heden heeft de Commissie dit probleem niet opgelost 
door een methode vast te stellen voor de berekening van het bedrag van de 
opschorting of verlaging van de betaling. Bij gebrek aan een dergelijke methode en 
kwantitatieve informatie over mijlpalen of streefdoelen is het onduidelijk hoe de 
Commissie artikel 24 van de RRF-verordening zou toepassen en de impact van het niet 
verwezenlijken van mijlpaal 395 zou kwantificeren. 

Onvoldoende deugdelijke criteria voor de mijlpaal in verband 
met de controlesystemen van de lidstaat 

10.29. De toereikendheid van de voorgestelde toezicht- en controlesystemen van 
de lidstaten was een voorwaarde voor de goedkeuring van de RRP’s. Bij haar 
beoordeling van deze plannen heeft de Commissie tekortkomingen in de systemen van 
de lidstaten vastgesteld. De Commissie vereiste derhalve in 2021 dat 16 lidstaten 
specifieke aanvullende hervormingen en mijlpalen opnamen om deze tekortkomingen 
aan te pakken12. De verwezenlijking van dergelijke mijlpalen is een voorwaarde voor 
de uitvoering van het RRP en voor de regelmatigheid van toekomstige RRF-uitgaven. 
Wanneer mijlpalen en streefdoelen niet duidelijk in het uitvoeringsbesluit van de Raad 
zijn omschreven, bestaat het risico dat zij moeilijk te beoordelen zijn en niet de 
doelstelling verwezenlijken die zij beogen te ondersteunen. 

                                                      
12 Bijlage XIV bij het jaarlijks activiteitenverslag 2021 van DG ECFIN. 
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10.30. Voor Spanje was mijlpaal 173 “Geïntegreerd informatiesysteem van de 
faciliteit voor herstel en veerkracht” een van de mijlpalen die in verband met het 
Spaanse controlesysteem werden ingevoerd. De Spaanse autoriteiten interpreteerden 
de vereisten in verband met de mijlpaal in die zin dat het systeem goed moet zijn 
ontworpen, maar niet noodzakelijkerwijs volledig functioneel hoeft te zijn. Het door 
het uitvoeringsbesluit van de Raad vereiste controleverslag, waaruit moet blijken dat 
deze mijlpaal op bevredigende wijze is verwezenlijkt, was derhalve gericht op het 
ontwerp van het systeem, en niet op de feitelijke werking ervan. De Commissie 
verzocht om aanvullende informatie om te verifiëren of het systeem daadwerkelijk in 
staat was gegevens over begunstigden, contractanten, subcontractanten en 
uiteindelijke begunstigden te verzamelen en op te slaan. 

10.31. De Commissie bevestigde door middel van haar eigen toetsing dat het 
systeem in staat was deze functies uit te voeren en beoordeelde dat mijlpaal 173 op 
bevredigende wijze was verwezenlijkt. In de samenvatting van haar beoordeling wees 
zij echter op twee resterende tekortkomingen in de wijze waarop het systeem omgaat 
met informatie over uiteindelijke begunstigden (in het geval van buitenlandse 
ondernemingen zonder een ingeschreven vertegenwoordiger in Spanje). Deze 
tekortkomingen hadden gevolgen voor de wijze waarop deze informatie werd 
verzameld en de wijze waarop er toegang toe kon worden verkregen voor 
controledoeleinden. 

10.32. De Commissie heeft deze kwesties besproken met de Spaanse autoriteiten, 
die overeenstemming bereikten over oplossingen om deze aan te pakken. De Spaanse 
autoriteiten verklaarden dat de uitvoering van deze oplossingen zes tot negen 
maanden in beslag zou nemen. Hoewel op 1 december overeenstemming werd bereikt 
over de oplossingen, heeft de Commissie op 3 december al een positieve voorlopige 
beoordeling van het betalingsverzoek gegeven. De Commissie was met de Spaanse 
autoriteiten geen formeel actieplan overeengekomen. Zonder een dergelijk plan is het 
tijdschema voor corrigerende maatregelen om de resterende beperkingen van het 
systeem aan te pakken niet duidelijk en wordt de uitvoering ervan niet gewaarborgd. 

10.33. De Commissie kon op grond van de bewoordingen van het 
uitvoeringsbesluit van de Raad oordelen dat de mijlpaal op bevredigende wijze was 
verwezenlijkt. Hoewel wij deze beoordeling niet in twijfel trekken, betekende dit dat 
sommige elementen van het geïntegreerd informatiesysteem op het moment van de 
beoordeling niet operationeel waren. De Commissie is voornemens deze mijlpaal 
verder te onderzoeken in haar controles achteraf. 
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Onvoldoende documentatie van het beoordelingsproces 

10.34. Een internecontrolesysteem moet een adequaat controlespoor omvatten: 
volledige, transparante documentatie van de wijze waarop de verwezenlijking van 
mijlpalen en streefdoelen is beoordeeld. De Commissie onderstreept dit in haar eigen 
nota over de interne controle van de RRF door te verklaren dat een onderdeel van een 
complete controlestrategie bestaat in het opstellen van regels inzake 
documentenbeheer om een zo groot mogelijke doorzichtigheid van de werkmethoden 
te waarborgen en te zorgen voor volledige controlesporen. De Commissie 
documenteert in haar controlespoor de elementen die verband houden met de 
bevredigende verwezenlijking van de mijlpaal of doelstelling (zie paragraaf 10.7). 

10.35. We constateerden in het geval van twee mijlpalen13 dat het controlespoor 
ontoereikend was om betrekking te hebben op alle elementen die in het 
beoordelingsproces relevant werden geacht. In kader 10.2 wordt een voorbeeld 
gegeven van een dergelijk geval. 

Kader 10.2 

Voorbeeld van een ontoereikend controlespoor voor de beoordeling 
van de mijlpaal 

Beschrijving van mijlpaal 215 (hervorming C14.R1) in de bijlage bij het 
uitvoeringsbesluit van de Raad (blz. 138): 

“De website verzamelt gegevens over toerisme in Spanje uit verschillende 
bronnen van toerismestatistieken, waaronder openbare en particuliere instanties 
zoals INE, Turespaña, Bank of Spain, AENA of RENFE, en is operationeel.” 

De Commissie was van mening dat alle elementen van mijlpaal 215 waren bereikt 
en concludeerde dat de mijlpaal op bevredigende wijze was verwezenlijkt. In het 
analysegedeelte van het samenvattend beoordelingsdossier verklaarde de 
Commissie dat de aan de mijlpaal gekoppelde website operationeel was en dat op 
deze website voortdurend openbare gegevens over toerisme van openbare en 
particuliere instanties werden verzameld en geactualiseerd. 

Het controlespoor van het beoordelingsproces voor mijlpaal 215 bevatte echter 
geen bewijs dat de Commissie heeft geverifieerd of de website gegevens 
verzamelde uit de voornaamste bronnen voor toerismestatistieken. 

                                                      
13 Mijlpaal 215 “Lancering van de website 'DATAESTUR’ waarop gegevens over toerisme 

worden verzameld”, mijlpaal 303 “Inwerkingtreding van de organieke onderwijswet”. 
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JAV’s en andere governanceregelingen 
10.36. JAV’s zijn voor de DG’s van de Commissie het belangrijkste middel om te 
rapporteren of zij redelijke zekerheid hebben dat met de controleprocedures de 
regelmatigheid van de uitgaven gewaarborgd is. De betrouwbaarheidsverklaring van 
de directeur-generaal in het JAV 2021 van DG ECFIN omvat voor het eerst RRF-
uitgaven.  

10.37. De betrouwbaarheidsverklaring van 2021 van de directeur-generaal 
bevestigt dat de door DG ECFIN ingevoerde controleprocedures de noodzakelijke 
garanties bieden voor:  

i) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen, en 

ii) de uitvoering van artikel 22, lid 5, van de verordening. 

10.38. In 2021 heeft DG ECFIN zijn audit- en controlestrategieën voor de RRF 
vastgesteld en is het begonnen met de uitvoering van het nieuwe controlekader voor 
de activiteiten van de faciliteit. Naast de werkzaamheden vooraf heeft DG ECFIN in 
december 2021 zijn controlestrategie goedgekeurd. Doel van de controlestrategie is te 
bevestigen of mijlpalen en streefdoelen zijn verwezenlijkt en te beoordelen of de 
nationale autoriteiten bij hun uitvoering van het RRP de vereiste beheers- en 
controlesystemen hebben opgezet met betrekking tot de regelmatigheid van 
betalingen en de bescherming van de financiële belangen van de EU.  

10.39. De controlestrategie voorziet in drie soorten controles achteraf: 

o controles met betrekking tot de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen 
(regelmatigheid); 

o systeemcontroles die gericht zijn op gegevensverzameling en verslaglegging over 
mijlpalen en streefdoelen in de lidstaten (regelmatigheid); 

o systeemcontroles met betrekking tot·de bescherming van de financiële belangen 
van de EU. 
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10.40. De redelijke zekerheid over de regelmatigheid van de betaling aan Spanje 
was gebaseerd op uitgebreide controles vooraf. De toezicht- en controleregelingen van 
Spanje voor de RRF zijn onlangs ingesteld. Overeenkomstig de controlestrategie van de 
Commissie zullen de gerelateerde resultaten van de audit of controle achteraf over het 
nakomen van de aanvullende verbintenissen in verband met de controlemijlpaal 
(zie paragraaf 10.33) in een later stadium beschikbaar worden gesteld. 

10.41. In tegenstelling tot andere EU-programma’s verricht de Commissie voor de 
RRF wel een kwalitatieve beoordeling van de controleresultaten en van het aan de 
verrichtingen verbonden risiconiveau, zonder een daarmee samenhangende schatting 
van de fouten. 

10.42. De uitgaven in het kader van de RRF in 2021 maken geen deel uit van het 
totale risico bij betaling voor uitgaven in verband met het MFK dat in het AMPR van de 
Commissie wordt vermeld. In een afzonderlijke verklaring verwijst de Commissie naar 
de verklaring van de gedelegeerde ordonnateur dat hij redelijke zekerheid heeft over 
de wettigheid en regelmatigheid van de enige RRF-betaling die in 2021 is verricht. De 
zekerheid is gebaseerd op de positieve beoordeling van bewijsstukken voor de 
verwezenlijking van de mijlpalen van het betalingsverzoek. 

10.43. Wij merken op dat de dienst Interne audit van de Commissie in het kader 
van zijn algemene controleoordeel in het AMPR een toelichting inzake de RRF heeft 
gegeven. De toelichting verwijst naar bepaalde elementen van de opzet van de 
controlestrategie voor de RRF die betrekking hebben op wettigheid en regelmatigheid 
en die in 2022 nog nader moeten worden uitgewerkt14. 

                                                      
14 Bijlage VI bij Volume III van het AMPR 2021. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

10.44. Over het geheel genomen wijst de controle-informatie die we tijdens onze 
werkzaamheden hebben verkregen en in dit hoofdstuk hebben gepresenteerd erop 
dat een van de mijlpalen in verband met de eerste uitbetaling aan Spanje niet op 
bevredigende wijze werd verwezenlijkt. De Commissie heeft nog geen methode 
vastgesteld om de impact van het niet halen van een mijlpaal of streefdoel te 
kwantificeren. Ons eigen oordeel is dat de fout niet materieel is. 

10.45. Andere tekortkomingen die in de werkzaamheden van de Commissie 
inzake de beoordeling van de mijlpalen werden aangetroffen, betreffen onvoldoende 
deugdelijke criteria voor de mijlpaal en ontoereikende documentatie van haar 
werkzaamheden, hoewel dit niet van invloed is op de beoordeling van de 
verwezenlijking van de mijlpaal. 

Aanbevelingen 

10.46. Op basis van onze bevindingen en conclusies voor 2021 bevelen wij aan dat 
de Commissie: 

Aanbeveling 10.1 — Motiveer niet-relevante elementen voor 
de beoordeling van mijlpalen en streefdoelen 

de elementen in de operationele regelingen en het uitvoeringsbesluit van de Raad die 
door de Commissie niet relevant worden geacht voor de bevredigende verwezenlijking 
van mijlpalen en streefdoelen duidelijk en transparant motiveert. 

Streefdatum voor de uitvoering: onmiddellijk 
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Aanbeveling 10.2 — Ontwikkel een methode voor de 
(gedeeltelijke) opschorting van een betaling 

een methode ontwikkelt voor het vaststellen van het op te schorten bedrag 
overeenkomstig de artikelen 24.6 tot en met 24.8 van de verordening. 

Streefdatum voor de uitvoering: onmiddellijk 

Aanbeveling 10.3 — Verbeter de documentatie van de 
beoordeling van mijlpalen en streefdoelen 

de documentatie van de beoordeling van mijlpalen en streefdoelen verbetert door alle 
elementen die tijdens de werkzaamheden vooraf zijn onderzocht, volledig te 
documenteren. 

Streefdatum voor de uitvoering: onmiddellijk 

302



 

 

Bijlagen 
Bijlage 10.1 — RRF-betalingen in 2021 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van het Recovery and Resilience Scoreboard van de Commissie. 

Spanje 9 037 10 000

Italië 8 954 -

Frankrijk 5 118 -

Griekenland 2 310 -

Duitsland 2 250 -

Roemenië 1 851 -

Portugal 1 808 -

Tsjechië 915 -

Slowakije 823 -

Kroatië 818 -

België 770 -

Oostenrijk 450 -

Litouwen 289 -

Letland 237 -

Slovenië 231 -

Denemarken 202 -

Cyprus 131 -

Estland 126 -

Malta 41 -

Luxemburg 12 -

Lidstaten 
met goedgekeurd RRP 

Voorfinanciering van 
RRF-subsidie

(miljoen EUR)

FR

DE

LU

PT

IT

GR

RO

CZ SK

AT

SI

LV

LT

CY

BE

HR

DK

EE

MT

ES

Uitbetalingen van RRF-subsidies
exclusief voorfinanciering
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG 

VAN DE EUROPESE REKENKAMER VAN 2021 

“HOOFDSTUK 1 — BETROUWBAARHEIDSVERKLARING EN 

TOELICHTING DAARBIJ” 

INLEIDING OP DE ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE 

In 2021 werden de tijdens de wereldwijde pandemie opgelegde beperkingen langzamerhand 
versoepeld, maar kwam ook de werkelijke omvang van de sociale en economische kosten van 
COVID-19 aan het licht.  

De EU-begroting heeft in grote mate bijgedragen tot het verzachten van de economische gevolgen 
van de pandemie en het versterken en veerkrachtiger maken van de Europese economieën. Het 
herstelinstrument voor de Europese Unie en de herstel- en veerkrachtfaciliteit zijn slechts twee 
voorbeelden van de gezamenlijke respons van de EU op COVID-19. 

Ook in deze uitzonderlijke tijden bleef de Commissie groot belang hechten aan een 

verantwoord en juist beheer van de EU-begroting en aan samenwerking met alle betrokken 
partijen, met inbegrip van de lidstaten, om ervoor te zorgen dat de begroting tastbare en concrete 
resultaten oplevert. 

De Commissie houdt de uitvoering van de EU-begroting nauwlettend in het oog. Als blijkt 
dat lidstaten, tussenpersonen of eindbegunstigden EU-geld onjuist hebben uitgegeven, zet de 
Commissie onmiddellijk stappen om de fouten te corrigeren en de middelen zo nodig terug te 
vorderen. 

Voor de uitvoering van de EU-begroting worden miljoenen verrichtingen afgehandeld en 
honderdduizenden controles voor alle programma’s en beheersmethoden uitgevoerd. De Commissie 
streeft ernaar het juiste evenwicht te vinden tussen een laag foutenpercentage, snelle 

betalingen en redelijke controlekosten.  

Hoewel het financieel beheer van de EU-begroting in de loop der tijd is verbeterd, blijven sommige 
soorten uitgaven gevoeliger voor fouten. Deze uitgaven vallen meestal onder complexere regels en 
vergoedingsregelingen. De Commissie blijft monitoren waar problemen optreden en vervolgens 
preventieve en corrigerende maatregelen nemen om de geconstateerde zwakke punten aan te 
pakken en ervoor te zorgen dat fouten voor alle programma’s gaandeweg beter worden voorkomen 
en opgespoord. 

CONTROLEBEVINDINGEN BETREFFENDE HET 
BEGROTINGSJAAR 2021 

Regelmatigheid van de rekeningen 

1.8 De Commissie is ingenomen met het feit dat de EU-rekeningen voor het vijftiende

achtereenvolgende jaar vrij van materiële fouten worden geacht. 
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Regelmatigheid van de verrichtingen 

1.18 a) Wat de ontvangstenzijde van de EU-begroting betreft, is de Commissie ingenomen

met het feit dat de Europese Rekenkamer van mening is dat de ontvangsten nog steeds geen 
materiële fouten vertonen. 

De Commissie is ook ingenomen met het feit dat de Rekenkamer van mening is dat de onderzochte 
ontvangstengerelateerde systemen over het geheel genomen doeltreffend waren. Net als bij haar 
eigen bevindingen zal de Commissie follow-up geven aan de problemen die bij de controle van de 
Rekenkamer aan het licht zijn gekomen in bepaalde lidstaten, en die lidstaten zullen passende 
maatregelen moeten nemen om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken en op te lossen. 

De Commissie zal de follow-up van reeds lang openstaande punten met betrekking tot de 
traditionele eigen middelen blijven intensiveren en waar mogelijk een einde maken aan de btw-
voorbehouden. 

Met betrekking tot de maatregelen voor het verkleinen van de douanekloof merkt de Commissie op 
dat, hoewel het algemene doel van het douaneactieplan niet het verkleinen van deze kloof is, 
verschillende acties in het actieplan wel de ambitie hebben bij te dragen aan deze doelstelling (zie 
ook het antwoord van de Commissie op paragraaf 3.13). 

b) Wat de regelmatigheid van de uitgaven betreft, bleef, op basis van de talrijke uitgevoerde

controles, de eigen raming van de Commissie van het risico bij betaling — d.w.z. het resterende

foutenpercentage op het moment van betaling, na haar preventieve controles — stabiel op 1,9 %
van de desbetreffende uitgaven, d.w.z. op hetzelfde niveau als in 2020. Deze stabiliteit strookt met
het feit dat de meeste uitgaven in 2021 nog steeds betrekking hebben op de
programmeringsperiode 2014-2020.

Gezien het meerjarige karakter van haar uitgaven en van haar controlestrategieën levert 
de Commissie aanzienlijke inspanningen om na de betalingen controles uit te voeren en correcties 
te blijven verrichten. Het resultaat van deze inspanningen is terug te zien in het geraamde risico 

bij afsluiting van het programma1, dat in totaal 0,8 % bedraagt (0,9 % in 2020). Dit ligt 
ruim onder de materialiteitsdrempel van 2 % en is in overeenstemming met de niveaus die in 
voorgaande jaren vanaf 2016 zijn bereikt, en met de doelstelling van de Commissie. 

Dankzij de overvloed aan informatie die zij via haar controles heeft verkregen en haar 
gedetailleerde analyse ervan, kan de Commissie de uitgaven waarvoor het risico bij betaling 

meer dan 1,9 % bedraagt, uitsplitsen in: 

 uitgaven met een gemiddeld risico, d.w.z. met een risico bij betaling van 1,9 à 2,5 %,

welke uitgaven 23 % van de totale uitgaven vormen en

 uitgaven met een hoger risico, d.w.z. met een risico bij betaling van meer dan 2,5 %,

welke uitgaven 22 % van de totale uitgaven voor 2021 vormen.

Dienovereenkomstig concludeert de Commissie dat het risico bij betaling voor meer dan de helft 

van de uitgaven (55 %) laag is doordat het risico bij betaling onder de materialiteitsdrempel ligt 
(zie voor nadere informatie het jaarlijks beheers- en prestatieverslag van 2021, deel II, blz. 50). 

1 Omdat de maatregelen in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds niet worden afgesloten, 
wordt het risico bij afsluiting voor de landbouwuitgaven vervangen door het definitieve risicobedrag. 
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Invloed op het risico van fouten in verband met de complexiteit van de regels en de wijze waarop EU-
middelen worden uitbetaald  

1.19 — Eerste streepje De Commissie deelt de conclusie dat het risico op fouten lager is

bij uitgaven waarvoor vereenvoudigde regels gelden (vooral bij op rechten gebaseerde betalingen). 
Daarom heeft de Commissie zoveel mogelijk ingezet op vereenvoudiging bij het ontwerp van de 
programma’s voor de periode 2021-2027, met name op de terreinen van onderzoek en innovatie 
en het cohesiebeleid, door het gebruik van vereenvoudigde kostenopties en van niet aan 
kostenregelingen gekoppelde financiering te bevorderen, en met het nieuwe uitvoeringsmodel van 
het GLB. 

Tweede streepje Hoewel de complexiteit van de regels kan bijdragen tot een hoger

foutenrisico, gaat de Commissie ervan uit dat de bestaande controlesystemen de mogelijkheid 
bieden om de risico’s bij sommige complexere programma’s te beperken. 

De Commissie neemt gerichte corrigerende maatregelen voor met name de categorieën met een 
middelgroot en hoger risico. Dergelijke acties hebben onder meer betrekking op het vergroten van 
het bewustzijn bij begunstigden en uitvoerende partners van de toepasselijke EU-regels en 
terugkerende problemen, het waar nodig aanpassen van de controlestrategieën, het toepassen van 
de opgedane ervaringen op toekomstige programma’s en het waar mogelijk vereenvoudigen van de 
regels. 

Tegelijkertijd zijn er mogelijk complexe voorwaarden en subsidiabiliteitsregels nodig als het voor de 
verwezenlijking van ambitieuze beleidsdoelen nodig is steun gericht in te zetten, of om de 
basisbeginselen van de eengemaakte markt (staatssteunregels of regels inzake de plaatsing van 
overheidsopdrachten) te waarborgen.  

De wettigheid en regelmatigheid moet dus worden afgewogen tegen de verwezenlijking van 

de beleidsdoelstellingen en tegen de uitvoeringskosten. 

1.20 De Commissie deelt het standpunt van de Rekenkamer dat de wijze van uitbetaling van

de middelen van invloed is op het risico op fouten.  

Op basis van de gedetailleerde informatie waarover de Commissie beschikt, gaat zij er echter van 
uit dat de risico’s bij betalingen niet altijd even groot zijn in het kader van vergoedingen. De 
risicoblootstelling kan binnen hetzelfde beleidsterrein en zelfs binnen hetzelfde 
uitgavenprogramma variëren. 

Uitgaven met een hoog risico 

1.22-1.23 De Commissie heeft op basis van haar gedetailleerde beoordeling de uitgaven

uitgesplitst op basis van hun geraamde risico bij betaling. Op basis daarvan gaat zij ervan uit dat 
het risico bij betaling bij 45 % van haar uitgaven hoger is dan 1,9 %, wat stabiel is in vergelijking 
met 2020.  

Daarbij gaat het om een aantal operationele cohesieprogramma’s, te weten alleen de programma’s 
die ernstige tekortkomingen en/of foutenpercentages van meer dan 1,9 % vertonen, de subsidies 
voor het onderzoeksprogramma Horizon 2020 en andere complexe subsidies in dezelfde MFK-
rubriek, individuele GLB-betaalorganen voor rechtstreekse betalingen en plattelandsontwikkeling, 
evenals, bij sommige lidstaten, om marktmaatregelen met een foutenpercentage van meer dan 
1,9 %. 
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Zie ook het antwoord van de Commissie op de paragrafen 1.19 en 1.20. 

1.24 Op het beleidsterrein “Cohesie, veerkracht en waarden” stelden de Commissie en de

auditautoriteiten op basis van een gemeenschappelijke typologie in het algemeen dezelfde 
categorieën onregelmatigheden vast als de Rekenkamer: niet-subsidiabele uitgaven, 
overheidsopdrachten, controlespoor en staatssteun.  

Om de fouten te verminderen neemt de Commissie samen met programma-autoriteiten, die in 
eerste instantie verantwoordelijk zijn voor het voorkomen en opsporen van fouten, maatregelen in 
de vorm van acties voor capaciteitsopbouw en controles. De Commissie heeft bijgewerkte 
richtsnoeren verstrekt die, in combinatie met het vereiste gebruik van vereenvoudigde kostenopties, 
tot doel hebben de kwaliteit van de beheersverificaties verder te verbeteren.  

De Commissie voert haar actieplannen ook uit met betrekking tot overheidsopdrachten en 
staatssteun. Deze actieplannen zijn bedoeld om beheerders en begunstigden van EU-middelen te 
helpen hun werkwijzen bij overheidsopdrachten te verbeteren en door middel van 
opleidingsprogramma’s en de verspreiding van informatie onder de belanghebbenden van de ESI-
fondsen het risico van onregelmatigheden bij de toepassing van de staatssteunregels te verlagen. 
Ten slotte dragen corrigerende actieplannen die bij elke vaststelling van tekortkomingen aan de 
betrokken programma-autoriteiten worden gevraagd, ook bij tot de verbetering van de systemen 
voor de betrokken programma’s. 

1.25 Op het beleidsterrein “Natuurlijke hulpbronnen en milieu” is de beoordeling van de

Rekenkamer met betrekking tot marktmaatregelen en plattelandsontwikkeling in overeenstemming 
met die van de Commissie, die ook een hoger risico op fouten op deze terreinen heeft vastgesteld. 
In het kader van het huidige GLB-wetgevingskader zijn complexe voorwaarden en 
subsidiabiliteitsregels van toepassing wanneer ter verwezenlijking van ambitieuze 
beleidsdoelstellingen gerichte steun noodzakelijk is. Daarbij moet er dus een balans worden 
gevonden tussen enerzijds overwegingen van wettigheid en regelmatigheid en anderzijds het 
bereiken van beleidsdoelstellingen, rekening houdend met de uitvoeringskosten. Voor de periode 
2023-2027 pakt de Commissie dit aan door het gebruik van vereenvoudigde kostenopties te 
promoten en het GLB te vereenvoudigen. 

1.26 Op het terrein “Onderzoek en innovatie” blijft financiering op basis van werkelijke kosten

relatief complex en foutgevoelig, met name voor bepaalde typen begunstigden (zie 
paragraaf 1.19), ondanks de inspanningen van de Commissie om alle deelnemers richtsnoeren te 
verstrekken.  

Daarnaast bevordert de Commissie, als alternatief voor financiering op basis van werkelijke kosten, 
een intensiever gebruik van forfaitaire bedragen en een bij elke subsidie beschikbaar 
eenheidskostensysteem voor personeelskosten, welke kosten de belangrijkste bron van fouten 
vormen. 

1.27 Op het beleidsterrein “Nabuurschap en internationaal beleid” is de Commissie van

mening dat de uitgaven met een laag risico in het kader van dit hoofdstuk niet beperkt zijn tot de 
betalingen voor begrotingssteun en administratieve uitgaven, maar ook andere uitgaven onder 
segmenten van direct en indirect beheer met een laag of gemiddeld risico bij betaling omvatten. 
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Typologie van fouten: subsidiabiliteit en inbreuken op de regels inzake staatssteun en 
overheidsopdrachten  

1.28 De typologie van fouten weerspiegelt de complexiteit van de regels. De Commissie werkt

daarom voortdurend aan een zo vergaand mogelijke vereenvoudiging van de regels en aan een 
uitgebreider gebruik van eenvoudigere uitvoeringsmechanismen, zoals vereenvoudigde 
kostenopties. Minder administratieve rompslomp voor de begunstigden en minder complexiteit 
vormen leidende beginselen van het meerjarig financieel kader 2021-2027. Zie ook het antwoord 
van de Commissie op paragraaf 1.19. 

1.29 Wat de door de Rekenkamer vastgestelde subsidiabiliteitsfouten in de financiering van

cohesiebeleid betreft, is de Commissie van mening dat er voor twee verrichtingen met betrekking 
tot één programma geen rechtsgrondslag bestaat voor het opleggen van financiële correcties. De 
Commissie merkt verder op dat een derde van het door de Rekenkamer geraamde 
foutenpercentage betrekking heeft op slechts één nationaal programma voor de aanpak van 
jeugdwerkloosheid en een zeer specifiek probleem betreft. De Commissie verwijst tevens naar haar 
antwoord op de paragrafen 5.15 en 5.22. 

De Commissie merkt op dat de niet-subsidiabiliteit van projecten geen veelvoorkomende bron van 
fouten is op het beleidsterrein Onderzoek en innovatie. 

1.30 De Commissie merkt op dat de autoriteiten van de lidstaten en de Commissie in de

afgelopen jaren minder fouten met betrekking tot de staatssteunregels hebben vastgesteld wat de 
financiering van het cohesiebeleid betreft, waaruit blijkt dat de maatregelen die zijn ontworpen in 
het kader van het actieplan inzake staatssteun van de Commissie effect sorteren. 

Overheidsopdrachten blijven een belangrijke bron van fouten die door de auditautoriteiten worden 
gemeld; deze autoriteiten sporen die problemen tegenwoordig beter op, wat erop wijst dat ook de 
acties op het gebied van administratieve capaciteit die in het kader van het actieplan van de 
Commissie inzake overheidsopdrachten zijn uitgevoerd, vruchten afwerpen. De Commissie verwijst 
naar de antwoorden op de paragrafen 5.27 en 5.29. 

Uitgaven met een laag risico 

1.32 Op basis van haar gedetailleerde beoordeling gaat de Commissie ervan uit dat de (delen

van) financieringsprogramma’s met een laag risico — wat betekent dat het daaraan verbonden 
risico bij betaling, zoals in 2020, minder dan 1,9 % is — goed zijn voor 55 % van de uitgaven van 
2021.  

Daarbij gaat het onder meer om de uitgaven van de overgrote meerderheid van de GLB-
betaalorganen, het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en sommige operationele 
cohesieprogramma’s, te weten die met een laag foutenpercentage, om uitgaven in verband met de 
Marie Skłodowska-Curie-acties, om subsidies van de Europese Onderzoeksraad, het Europees 
Ruimteagentschap en het Europees GNSS-Agentschap, de Connecting Europe Facility, Erasmus+ en 
het Fonds voor asiel, migratie en integratie, alsmede om begrotingssteun, subsidies en 
administratieve uitgaven.  

Op het beleidsterrein “Natuurlijke hulpbronnen en milieu” is de Commissie tevreden met de 
conclusie van de Rekenkamer (zoals ook aangegeven in hoofdstuk 6) dat de rechtstreekse 
betalingen uit het Europees Landbouwgarantiefonds, die 68 % van de uitgaven voor natuurlijke 
hulpbronnen vertegenwoordigen, nog steeds vrij zijn van materiële fouten. Dit is in 
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overeenstemming met de eigen conclusies van de Commissie in het jaarlijkse activiteitenverslag 
van DG AGRI over de GLB-uitgaven. 

De regelmatigheidsinformatie van de Commissie 

De raming van het foutenpercentage door de Commissie 

1.36-1.38 Door haar zekerheid van onderaf en op gedetailleerd niveau op te bouwen, d.w.z. per

programma of ander relevant uitgavensegment, aangezien de uitvoering over de programma’s en 
lidstaten niet homogeen is, wil de Commissie problemen identificeren om vervolgens passende 
corrigerende maatregelen te nemen. 

De Commissie heeft het volste vertrouwen in de informatie over de risico’s bij betaling en 

risico’s bij afsluiting die in het jaarlijks beheers- en prestatieverslag zijn gepresenteerd. 
Deze berusten op de honderdduizenden controles die de Commissie en de lidstaten jaarlijks 
verrichten op basis van hun zorgvuldig opgezette, op de specifieke kenmerken van de 
uitgavenprogramma´s afgestemde controlestrategieën. 

De Commissie houdt nauwlettend toezicht op het risico bij betaling en het risico bij afsluiting om 
het risico bij afsluiting onder de materialiteitsdrempel van 2 % te houden. 

De Commissie merkt tevens op dat haar aanpak als beheerder van de EU-begroting verschilt van 
die van de Rekenkamer in haar rol van externe auditor. Dit kan leiden tot verschillen tussen de 
raming van het foutenpercentage door de beide instellingen. 

Bovendien is de Commissie het niet altijd eens met de beoordeling van individuele fouten door de 
Rekenkamer. 

Op basis van de verrichte werkzaamheden is de Commissie van oordeel dat het in het jaarlijks 
beheers- en prestatieverslag voor MFK-rubriek 1 “Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid” 
gepresenteerde risico bij betaling representatief is voor het foutenpercentage (zie paragrafen 4.6 
en 4.29 in hoofdstuk 4). 

Voor het beleidsterrein “Cohesie, veerkracht en waarden” merkt de Commissie op dat de 
maximale waarde van haar foutenraming voor MFK-rubriek 2 (2,3 %), die in het jaarlijks beheers- 
en prestatieverslag in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het totale risico bij 
betaling van de Commissie, voor het derde achtereenvolgende jaar binnen de schatting van de 
foutenmarge van de Rekenkamer valt. 

Voor rubriek 3 “Natuurlijke hulpbronnen en milieu” is de Commissie ingenomen met het door 
de Rekenkamer geraamde foutenpercentage van 1,8 %, dat onder de materialiteitsdrempel ligt en 
in overeenstemming is met de eigen beoordeling door de Commissie van het risico bij betaling. 

1.39 De Commissie blijft maatregelen nemen om de doeltreffendheid van de controles achteraf

te verbeteren. 

Zo heeft de gemeenschappelijke auditdienst van de Commissie op het beleidsterrein Onderzoek 

en innovatie gewerkt aan de aspecten die de Rekenkamer in eerdere verslagen aan de orde heeft 
gesteld. De meeste maatregelen voor het aanpakken van deze problemen worden uitgevoerd en de 
Commissie zal hieraan blijven werken. 

Op het beleidsterrein Cohesiebeleid gaat de Commissie ervan uit dat in het algemeen kan worden 
vertrouwd op de werkzaamheden van de auditautoriteiten en hun controleorganen, met 
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uitzondering van een beperkt aantal daarvan, zoals gerapporteerd in de jaarlijkse 
activiteitenverslagen. In sommige gevallen zijn de opgespoorde extra fouten incidenteel van aard 
en wijzen zij niet op een systemische tekortkoming op het niveau van de auditautoriteit.  

De Commissie is in 2021 intensief blijven samenwerken met de auditautoriteiten van de lidstaten 
om voor een consistent en robuust zekerheids- en controlekader te zorgen, ook onder de praktische 
beperkingen voor de controles tijdens de pandemie, alsmede om de kwaliteit van de 
zekerheidswerkzaamheden waar nodig te verbeteren en de nodige opsporings- en 
correctiecapaciteit te versterken.  

De risicobeoordeling van de Commissie 

1.40-1.41 Zoals in het antwoord op paragraaf 1.36 is uiteengezet, heeft de Commissie

vertrouwen in de informatie over de risico’s bij betaling en risico’s bij afsluiting die in het jaarlijks 
beheers- en prestatieverslag is gepresenteerd. 

Op het beleidsterrein Onderzoek en innovatie heeft de gemeenschappelijke auditdienst van de 
Commissie maatregelen genomen om naar behoren gevolg te geven aan de aanbevelingen van de 
Rekenkamer met betrekking tot de controles achteraf en de methodologie voor de berekening van 
het foutenpercentage voor Horizon 2020. Op basis hiervan heeft de Commissie vertrouwen in het 
foutenpercentage dat voor deze MFK-rubriek is berekend. 

Gezien haar meer gedetailleerde segmentatie van de uitgaven aan de hand van risicoprofielen en 
controlesystemen in het kader van het beleidsterrein “Cohesie, veerkracht en waarden”, is de 
Commissie bij de opsporing van fouten en rekening houdend met de werkzaamheden van de 
Rekenkamer in staat vast te stellen welk specifieke deel van de programmapopulatie naar alle 
waarschijnlijkheid fouten bevat. Zij kan dus een gedifferentieerd beeld geven van het 
foutenpercentage bij de verrichte betalingen en duidelijk aangeven op welke terreinen 
verbeteringen nodig zijn.  

De Commissie is ervan overtuigd dat haar gedetailleerde beoordeling op basis van een combinatie 
van controles van de stukken en controles ter plaatse voor de verschillende individuele 
programma’s en zekerheidspakketten, afhankelijk van de daaraan toegeschreven risico’s, haar in 
staat stelt een redelijke en billijke raming te maken van de foutenpercentages voor elk programma 
en van het cumulatieve foutenpercentage voor alle programma’s.  

Om het risico op resterende niet-opgespoorde fouten aan te pakken, berekenen de directoraten-
generaal ook een maximumwaarde van hun kernprestatie-indicator voor de wettigheid en 
regelmatigheid van de uitgaven. Hiermee wordt een raming gemaakt van het risico bij betaling voor 
het cohesiebeleid en voor rubriek 2 van het jaarlijks beheers- en prestatieverslag. 

Op het beleidsterrein “Nabuurschap en internationaal beleid” gaat de Commissie ervan uit dat 
de RFP-studie geschikt is voor het beoogde doel en niet onderhevig is aan beperkingen die kunnen 
bijdragen tot een onderschatting van fouten. 

De verslaglegging van de Commissie over financiële correcties en terugvorderingen 

1.43 Voor het jaarlijks beheers- en prestatieverslag 2021 heeft de Commissie aanzienlijke

inspanningen geleverd om een volledig en transparant beeld te geven van alle preventieve en 
corrigerende maatregelen die tijdens het begrotingsjaar zijn uitgevoerd zowel door de Commissie 
als door de lidstaten. De Commissie is ingenomen met de erkenning door de Rekenkamer dat de 
herziening heeft geleid tot een vereenvoudiging van de verslaglegging over financiële correcties en 
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terugvorderingen en tot een verduidelijking van het bedrag aan onregelmatige uitgaven dat is 
gecorrigeerd en teruggestort in de EU-begroting. 

1.44 De Commissie is het ermee eens dat de meeste nettocorrecties en terugvorderingen

betrekking hebben op de periode 2014-2020. Van de 631 miljoen EUR nettocorrecties en 
terugvorderingen voor Natuurlijke hulpbronnen heeft ten minste bijna 439 miljoen EUR (69 %) 
betrekking op de periode 2014-2020. Dit bedrag vertegenwoordigt 57 % van het totale bedrag aan 
nettocorrecties (765 miljoen EUR) dat aan de lidstaten is opgelegd.  

Voor Cohesie worden de correcties van de Commissie vanaf het MFK 2014-2020 uitgevoerd op 
het niveau van de lidstaten, waardoor een tijdige en efficiënte uitvoering wordt gewaarborgd. Het 
zekerheidsmodel is gericht op het waarborgen van een foutenpercentage van 2 % per programma. 
Er zijn tot dusver geen financiële nettocorrecties toegepast als gevolg van de zeer restrictieve, door 
de medewetgever vastgestelde criteria. Deze nieuwe voorziening die in de periode 2014-2020 is 
ingevoerd, blijft echter een stimulans voor de lidstaten om financiële correcties in eerste instantie 
uit te voeren, voordat de jaarrekeningen worden ingediend.   

1.45 Preventieve maatregelen van de lidstaten worden niet rechtstreeks aan de Commissie

toegerekend. Om de in het antwoord op paragraaf 1.44 uiteengezette redenen is de Commissie 
echter van mening dat het corrigerend vermogen ook de correcties moet omvatten die de lidstaten 
naar aanleiding van een verzoek van de Commissie hebben doorgevoerd. 

De Commissie heeft op transparante wijze uitgelegd hoe het percentage van 3,3 % is verkregen en 
wat de verschillende componenten van de 5 620 miljoen EUR in het jaarlijks beheers- en 
prestatieverslag zijn. (Zie jaarlijks beheers- en prestatieverslag 2021, deel III, bijlage 5, blz. 31 en 
deel II, bijlage 2, blz. 44). 

De Commissie merkt op dat voor een volledig overzicht van alle toepasselijke controlelagen 
overeenkomstig het bestaande financiële en juridische kader, ook de door de lidstaten genomen 
maatregelen in aanmerking moeten worden genomen. Zij werden in het verleden reeds 
gerapporteerd, maar afzonderlijk gepresenteerd. Voor Cohesie hadden de gepresenteerde correcties 
betrekking op de auditautoriteiten.  

Het effect van de rechtsstaatprocedure op de regelmatigheid van de uitgaven in 2021 

1.46 De Commissie acht het noodzakelijk op grond van artikel 6, lid 1, van de

conditionaliteitsverordening een kennisgeving tot Hongarije te richten om de financiële belangen 
van de Unie te beschermen tegen huidige of toekomstige risico’s en om de wijdverbreide en 
onderling verweven onregelmatigheden en tekortkomingen die in die lidstaat zijn vastgesteld, aan 
te pakken.  

Vóór 2021 kon de Commissie alleen gebruikmaken van de maatregelen uit hoofde van de sectorale 
wetgeving om deze onregelmatigheden en tekortkomingen aan te pakken. Zij heeft uitgebreid 
gebruikgemaakt van deze maatregelen, zoals blijkt uit de omvang van de financiële correcties die 
in de loop der tijd aan Hongarije zijn opgelegd, alsmede de jarenlange aanbevelingen en verzoeken. 
Deze maatregelen hadden echter over het algemeen betrekking op uitgaven die reeds bij de 
Commissie waren gedeclareerd en maakten het jarenlang niet mogelijk de voortzetting van deze of 
soortgelijke onregelmatigheden en tekortkomingen volledig te voorkomen en het systeem op een 
gestructureerde manier te wijzigen.  

Met de inwerkingtreding van de conditionaliteitsverordening in 2021 werd de sectorale wetgeving 
aangevuld met een breder instrument waarmee dergelijke tekortkomingen gaandeweg op 
gestructureerde wijze konden worden aangepakt. Een kennisgeving in het kader van de 
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conditionaliteitsverordening is echter slechts de eerste stap in de procedure en de lidstaat kan 
informatie indienen die de bezwaren kan wegnemen en/of corrigerende maatregelen indienen om 
deze bezwaren aan te pakken. De procedure voor de vaststelling van maatregelen ter bescherming 
van de financiële belangen van de Unie en voor de opheffing van die maatregelen moet in 
overeenstemming zijn met de beginselen van objectiviteit, non-discriminatie en gelijke behandeling 
van lidstaten, en moet op een onpartijdige en met bewijzen onderbouwde wijze worden gevoerd. De 
Commissie kan alleen maatregelen aan de Raad voorstellen. De Raad is verantwoordelijk voor de 
vaststelling ervan.  

Om alle bovengenoemde redenen kan de Commissie niet vooruitlopen op maatregelen die 
uiteindelijk door de Raad worden vastgesteld. De Commissie kan daarom alleen in het jaarlijks 
beheers- en prestatieverslag verslag uitbrengen over de maatregelen die op bedrijfsniveau zijn 
genomen. 

MELDING VAN GEVALLEN VAN VERMOEDELIJKE FRAUDE AAN 
OLAF EN HET EOM  

1.53 Op het gebied van het GLB zal de Commissie, voortbouwend op het werk dat reeds is

verricht in het kader van de fraudegerelateerde aanbeveling in het jaarverslag 2019 van de 
Rekenkamer, het nodige doen om uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de Rekenkamer in 
haar Speciaal verslag nr. 14/2022 — De reactie van de Commissie op fraude in het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid: tijd om dieper te graven.  

Wat de werkzaamheden van de auditautoriteiten ten aanzien van het cohesiebeleid betreft, is de 
Commissie ingenomen met de in paragraaf 5.49 gerapporteerde verbetering van het gebruik van 
checklists waarmee het risico op fraude expliciet wordt aangepakt. De Commissie benadrukt het 
belang van de lopende uitvoering, samen met de programma-autoriteiten, van de in samenwerking 
met het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) ontwikkelde gezamenlijke 
fraudebestrijdingsstrategie, in overeenstemming met het door de Commissie gehanteerde beginsel 
van nultolerantie voor fraude. De uitvoering omvat met name de bevordering en voortdurende 
verbetering van het datamining- en risicoscore-instrument Arachne, dat momenteel voor vrijwillig 
gebruik aan de lidstaten ter beschikking wordt gesteld en in de recent voorgestelde herziening van 
het Financieel Reglement verplicht wordt. 

CONCLUSIES 

1.53-1.58 Concluderend benadrukt de Commissie dat zij groot belang hecht aan een goed

financieel beheer van de EU-begroting. Als beheerder van de EU-begroting heeft de Commissie 
robuuste meerjarige controlestrategieën ingevoerd om geconstateerde tekortkomingen te 
voorkomen, op te sporen en te corrigeren. De maatregelen worden voortdurend aangepast, verder 
ontwikkeld en verbeterd, en uitgebreid met maatregelen voor invoering van verdere 
vereenvoudigingen in alle programma’s. De Commissie merkt tevens op dat haar aanpak als 
beheerder van de EU-begroting verschilt van die van de Rekenkamer in haar rol van externe auditor. 
Dit kan leiden tot verschillen tussen de raming van het foutenpercentage door de beide instellingen. 

De Commissie is ingenomen met het feit dat de EU-rekeningen voor het vijftiende 
achtereenvolgende jaar vrij van materiële fouten worden geacht. Met betrekking tot de 
ontvangstenzijde van de EU-begroting is de Commissie het met de Rekenkamer eens dat deze 
geen fouten van materieel belang vertoont. 
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Wat de uitgaven betreft, is de Commissie ingenomen met het door de Rekenkamer geraamde 
foutenpercentage van 1,8 % voor het beleidsterrein “Natuurlijke hulpbronnen en milieu”, welk 
percentage onder de materialiteitsdrempel ligt en in overeenstemming is met de eigen beoordeling 
door de Commissie van het risico bij betaling. De Commissie is het ook eens met de algemene 
conclusie van de Rekenkamer dat het foutenpercentage bij de uitgaven voor “Europees openbaar 
bestuur” niet materieel was. 

De Commissie heeft het volste vertrouwen in de informatie over de foutenpercentages en risico´s 
bij betaling in het jaarlijks beheers- en prestatieverslag. De Commissie is daarnaast van mening dat 
het foutenpercentage dat het beste beeld geeft van alle door zowel de lidstaten als haar diensten 
geleverde inspanningen, het risico bij afsluiting is (zie ook het antwoord op paragraaf 1.34); dit 
meet het foutenpercentage dat resteert na alle controles en correcties achteraf. Voor 2021 wordt 
het totale risico bij afsluiting op 0,8 % geraamd, ruim onder de materialiteitsdrempel van 2 % 
en in lijn met het niveau van de voorgaande jaren (0,7 % in 2019 en 0,9 % in 2020). 

Bovendien krijgt de Commissie dankzij haar eigen gedetailleerde beheersanalyse per programma 
(zie ook het antwoord op paragraaf 1.18, punt b)) een genuanceerd beeld van het niveau van 

de risico’s binnen beleidsterreinen en uitgavenprogramma’s. Hieruit blijkt dat de risico’s bij 
betaling voor een bepaald beleidsterrein niet homogeen laag, gemiddeld of hoog zijn (zie het 
jaarlijks beheers- en prestatieverslag 2021, deel II, blz. 50).  

 Met deze benadering kan de Commissie de risico’s en achterliggende oorzaken nauwkeurig
bepalen en gerichte corrigerende maatregelen nemen: uitgaven met een lager risico,
d.w.z. met een risico bij betaling van minder dan 1,9 %, maken 55 % uit van de totale
uitgaven,

 uitgaven met een gemiddeld risico, d.w.z. met een risico bij betaling van 1,9 à 2,5 %,
maken 22 % van de totale uitgaven uit, en

 uitgaven met een hoger risico, d.w.z. met een risico bij betaling van meer dan 2,5 % of
ernstige geconstateerde tekortkomingen, maken 23 % van de totale uitgaven uit.

Dit ondersteunt de conclusie van de Commissie dat het risico bij betaling voor meer dan de helft 

van de betrokken uitgaven onder de materialiteitsdrempel ligt.  

Wat ten slotte de verslaglegging over financiële correcties en terugvorderingen betreft, heeft de 
Commissie verbeteringen doorgevoerd, zoals door de Rekenkamer is erkend. 
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG 

VAN DE EUROPESE REKENKAMER VAN 2021 

“HOOFDSTUK 2 – BEGROTINGS- EN FINANCIEEL BEHEER” 

INLEIDING OP DE ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE 

De Commissie benadrukt dat alle nodige maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat de 

EU-begroting volledig en efficiënt wordt uitgevoerd in overeenstemming met het bestaande 
financiële en juridische kader. 

De EU-begroting voor 2021 was de eerste van het nieuwe zevenjarige meerjarig financieel kader 
(MFK 2021-2027). Door de late vaststelling van de MFK-verordening (17 december 2020) werden 
de rechtshandelingen van de nieuwe generatie programma’s pas in de loop van 2021 vastgesteld. 
Dit had gevolgen voor de begrotingsuitvoering in 2021, aangezien de start van de activiteiten van 
veel programma’s en uitvoeringsstappen (oproepen, selecties, contracten) en bijgevolg de 
betalingen vertraging opliepen. Bovendien hadden de aanhoudende bijzondere omstandigheden als 
gevolg van de COVID-19-pandemie ook aanzienlijke gevolgen voor de voltooiing van de 
programma’s en instrumenten van vóór 2021 in de hele EU-begroting. Een aanzienlijk deel van de 
vastleggingskredieten werd overgedragen of geherprogrammeerd om in 2022-2025 te worden 
uitgevoerd.  

Het niveau van niet-afgewikkelde vastleggingen (RAL) die voortvloeien uit het huidige MFK en zijn 
voorgangers lag eind 2021 lager dan het jaar ervoor. Dit is grotendeels toe te schrijven aan de 
herprogrammering van de toewijzingen voor 2021 en de versnelde betalingen voor lopende 
programma’s in het kader van het cohesiebeleid. De nominale stijging van de waarde van de niet-
afgewikkelde vastleggingen eind 2021 ten opzichte van 2020 houdt verband met de uitvoering van 
NextGenerationEU (NGEU).  

Wat de hogere blootstelling van de EU-begroting aan risico’s en uitdagingen betreft, is het risico 
ten gevolge van het toegenomen aantal voorwaardelijke verplichtingen in verband met het SURE-
instrument verwaarloosbaar. De garanties ten belope van 25 miljard EUR die de lidstaten ter 
ondersteuning van het SURE-instrument hebben verstrekt, vormen een eerste verdedigingslinie voor 
2,5 jaar blootstelling van de EU-begroting. Daarnaast zijn in het SURE-instrument nog andere 
garanties opgenomen. Meer in het bijzonder is zijn leningenportefeuille zodanig samengesteld dat 
het concentratierisico, de jaarlijkse blootstelling en de buitensporige blootstelling aan individuele 
lidstaten worden beperkt. Bovendien heeft de Commissie de mogelijkheid om zo nodig de 
desbetreffende leningen door te rollen. 

Wat de toegenomen risico’s voor de EU-begroting als gevolg van de Russische invasie van 

Oekraïne betreft, heeft de Commissie op 18 mei 2022 een pakket gepresenteerd inzake kwesties 
die als gevolg van deze oorlog zijn ontstaan, gaande van de energievoorzieningszekerheid tot de 
investeringskloof van de EU op defensiegebied en steun voor Oekraïne. Deze kunnen allemaal 
gevolgen hebben voor toekomstige EU-begrotingen. Zij zijn echter niet relevant voor de uitvoering 
van begrotingsjaar 2021. 
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BEGROTINGS- EN FINANCIEEL BEHEER IN 2021 

Begrotingsuitvoering 

Impact van de laattijdige vaststelling van verordeningen op de uitvoering van de vastleggingskredieten 

2.5 De lage uitvoeringsgraad van de vastleggingskredieten in 2021 betekent niet dat de niet-

uitgevoerde kredieten vervallen zijn. Het betekent dat zij in de komende jaren zullen worden 
uitgevoerd, in overeenstemming met de MFK-verordening en de desbetreffende basishandelingen. 
Wat de fondsen onder gedeeld beheer betreft, was in de MFK-verordening reeds rekening gehouden 
met de behoeften en de mogelijkheid om de vastleggingstranche voor 2021 naar latere jaren over 
te dragen.  

De Commissie heeft ervoor gezorgd dat de begrotingskredieten voor 2021 volledig werden of 
zullen worden uitgevoerd, door de programma’s onder gedeeld beheer overeenkomstig artikel 7 

van de MFK-verordening1 te herprogrammeren, door overeenkomstig het Financieel Reglement en 
andere relevante basishandelingen overdrachten uit te voeren en door de resterende beschikbare 
begroting volledig uit te voeren. 

2.8 Door vertragingen bij de vaststelling van de sectorale wetgeving werden in 2021 geen

programma’s goedgekeurd. Daarom werd de vastleggingstranche voor 2021 van de programma’s 
van de GB-verordening geherprogrammeerd naar 2022-2025.  

Benadrukt moet worden dat de belangrijkste redenen voor de vertraagde programmering niet 
alleen de vertraagde wetgeving waren, maar ook de tegenstrijdige prioriteiten van de lidstaten, die 
eerst de crisis als gevolg van de COVID-19-pandemie en de nasleep daarvan moesten aanpakken, 
en bijgevolg hun aandacht in de eerste plaats richtten op de herprogrammering van de 
programma’s voor 2014-2020 op basis van de mogelijkheden in CRII(+) en React-EU, alsook op het 
opstellen van de nationale plannen voor herstel en veerkracht. 

Absorptie van ESIF-financiering voor de periode 2014-2020 

2.14-2.16 en figuur 2.2 De Commissie wijst erop dat voor het Europees Landbouwfonds

voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) de werkelijke absorptie van de middelen voor de periode 2014-
2020, zoals toegewezen aan het begin van de programmeringsperiode, 79 % bedraagt, een zeer 
goed niveau. De door de Rekenkamer in figuur 2.2 weergegeven situatie omvat extra middelen die 
zijn toegewezen uit het MFK 2021-2027 voor de jaren 2021 en 2022.  Indien dit niet het geval was 
geweest, zou de werkelijke situatie voor elke lidstaat ook verschillen van wat in figuur 2.3 wordt 
weergegeven. 

De weergegeven cumulatieve situatie omvat dus ook de ESIF-programma’s voor 2014-2020 
waarvoor er nog twee jaar overblijven voor uitvoering (31 december 2023), behalve voor het Elfpo, 
waarbij de bestaande programma’s tot eind 2025 zullen lopen. De Commissie wijst er bijgevolg op 
dat de beschreven vertragingen bij de uitvoering geen betrekking hebben op het Elfpo. 

Begrotingsoverschrijvingen 

2.19 De vastgestelde toename van de waarde van de begrotingsoverschrijvingen was

grotendeels toe te schrijven aan de specifieke situatie in 2021 (vertraagde start van nieuwe 

1 COM(2022) 81. 
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programma’s, aanhoudende gevolgen van COVID-19 voor de uitvoering van projecten) en hield 
voornamelijk verband met het verfijnen van de behoeften om volledige uitvoering te waarborgen. 
Overschrijvingen (aanpassingen) van vastleggingen werden meestal gedaan om een maximale 
uitvoering van de begroting te vergemakkelijken en te reageren op onvoorziene omstandigheden, 
om de definitieve vaststelling van de desbetreffende basishandelingen te weerspiegelen (om de 
bedragen in de begroting in overeenstemming te brengen met wat uiteindelijk was vastgesteld) en 
om rekening te houden met de laattijdige vaststelling van die basishandelingen. 

Niet-afgewikkelde vastleggingen uit de EU-begroting en NGEU 

2.26 De Commissie wijst erop dat de versnelde betalingen voor programma’s in het kader van

het cohesiebeleid voor de periode 2014-2020 ook in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de 
daling van de niet-afgewikkelde vastleggingen van 2020 tot 2021. Door de vertraagde uitvoering 
van cohesiebeleidsfondsen voor 2021-2027 waren er minder nieuwe niet-afgewikkelde 
vastleggingen voor begrotingsjaar 2021. 

2.31 De Commissie meet de niet-afgewikkelde vastleggingen (RAL) ook af tegen de omvang van

de EU-economie. Tussen eind 2021 en eind 2027 zal de verhouding tussen de RAL (met 
uitzondering van NextGenerationEU) en het bni van de EU naar verwachting dalen van 1,7 % tot 
1,6 %. Bovendien houden de RAL voornamelijk verband met het moment waarop betalingen van de 
EU aan begunstigden verschuldigd zijn en zijn zij deels een natuurlijk gevolg van het 
begrotingssysteem van de EU met verschillende vastleggings- en betalingskredieten. 

2.32 De Commissie houdt toezicht op de uitvoering van de begroting en de ontwikkeling van het

algemene niveau van de niet-afgewikkelde vastleggingen (RAL), alsmede de daaraan gerelateerde 
onderliggende factoren. Zij brengt het Europees Parlement en de Raad regelmatig op de hoogte van 
de verwachte behoeften en potentiële risico’s voor de toekomst. Deze informatie is met name 
opgenomen in een jaarverslag over de langetermijnraming van toekomstige in- en uitstromen op 
de EU-begroting (2021-2027), dat deel uitmaakt van de geïntegreerde financiële en 
verantwoordingsverslagen overeenkomstig artikel 247 van het Financieel Reglement.  

De Commissie stelt haar raming op aan de hand van uiteenlopende beschikbare gegevens (de 
uitvoering van de begrotingen van de voorgaande jaren, de uitvoering en de laatste ontwikkelingen 
van de huidige begroting en de toekomstige behoeften die in de ontwerpbegroting voor het 
volgende jaar worden gepresenteerd). Daarnaast houdt de Commissie rekening met de ramingen 
van de lidstaten voor de uitvoering van de cohesiebeleidsfondsen – de belangrijkste elementen 
achter de algemene betalingsramingen in het kader van het MFK. De Commissie zal in het kader 
van de jaarlijkse begrotingsprocedures passende niveaus van betalingskredieten blijven voorstellen 
om aan de betalingsbehoeften te voldoen. De Commissie wijst er echter op dat de vaststelling van 
de begrotingskredieten uiteindelijk onder de bevoegdheid van de begrotingsautoriteit valt. 

COVID-19-rapportage 

2.39 Zoals aangegeven in de antwoorden op het Jaarverslag van de Rekenkamer over

begrotingsjaar 2020, richt de Commissie zich op het herstel van de COVID-19-pandemie en voldoet 
zij aan haar rapportageverplichtingen, met name voor NGEU. De Commissie is niet voornemens 
verder verslag over de onmiddellijke respons uit te brengen naast de reeds bestaande verslagen 
van de verschillende instrumenten. 
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RISICO’S EN UITDAGINGEN 

Gelijktijdige uitvoering van verschillende begrotingsinstrumenten 

2.40 De Commissie zal samenwerken met de lidstaten om de uitvoeringsrisico’s in kaart te

brengen en tot een minimum te beperken, door middel van dagelijkse werkzaamheden met de 
beheersautoriteiten en de toezichtcomités, jaarlijkse prestatiebeoordelingsvergaderingen, ad-
hoccommunicatie, eventuele actieplannen enz. 

De Commissie wijst er ook op dat de in paragraaf 2.40 genoemde uitvoeringskwesties geen 
betrekking hebben op de twee landbouwfondsen (Elfpo en ELGF), waarvoor een overgangsperiode 
voor 2021 en 2022 is vastgesteld. 

2.41 Zoals vermeld in haar antwoord op aanbeveling 2.3 van het Jaarverslag 2020 van de

Rekenkamer herhaalt de Commissie dat zij de lidstaten reeds veel advies onder gedeeld beheer 
verstrekt en dat zij dat zal blijven doen. Wat betreft de extra risico’s die zich kunnen voordoen in de 
context van de crisis ten gevolge van de COVID-19-pandemie en van de extra middelen die aan de 
lidstaten zijn toegewezen, benadrukt de Commissie dat zij extra gerichte steun heeft verleend aan 
de beheersautoriteiten van de programma’s om de situatie aan te pakken en dat zij met de 
auditautoriteiten heeft samengewerkt aan een robuuste en geharmoniseerde auditaanpak. 
Ondanks de omstandigheden werd aan de programma-autoriteiten een duidelijke boodschap 
gegeven dat naleving van de regels een voorwaarde blijft. 
De Commissie blijft de situatie en de mogelijke gevolgen van een langdurige crisis voor het 
zekerheidsproces zorgvuldig beoordelen en blijft steun verlenen aan alle programma-autoriteiten 
om hun administratieve capaciteit te verbeteren. 

Wat het Elfpo betreft, heeft de Commissie Uitvoeringsverordening (EU) 2020/532 vastgesteld, met 
realistische en haalbare controlevoorschriften voor de lidstaten op het gebied van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. De gewijzigde regels waren beperkt in tijd en reikwijdte en 
boden alternatieve methoden om de controles door de lidstaten binnen de COVID-19-beperkingen 
uit te voeren en als zodanig bleven zij, samen met de werkzaamheden van de certificerende 
instanties, een goede basis voor zekerheid bieden. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Conclusies 

2.55 Wat de uitvoering van de vastleggingen betreft, was de belangrijkste reden voor de

vertraagde programmering niet alleen de vertraging bij de vaststelling van de wetgeving als 
zodanig, maar ook de COVID-19-pandemie en de tegenstrijdige prioriteiten, aangezien de lidstaten 
eerst de crisis en de nasleep ervan moesten aanpakken. Bijgevolg richtten zij zich in de eerste 
plaats op de herprogrammering van de programma’s voor de periode 2014-2020 op basis van de 
mogelijkheden die zijn opgenomen in CRII(+) en React-EU, en op het opstellen van de plannen voor 
herstel en veerkracht. 

De Commissie wijst erop dat de vertraagde start van nieuwe programma’s geen gevolgen heeft 
voor de landbouwfondsen, aangezien voor deze fondsen voor 2021-2022 een overgangsperiode is 
vastgesteld. 
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2.56 Wat de betalingen betreft, is het tempo ervan in 2020 en 2021 gestegen, grotendeels door

de aanzienlijke herprogrammering in het kader van het Investeringsinitiatief Coronavirusrespons 
(CRII) en het Investeringsinitiatief Coronavirusrespons plus (CRII+) in 2020-2021. De in CRII+ 
geboden mogelijkheid van tijdelijke cofinanciering tot 100 % door de EU werd door 17 lidstaten (en 
ETS) gebruikt in 179 programma’s. Hierdoor zijn de betalingen uit het EFRO, CF, ESF en YEI met 
12,9 miljard EUR toegenomen. 

De uitvoering van het programma vordert. In nauw overleg met de lidstaten ziet de Commissie 
nauwlettend toe op de programma’s die een risico op vertraging lopen.  

De Commissie verleent aanzienlijke technische bijstand en adviesdiensten aan de lidstaten, zoals 
de transnationale netwerken van gebruikers van vereenvoudigde kostenopties, de 
praktijkgemeenschappen en peer-2-peeruitwisseling van DG REGIO, Jaspers, het Europese netwerk 
van breedbandcompetentiekantoren, het adviesplatform fi-compass enz.   

Voorts werden in het wetgevingsvoorstel voor maatregelen uit hoofde van het cohesiebeleid ten 
behoeve van vluchtelingen in Europa (CARE) verdere buitengewone maatregelen voorgesteld, zoals 
de mogelijkheid van speciale kruisfinanciering tussen het EFRO en het ESF, een tijdelijke 
mogelijkheid tot 100 % cofinanciering door de EU voor het boekjaar 2021-2022, een verhoogde 
voorfinanciering in verband met de tranche voor 2021 van React-EU en off-the-shelf 
vereenvoudigde kostenopties.  

In maart 2022 heeft de Commissie een speciale website over de Oekraïense vluchtelingencrisis 
opgezet. Daar hebben de programma-autoriteiten toegang tot alle interpretatieve antwoorden over 
het gebruik van alle beschikbare EU-middelen. 

Tot slot wijst de Commissie erop dat de weergegeven situatie de aanvullende toewijzing voor het 
Elfpo uit het MFK 2021-2027 omvat. Indien dit niet het geval was geweest, zou de werkelijke 
situatie voor elke lidstaat ook anders zijn geweest. 

2.62 Wat de rapportage betreft, richt de Commissie zich op het herstel van de COVID-19-

pandemie en voldoet zij aan haar rapportageverplichtingen, met name voor NGEU. De Commissie is 
niet voornemens verder verslag over de onmiddellijke respons uit te brengen naast de reeds 
bestaande verslagen van de verschillende instrumenten. 

Aanbevelingen 

Aanbevelingen 2.1 – Niet-afgewikkelde vastleggingen 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling. 

De Commissie houdt al toezicht op de uitvoering van de begroting en de ontwikkeling van het 
algemene niveau van de niet-afgewikkelde vastleggingen (RAL), alsmede de daaraan gerelateerde 
onderliggende factoren. Zij brengt de Raad en het Europees Parlement regelmatig op de hoogte van 
de verwachte behoeften en potentiële risico’s voor de toekomst. Deze informatie is met name 
opgenomen in het jaarverslag over de langetermijnraming van toekomstige in- en uitstromen op de 
EU-begroting (2021-2027), dat deel uitmaakt van de geïntegreerde financiële en 
verantwoordingsverslagen overeenkomstig artikel 247 van het Financieel Reglement.  

De Commissie zal in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedures passende niveaus van 
betalingskredieten blijven voorstellen om aan de betalingsbehoeften te voldoen, mede in het licht 
van de door de medewetgevers vastgestelde uitvoeringsvoorschriften voor specifieke programma’s 

321



 

en fondsen. De Commissie herinnert eraan dat de goedkeuring van de begroting uiteindelijk onder 
de bevoegdheid van de begrotingsautoriteit valt. 

Aanbeveling 2.2 — Houdbaarheid van de blootstelling van de EU-begroting 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling. 

De Commissie houdt voortdurend toezicht op de risico’s in verband met voorwaardelijke 
verplichtingen en bespreekt deze periodiek (gewoonlijk om de twee maanden) in het Stuurcomité 
voor voorwaardelijke verplichtingen, wanneer dit nodig is. Over de risico’s in verband met 
voorwaardelijke verplichtingen wordt jaarlijks gerapporteerd in een verslag uit hoofde van 
artikel 41, lid 5, van het Financieel Reglement. 
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG 

VAN DE EUROPESE REKENKAMER VAN 2021 

“HOOFDSTUK 3 – ONTVANGSTEN” 

INLEIDING OP DE ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE 

De Commissie is ingenomen met het feit dat het hoofdstuk ontvangsten volgens de Europese 
Rekenkamer (ERK) opnieuw geen materiële fouten bevat en dat de onderzochte, aan ontvangsten 
gerelateerde systemen over het algemeen doeltreffend waren. 

De Commissie zal de door de Rekenkamer vastgestelde kwesties opvolgen. Wat de traditionele 
eigen middelen (TEM) en de eigen middelen op basis van belasting over de toegevoegde 

waarde (btw) betreft, zal de Commissie haar follow-up van lang openstaande punten inzake TEM 
blijven versterken en waar mogelijk een einde maken aan punten van voorbehoud inzake btw. Zij 
zal follow-up geven aan de tekortkomingen in de TEM-boekhouding die bij de controles van de ERK 
in Ierland, Zweden en Italië aan het licht zijn gekomen. De discrepanties in de TEM-boekhouding in 
Italië kunnen in aanmerking worden genomen voor een inbreukprocedure als er binnen de gestelde 
termijnen geen oplossing wordt gevonden.  Niet-geïnde bedragen in de B-boekhouding zullen ook in 
de toekomst in alle lidstaten nauwlettend worden gevolgd, onder meer door gerichte 
administratieve controles van de TEM-boekhouding, in aanvulling op het normale 
inspectieprogramma.  

Wat de btw betreft, zal de Commissie medio 2023 starten met de evaluatie van haar operationele 
procedures, waarbij zij gebruik zal maken van de expertise die bij de werking van de onlangs 
vereenvoudigde eigen middelen uit de btw is opgedaan. Intussen zal de Commissie punten van 
voorbehoud in het kader van haar inspecties blijven onderzoeken en de beschikbare instrumenten 
gebruiken om, in voorkomend geval, termijnen vast te stellen voor de nationale autoriteiten. 

Met betrekking tot de eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen (bni) zal de 
Commissie blijven samenwerken met de lidstaten om de tijdigheid van het bni-verificatieproces 
verder te verbeteren teneinde de huidige verificatiecyclus tegen eind 2024 te kunnen afsluiten. 
Eurostat heeft een systeem opgezet om toe te zien op de naleving van de wettelijke vereisten door 
de lidstaten en informeert de belanghebbenden op transparante wijze over de stand van zaken van 
de punten van voorbehoud inzake bni. 

REGELMATIGHEID VAN DE VERRICHTINGEN 

3.8 De Commissie heeft de actualiseringen van de correctie ten behoeve van het Verenigd

Koninkrijk (VK) voor de jaren 2017-2019 begroot op een wijze die rekening houdt met de juridische 
en budgettaire gevolgen van de terugtrekking van het VK uit de EU (brexit). Vanaf 2021 maken de 
actualiseringen van de Britse correctie geen deel meer uit van het stelsel van eigen middelen. 
Daarom werd de financieringsmethode van de Britse correctie die tot 2021 bestond, niet meer 
toegepast.  

Na de brexit maken de bijstellingen van de Britse correctie deel uit van de in het 
terugtrekkingsakkoord overeengekomen financiële afwikkeling. De overeenkomstige bedragen van 
de bijdragen van het VK worden in de EU-begroting opgenomen als ”overige ontvangsten” en niet 
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als eigen middelen.  De bijdragen van het VK aan de EU-begroting na de brexit worden in feite 
behandeld zoals alle “overige ontvangsten” met behoud van de integriteit van het stelsel van eigen 
middelen. 

ONDERZOEK VAN ELEMENTEN VAN DE 
INTERNEBEHEERSINGSSYSTEMEN  

Boekhouding en beheer van TEM door de lidstaten 

3.10-3.11 en kader 3.1 

Wat de in Italië vastgestelde tekortkomingen betreft, wordt momenteel gewerkt aan een IT-project 
om de inconsistenties in de TEM-boekhouding tegen eind juni 2022 weg te werken. Bij brief van 
29 april 2022 hebben de Italiaanse autoriteiten de diensten van de Commissie meegedeeld dat de 
eerste fase van de invoering van het nieuwe systeem nog loopt. De Commissie houdt nauwlettend 
toezicht op de vorderingen bij de uitvoering van het Italiaanse actieplan. De kwestie zal in 
aanmerking worden genomen voor een inbreukprocedure als bedoeld in artikel 258 VWEU ingeval 
er na eind juni 2022 inconsistenties blijven bestaan tussen het overzicht van geïnde rechten en het 
overzicht van vastgestelde, maar nog niet geïnde rechten (de zogenaamde overzichten van de A- 
en de B-boekhouding). 

3.12 De Commissie zal follow-up geven aan de problemen die tijdens de controles van de

Rekenkamer in Ierland, Zweden en Italië aan het licht zijn gekomen met betrekking tot de wijze 
waarop de nationale douaneautoriteiten de nog niet geïnde douanerechten beheren. De Commissie 
zal dit doen in het kader van haar gebruikelijke follow-up van de voorlopige bevindingen van de 
ERK en deze lidstaten zullen passende maatregelen moeten nemen om de vastgestelde 
tekortkomingen aan te pakken en op te lossen.  

Meer in het algemeen, herinnert de Commissie eraan dat er bij dergelijke rekeningen (invordering 
van openstaande douaneschulden of B-boekhouding) van nature een groot risico bestaat op 
tekortkomingen en complexiteit. De Commissie zal bij haar TEM-inspecties de B-boekhouding 
blijven onderzoeken. Daarnaast wordt in 2022 een proefproject gestart voor een administratieve 
controle van openstaande zaken in de B-boekhouding, naast de normale inspecties ter plaatse door 
de Commissie. Deze administratieve controle betreft alle 27 lidstaten. 

TEM-risicobeheer en verkleining van de douanekloof 

3.13 In het algemeen heeft de COVID-19-pandemie de douaneautoriteiten gedwongen hun

prioriteiten te wijzigen en bepaalde activiteiten uit te stellen om zich te concentreren op de 
pandemierespons en de nodige maatregelen toe te passen om de handel, met name in persoonlijke 
beschermingsmiddelen, te vergemakkelijken. 

Naar aanleiding van de aanbevelingen in het op 31 maart 2022 gepresenteerde historische verslag 
van de Groep van wijzen bereidt de Europese Commissie nu een hervormingspakket voor de douane 
voor, met inbegrip van een wetgevingsvoorstel om het douanewetboek van de Unie tegen het einde 
van het jaar te herzien. Daarom is een aantal acties in het kader van het douaneactieplan 
uitgesteld in afwachting van de mogelijke nieuwe krachtlijnen van het pakket. Om dezelfde reden 
wordt verwacht dat de effectbeoordeling uit actiepunt 17 een jaar eerder zal worden afgerond 
(eind 2022 in plaats van 2023). 
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Wat de herziening van de strategie voor douanerisicobeheer betreft, heeft de Commissie gewerkt 
aan de opstelling van een nieuwe strategie en een bijbehorend actieplan, door de mogelijke 
maatregelen vast te stellen die erin moeten worden opgenomen. 

In de nieuwe strategie voor douanerisicobeheer zal echter rekening moeten worden gehouden met 
de mogelijke nieuwe krachtlijnen en maatregelen in het nieuwe wetgevingspakket voor de douane 
dat uiterlijk eind 2022 zal worden ingediend. 

3.14 Een team van vertegenwoordigers van de Unie in Noord-Ierland zorgt voor nauw toezicht op

en controle van de correcte uitvoering, naleving en handhaving van de EU-regels door de Britse 
autoriteiten met betrekking tot Noord-Ierland. Het Verenigd Koninkrijk biedt echter geen 
realtimetoegang tot IT-systemen die relevante douanegegevens bevatten, overeenkomstig Besluit 
nr. 6/2020 van het Gemengd Comité.  Aan de vertegenwoordigers van de Unie wordt slechts één 
keer per week of per maand achteraf beperkte informatie verstrekt, waardoor hun rechten worden 
ingeperkt. 

Punten van voorbehoud inzake btw en openstaande punten inzake TEM 

3.15 Zoals de Rekenkamer terecht heeft aangegeven, is het aantal op 31 december 2021

openstaande punten inzake TEM gedaald, terwijl het aantal lang openstaande punten stabiel is 
gebleven. De Commissie wijst op de duidelijke daling van de punten die al langer dan sinds 2014 
openstaan in de driejarige periode 2019-2021 (daling van 34 % tot 19 %). De vooruitgang die de 
Commissie heeft geboekt om de lang openstaande punten af te sluiten, wordt bevestigd door een 
daling van deze punten met 47 % (van 122 openstaande punten eind 2019 tot 58 eind 2021). 

Wat de btw betreft, erkent de Commissie de bevinding van de Rekenkamer dat de intrekking van de 
punten van voorbehoud inzake btw was verbeterd en wil zij benadrukken dat een vijfde van alle 
punten van voorbehoud in één jaar werd ingetrokken, wat als een zeer goed resultaat wordt 
beschouwd, ook omdat het intrekken van punten van voorbehoud afhankelijk is van de 
medewerking van de lidstaten. 

3.16 De verordening verleent de inspecteurs van de Commissie geen wettelijke bevoegdheden om

tijdens een inspectie formele termijnen vast te stellen. De wetgeving biedt de Commissie slechts 
twee instrumenten waarop allusie wordt gemaakt in artikel 9, lid 1, tweede alinea, van Verordening 
nr. 1553/89 van de Raad. Het betreft de mogelijkheid om een termijn vast te stellen met betaling 
van achterstandsrente na die termijn, of de mogelijkheid om een inbreukprocedure in te leiden. 
Deze instrumenten kunnen echter pas worden gebruikt wanneer de betrokken lidstaat en de 
Commissie het niet eens zijn geraakt.  

Intussen zal de Commissie punten van voorbehoud in het kader van haar inspecties blijven 
onderzoeken en de beschikbare instrumenten gebruiken om, in voorkomend geval, termijnen vast te 
stellen voor de nationale autoriteiten. 

3.17 De Commissie blijft haar follow-up met betrekking tot openstaande punten inzake TEM met

succes intensiveren en blijft daarbij voorrang geven aan reeds lang bestaande punten met 
mogelijke financiële gevolgen. Er moet echter op worden gewezen dat de versnelling van de sluiting 
van openstaande punten ook afhangt van de samenwerking met de lidstaten. Naast de 
geactualiseerde interne procedures heeft de Commissie in 2022 haar interne termijnen voor haar 
follow-up van de antwoorden van de lidstaten geformaliseerd. 
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Ook zullen de wettelijke bepalingen in de nieuwe terbeschikkingstellingsverordening1 betreffende 
de herzieningsprocedure, die binnen strikte en wettelijke termijnen moet worden uitgevoerd, en de 
jaarlijkse vergadering op hoog niveau tussen de diensten van de Commissie en de lidstaten over 
aanhoudende geschillen uiteindelijk de duur van de schriftelijke uitwisselingen tussen de lidstaten 
en de Commissie verkorten en bijdragen tot de versnelling en prioritering van de afsluiting van lang 
openstaande punten met grote financiële gevolgen. 

Zie ook het antwoord van de Commissie op paragraaf 3.27. 

Werkzaamheden van de Commissie op het gebied van bni 

3.18 Naar aanleiding van de maatregelen die de Commissie (Eurostat) heeft genomen om de

lidstaten te wijzen op hun verantwoordelijkheid om de geactualiseerde bni-inventarissen en 
procestabellen in te dienen, hebben alle resterende lidstaten, op één na, deze documenten vóór 
eind april 2022 ingediend. De Commissie is bezig met het intrekken van de respectieve algemene 
punten van voorbehoud inzake bni. Eurostat blijft in contact met Malta over de indiening van zijn 
bni-inventaris en de procestabellen. 

3.19 De Commissie houdt de tijdige rapportage over de werkzaamheden betreffende de punten

van voorbehoud inzake bni door de lidstaten nauwlettend in de gaten. Eurostat heeft een systeem 
opgezet om toe te zien op de naleving van de wettelijke vereisten door de lidstaten (inclusief, in 
voorkomend geval, het versturen van herinneringen) en informeert de belanghebbenden op 
transparante wijze over de stand van zaken van de punten van voorbehoud. 

De benodigde richtsnoeren voor twee horizontale punten van voorbehoud inzake bni waren niet 
beschikbaar vanwege de complexiteit van de kwesties en de uitgebreide coördinatie tussen 
verschillende statistische gebieden. 

JAARLIJKSE ACTIVITEITENVERSLAGEN 

3.22 In het specifieke geval van de controlestrategie voor de douanewaarde hebben de meeste

lidstaten hun systemen en procedures sinds de gerichte eerste TEM-inspectie aanzienlijk verbeterd. 
Dit blijkt ook uit de schriftelijke uitwisselingen tussen de Commissie en de lidstaten in het kader 
van de formele follow-up van de verslagen en uit een aanzienlijke daling van de totale geraamde 
TEM-verliezen als gevolg van onderwaardering.  

De openstaande punten hebben voornamelijk betrekking op de financiële follow-up van TEM-
verliezen uit het verleden en niet op aanhoudende tekortkomingen in de controlestrategie voor de 
douanewaarde.  

Tot slot moet worden benadrukt dat de verzoeken van de Commissie aan de lidstaten niet altijd 
onmiddellijk kunnen worden toegepast (IT-beperkingen, wijzigingen in de wetgeving en/of 
procedures), zodat de uitvoering van de wijzigingen naar aanleiding van de inspectieverslagen een 
redelijke termijn vergt.  

3.23 In het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (het “Hof”) betreffende de

onderwaardering door het Verenigd Koninkrijk heeft het Hof de systematische tekortkomingen in 

1 Verordening (EU, Euratom) 2022/615 van de Raad van 5 april 2022 tot wijziging van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 609/2014. 
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het Verenigd Koninkrijk gedurende de gehele inbreukperiode en de aansprakelijkheid van het 
Verenigd Koninkrijk voor de geleden TEM-verliezen bevestigd. Het Hof heeft voorts de consistente 
toepassing van de statistische methodologie gedurende de gehele inbreukperiode (zoals de 
Commissie heeft gedaan) goedgekeurd, maar heeft verzocht om rekening te houden met een 
aantal aanvullende overwegingen. 

Gezien de ongekende aard van de kwantificering van de TEM-verliezen en het feit dat het arrest 
van het Hof geen duidelijke aanwijzingen bevatte over het werkelijke bedrag van de TEM-verliezen, 
kan ook een herberekening door de Commissie door het Verenigd Koninkrijk en/of lidstaten worden 
aangevochten, eventueel voor het Hof. Een definitieve kwantificering zal daarom waarschijnlijk veel 
tijd in beslag nemen. 

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

Conclusies 

3.24 De Commissie zal in het kader van haar standaard follow-up van de bevindingen van de

Rekenkamer actie ondernemen naar aanleiding van de problemen die zijn vastgesteld bij de 
controles van de Rekenkamer in Ierland, Zweden en Italië; deze lidstaten zullen dringend worden 
verzocht de nodige maatregelen te nemen om deze tekortkomingen aan te pakken en op te lossen. 
Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de uitvoering van het Italiaanse actieplan om de 
inconsistenties tussen de overzichten in de TEM-boekhouding op te lossen. 

De Commissie zal de follow-up van openstaande punten inzake TEM blijven intensiveren met 
voorrang voor reeds lang bestaande punten met mogelijke financiële gevolgen. 

Wat de btw betreft, zal de Commissie de operationele procedures herzien op basis van de nieuwe 
vereenvoudigde en gewijzigde Verordening nr. 1553/89 van de Raad. De herziening zal normaal van 
start gaan in de tweede helft van 2023, zodra er operationele ervaring is opgedaan met de nieuwe 
vereenvoudigde eigen middelen uit de btw en binnen het toepasselijke nieuwe rechtskader. Intussen 
zal de Commissie punten van voorbehoud in het kader van haar inspecties blijven onderzoeken en 
de beschikbare instrumenten gebruiken om, in voorkomend geval, termijnen vast te stellen voor de 
nationale autoriteiten. 

3.25 Hoewel de algemene doelstelling van het douaneactieplan er niet in bestaat de douanekloof

te verkleinen, hebben verschillende actiepunten in het actieplan – vooral deze die verband houden 
met risicobeheer (actiepunt 1 gemeenschappelijke analysecapaciteit (JAC) en actiepunt 2 nieuwe 
strategie voor douanerisicobeheer) en met e-commerce (actiepunten 3 en 4) – de ambitie om in 
belangrijke mate bij te dragen aan deze doelstelling. Zie ook het antwoord van de Commissie op 
paragraaf 3.13 betreffende de voortgang bij de uitvoering van actiepunt 2. 

Follow-up van de aanbevelingen in de Jaarverslagen 2018 en 2019 

3.26 De Commissie is ingenomen met de beoordeling door de Rekenkamer van de positieve

ontwikkeling en verbetering van haar controles van de TEM-overzichten en met het feit dat 
aanbeveling 4.2 van het Jaarverslag 2018 als volledig uitgevoerd wordt beschouwd. 

De zeer risicogeoriënteerde benadering om onderwerpen en landen van inspectie te selecteren op 
basis van een analyse van reële gegevens geeft uitvoering aan aanbeveling 4.1 van het 
Jaarverslag 2018 van de ERK.  
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Met het oog op de volledige uitvoering van de aanbeveling van de ERK heeft de Commissie haar 
inspectieactiviteiten in 2020 en 2021 (27 lidstaten en het Verenigd Koninkrijk) toegespitst op de 
betrouwbaarheid van de TEM-boekhouding en de bijbehorende overzichten. Naast het normale 
inspectieprogramma worden in 2022 op eigen initiatief van de Commissie voor alle lidstaten 
administratieve controles van de TEM-boekhouding uitgevoerd. Tot slot worden alle TEM-
overzichten maandelijks of driemaandelijks gecontroleerd om mogelijke ongebruikelijke patronen 
vast te stellen en wordt onmiddellijk contact opgenomen met de lidstaten om de nodige uitleg te 
geven. 

3.27 Wat aanbeveling 1 van het Jaarverslag 2019 met betrekking tot de identificatie van

risicovolle importeurs betreft, heeft de “gemeenschappelijke analysecapaciteit (JAC)” gewerkt met 
de informatie die beschikbaar is in de Surveillance III-databank. Naast het vastleggen van 
algoritmen en het beoordelen van de gegevensbeschikbaarheid worden de gegevens momenteel 
ook opgeschoond en worden werkzaamheden aan de IT-infrastructuur uitgevoerd. 

Wat aanbeveling 2 van het Jaarverslag 2019 betreft, zie het antwoord van de Commissie op 
paragraaf 3.17. 

Aanbeveling 1 – Neem maatregelen om de betrouwbaarheid van de Italiaanse 

TEM-overzichten te waarborgen 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling en zal de discrepanties in de Italiaanse TEM-
boekhouding in aanmerking nemen voor een inbreukprocedure indien er binnen de door Italië en de 
Rekenkamer gestelde termijn geen oplossing wordt gevonden voor het probleem. 

Aanbeveling 2 – Verbeter het beheer van punten van voorbehoud inzake btw 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling.  

De Commissie is voornemens haar operationele procedures tijdig te herzien. Een radicale 
vereenvoudiging van Verordening nr. 1553/89 van de Raad is echter pas met ingang van 
begrotingsjaar 2021 in werking getreden. De btw-overzichten overeenkomstig de gewijzigde 
verordening zullen voor het eerst uiterlijk op 31 juli 2022 worden ingediend. Het is de bedoeling dat 
met deze herziening wordt begonnen zodra er operationele ervaring is opgedaan met de nieuwe en 
vereenvoudigde overzichten en het nieuwe rechtskader. 

Intussen zal de Commissie punten van voorbehoud in het kader van haar inspecties blijven 
onderzoeken en de beschikbare instrumenten gebruiken om, in voorkomend geval, termijnen vast te 
stellen voor de nationale autoriteiten. 

Aanbeveling 3 – Verbeter de beoordeling van financiële risico’s op douanegebied 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling.  
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG 

VAN DE EUROPESE REKENKAMER VAN 2021 

“HOOFDSTUK 4 — EENGEMAAKTE MARKT, INNOVATIE EN 

DIGITAAL BELEID” 

INLEIDING OP DE ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE 

In Horizon Europa, het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma, met een begroting van 
95,5 miljard EUR, maakt de Commissie gebruik van de ervaringen die zij heeft opgedaan met 
Horizon 2020 (H2020) en blijft zij haar vereenvoudigingsbeleid uitvoeren. In Horizon Europa wordt 
voor alle EU-financieringsprogramma’s een standaard modelsubsidieovereenkomst gebruikt, wordt 
uitgebreid gebruikgemaakt van vereenvoudigde kostenopties (eenheidskosten, vaste tarieven en 
forfaitaire bedragen), worden op geschikte gebieden eenvoudigere kostenvergoedingsregelingen 
toegepast en is een gestroomlijnd controlesysteem ingevoerd. 

REGELMATIGHEID VAN DE VERRICHTINGEN 

4.6 De Commissie neemt nota van het door de Rekenkamer berekende foutenpercentage en zal

follow-up geven aan de vastgestelde problemen. 

De Commissie verwijst voorts naar haar eigen raming van het foutenpercentage voor de MFK-
rubriek, zoals vermeld in het jaarlijkse beheers- en prestatieverslag (zie ook het antwoord op 
paragraaf 4.29). 

Voor de onderzoeks- en innovatieuitgaven wordt het foutenpercentage berekend op basis van de 
controles die tijdens een meerjarige financiële periode zijn uitgevoerd, d.w.z. 418 statistisch 
representatieve, gecontroleerde kostendeclaraties die kostendeclaraties sinds het begin van het 
H2020-kaderprogramma omvatten en 170 controles die in het kader van de Connecting Europe 
Facility (CEF) zijn uitgevoerd. De Commissie kiest, met andere woorden, voor meerjarige 
controlestrategieën waarbij cumulatieve foutenpercentages voor de gehele looptijd van het 
programma worden vastgesteld. In het geval van H2020 heeft de Commissie het oorspronkelijk 
geraamde restfoutenpercentage aangepast op basis van 1 304 gecontroleerde deelnamen die in 
2020 en 2021 zijn afgesloten. 

Wat betreft de gegevens in figuur 4.3., waarin het foutenpercentage naar type fout is uitgesplitst, is 
de Commissie van oordeel dat de verrekening van de voorfinanciering aan het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators (ACER) van de Europese Unie niet is beïnvloed door een 
niet-naleving van de regels inzake het plaatsen van overheidsopdrachten. 

Zie ook het antwoord van de Commissie op paragraaf 4.9 a). 

4.7 De kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie zijn de afgelopen 10 jaar veel eenvoudiger

geworden. Financiering op basis van de daadwerkelijke kosten blijft echter vrij complex en 
foutgevoelig, aangezien daarbij rekening moet worden gehouden met een grote verscheidenheid 
aan declaraties en boekhoudpraktijken.  
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Om deze reden zijn in Horizon Europa twee belangrijke maatregelen voor verdere vereenvoudiging 
genomen: intensievere gebruikmaking van forfaitaire financieringen (na een succesvolle pilot in het 
kader van H2020) en invoering van een eenheidskostensysteem voor personeelskosten dat bij elke 
subsidie beschikbaar is. 

De forfaitaire financiering wordt geleidelijk ingevoerd; de eerste belangrijke golf wordt in het 
werkprogramma voor 2023-2024 verwacht. Het eenheidskostensysteem voor personeelskosten 
(dat momenteel wordt ontwikkeld) biedt enorme kansen tot verbetering, aangezien 
personeelskosten meer dan 60 % van de begroting van een gemiddelde subsidie uitmaken en 
verreweg de grootste bron van fouten vormen.  

Parallel hieraan verleent de Commissie de Horizon Europa-aanvragers ondersteuning via 
communicatiecampagnes en workshops, die vooral gericht worden op de meer “foutgevoelige” 
begunstigden, zoals kleine en middelgrote ondernemingen en nieuwkomers. 

4.8 De Commissie werkt voortdurend aan verdere vereenvoudigingen. Niettegenstaande de

systematische, wijdverbreide en gerichte communicatiecampagnes die de Commissie heeft 
ondernomen, blijven bepaalde typen begunstigden, zoals kleine en middelgrote ondernemingen en 
nieuwkomers, foutgevoeliger dan andere. Niettemin is de deelname van deze begunstigden van 
belang voor het welslagen van het kaderprogramma. 

De Commissie neemt nota van het feit dat het aandeel van H2020 en FP7 in het totale 
foutenpercentage lager is dan vorig jaar. 

4.9 a) Wat betreft de twee door de Rekenkamer genoemde gevallen van onregelmatigheden bij

aanbestedingsprocedures, benadrukt de Commissie het volgende: 

Het geval op grond van de CEF hield verband met een situatie waarin een nationale rechter een 
aanbestedingsprocedure onwettig had verklaard, maar het contract niet nietig had verklaard. 
Aangezien het contract van kracht bleef en de werkzaamheden daadwerkelijk werden geleverd, 
moest de Commissie de kosten als subsidiabel aanmerken en de overeenkomstige betalingen 
verrichten.    

Wat het tweede geval betreft, neemt de Commissie nota van de aanbestedingsfout die in 2020 bij 
het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) van de Europese Unie is 
geconstateerd, maar is zij niet van mening dat de gecontroleerde betaling van de Commissie uit 
2021, ter verrekening van de voorfinanciering van de EU-bijdrage aan ACER, door deze fout wordt 
beïnvloed. De door de Rekenkamer vermelde fout deed zich voor op het niveau van het agentschap, 
met betrekking tot een aanbestedingsprocedure waarvoor de ordonnateur van het agentschap 
verantwoordelijk is. De Commissie herinnert eraan dat zij een bijdrage tot vereffening aan het 
agentschap betaalt op basis van de resultatenrekening van het Agentschap. De Commissie had 
geen andere keuze dan verrekening van de voorfinanciering met betrekking tot de EU-bijdrage, 
aangezien aan alle wettelijke voorwaarden voor de verrekening was voldaan. 

4.10-4.11 De Commissie neemt nota van de gevallen van kwantificeerbare fouten die door de

begunstigden zijn gemaakt en waarvan de diensten van de Commissie niet op de hoogte waren 
omdat deze door de CFS-auditors die door de begunstigden waren ingeschakeld, binnen de 
reikwijdte van hun mandaat niet waren opgespoord. 

De certificaten betreffende de financiële staten (CFS’en), die door de CFS-auditors worden 
afgegeven, hebben betrekking op het totale bedrag van de door een deelnemer aangevraagde 
subsidie en certificeren vooraf de subsidiabiliteit van de kostendeclaraties die naderhand door de 
Commissie moeten worden vergoed.  
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Omdat de Commissie zich bewust is van de tekortkomingen en de kwaliteit en de betrouwbaarheid 
van de CFS’en verder wenst te verbeteren, organiseert zij doelgerichte webinars voor de CFS-
auditors om hen bewust te maken van de meest voorkomende fouten die tijdens controles worden 
vastgesteld (bv. met betrekking tot personeelskosten, onderaanneming en andere directe kosten 
enz.).  

In aanvulling op het duidelijke model voor H2020-controlecertificaten geeft de Commissie de CFS-
auditors feedback wanneer via financiële controles achteraf fouten in de CFS worden vastgesteld. 

Ten slotte verstrekt de voorlichtingsdienst voor onderzoek richtsnoeren wanneer de CFS-auditors 
daar online om vragen. 

Niet-subsidiabele personeelskosten 

4.12 Horizon 2020 vormde een stap voorwaarts op het gebied van de vereenvoudiging en

harmonisatie van de regels voor de vergoeding van gemaakte kosten. Niettemin zijn 
personeelskosten de belangrijkste bron van fouten gebleven. Dit lijkt althans gedeeltelijk een 
logisch gevolg te zijn van het feit dat de personeelskosten het grootste deel van de totale door de 
begunstigden van H2020 gedeclareerde kosten uitmaken. 

De Commissie is zich bewust van deze tekortkoming en heeft voor het huidige MFK (2021-2027), 
dat het Horizon Europa-programma omvat, een modelsubsidieovereenkomst voor ondernemingen 
opgesteld, die voorziet in een zeer eenvoudige methode voor het declareren van personeelskosten 
op basis van een dagtariefformule, ter vervanging van de foutgevoelige methode die in H2020 
werd gebruikt. 

Bovendien heeft de Commissie, in overeenstemming met de bevindingen uit het verslag van de 
Rekenkamer voor het jaar 2020, de frequentie van haar opleidings- en outreach-activiteiten 
opgevoerd (zie ook de antwoorden op de paragrafen 4.11 en 4.20 en aanbeveling 4.1).  

In 2021 heeft de Commissie zeven webinars georganiseerd over het vermijden van fouten bij het 
declareren van personeelskosten in het kader van H2020-subsidies. Daarvoor uitgenodigd werden 
vooral kmo’s en nieuwkomers op subsidiegebied die hun respectieve verslagperiode naderden. 
Tijdens deze evenementen (die ook in 2022 om de twee maanden zullen plaatsvinden) moedigt de 
Commissie het gebruik van de personeelskostenwizard aan. 

Daarnaast heeft de Commissie een webinar voor projectmedewerkers en financiële ambtenaren 
georganiseerd, waarin de diensten van de Commissie en de Rekenkamer presentaties hielden en 
het belang van het terugdringen van het foutenpercentage bij H2020 onder de aandacht brachten. 
Dit evenement omvatte een uitvoerige presentatie van de beschikbare hulpmiddelen (IT-
hulpmiddelen, richtsnoeren, opleidingen, webinars) voor het uitvoeren van controles vooraf. 

Berekening van de uurtarieven 

4.13 De berekening van uurtarieven blijft het centrale aandachtspunt tijdens de outreach-

activiteiten die op gezette tijden door de Commissie worden georganiseerd (zie antwoord op 4.12).  

Grootschalig gebruik van de personeelskostenwizard zou de begunstigden helpen hun 
personeelskosten correct te declareren. Verder worden begunstigden aangemoedigd om gebruik te 
maken van de voorlichtingsdienst voor onderzoek, waar zij rechtstreeks om verduidelijking over 
praktische zaken op het gebied van het subsidiebeheer kunnen vragen. 
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4.15 De berekeningsmethode voor de jaarlijkse uurtarieven in H2020 is gebaseerd op het laatste

afgesloten begrotingsjaar, waarin rekening is gehouden met de wettelijke vakantiedagen en het 
dertiende maandsalaris. De Commissie beschouwde dit als een betrouwbare teller. Omdat er voor 
perioden die geen volledig begrotingsjaar bestrijken verschillende uurtarieven van dezelfde persoon 
van toepassing kunnen zijn, kunnen de begunstigden echter kiezen voor een vereenvoudigd 
gemeenschappelijk aantal productieve uren, waardoor het risico op discrepanties wordt vermeden.  

Deze berekeningsmethode is gewijzigd en vereenvoudigd voor Horizon Europa, waarbij één enkel 
tarief per verslagperiode zal worden berekend. 

4.16 De geannoteerde modelsubsidieovereenkomst biedt praktische voorbeelden over bonussen

en de berekening van productieve uren. Wat dit laatste betreft, kunnen de begunstigden een 
standaardaantal productieve uren toepassen, waardoor het risico op fouten wordt beperkt. Deze 
optie wordt tijdens de uitvoering van het programma door de Commissie aangemoedigd. 

Tijdrapportage 

4.17 De Commissie heeft in Horizon Europa ook de formele vereisten met betrekking tot de

tijdregistratie voor de berekening van de personeelskosten van een project vereenvoudigd. Bij de 
subsidies kunnen zich echter nog steeds tekortkomingen in de tijdsregistratie van 
projectmedewerkers voordoen, zoals blijkt uit de door de Rekenkamer gemelde voorbeelden.  

Om deze onjuiste tijdregistratie aan te pakken, heeft de Commissie aan de deelnemers 
verschillende richtsnoeren ter beschikking gesteld, waarin de nadruk wordt gelegd op het verplichte 
karakter van het registreren van de uren die aan de uitvoering van de actie worden besteed. De 
invoering van een declaratie voor personen die uitsluitend voor de actie werken was bedoeld om de 
procedures te vereenvoudigen. De auditors die door de begunstigden worden ingeschakeld, worden 
ook geïnstrueerd om bij de verstrekking van het certificaat betreffende de financiële staten na te 
gaan of er deugdelijke boekhoudsystemen worden gebruikt. 

Aanpassingen van voorgaande verslagperioden en andere fouten in personeelskosten 

4.18 De Commissie onderkent de moeilijkheden die de methode voor berekening van de

uurtarieven kan opleveren, vooral voor nieuwkomers bij het programma. De financiële staten 
mogen echter niet zonder deugdelijke reden en rechtvaardiging worden aangepast. 

4.19 De Commissie heeft in haar richtsnoeren voor de controles vooraf voor tussentijdse en

saldobetalingen in het kader van H2020 specifieke risicofiches opgenomen voor de door de 
Rekenkamer genoemde risico’s (gebruik van gebudgetteerde in plaats van werkelijke kosten, 
verkeerd berekend uurtarief, geen correcte tijdregistratie, niet-geplande onderaannemingskosten).  

De opleiding van de belangrijkste partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van deze controles 
vooraf vindt reeds plaats.  

In verband met het specifieke geval dat betrekking heeft op de subsidiabiliteit van een ervaren 
onderzoeker die een MSCA-beurs zal ontvangen, wijst de Commissie op het bijzondere karakter van 
het beschreven geïsoleerde geval, dat niet als een voorbeeld van een veelvoorkomende fout mag 
worden beschouwd. 

Kader 4.2 — Voorbeeld van een niet-subsidiabele ervaren onderzoeker die 
profiteert van een individuele Marie Skłodowska-Curie-beurs 
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In het kader van de follow-up van de Commissie naar aanleiding van de bevinding van de 

Rekenkamer in kader 4.2 claimt de begunstigde dat de onderzoeker vóór het begin van haar 

promotieonderzoek aanvullende onbetaalde voltijdse onderzoekservaring had opgedaan. 

Voltijdsequivalente onderzoekservaring wordt gemeten vanaf de datum waarop een onderzoeker 

het diploma heeft behaald dat hem of haar formeel het recht geeft om aan een promotieonderzoek 

te beginnen. 

De totale onderzoekservaring voorafgaand aan de deadline van de uitnodiging tot het indienen van 

voorstellen is dus langer dan vier jaar en kan in overeenstemming zijn met de tweede 

subsidiabiliteitsvoorwaarde van het werkprogramma. 

Hoewel deze aanvullende details niet zijn verstrekt op het moment van de aanvraag, moet de 

Commissie deze onderzoeken aangezien zij een wezenlijke invloed op de subsidiabiliteit en 

terugvorderbaarheid van de subsidie kunnen hebben. 

De Commissie analyseert momenteel het aanvullende bewijsmateriaal dat door de begunstigde ter 

staving van de aanvraag is verstrekt. 

Problemen bij particuliere entiteiten, met name kmo’s en nieuwkomers 

4.20-4.21 De Commissie deelt de mening van de Rekenkamer (welke mening door statistisch

bewijsmateriaal wordt gestaafd) dat kmo’s (en nieuwkomers) de meest foutgevoelige begunstigden 
zijn. Hun deelname, die van vitaal belang is voor het welslagen van het programma, wordt echter 
op alle niveaus door de Commissie aangemoedigd.  

Om dit probleem te verzachten, richt de Commissie zich vooral tot nieuwkomers en kmo’s door hen 
individueel uit te nodigen voor deelname aan haar online-informatiecampagnes over het vermijden 
van fouten bij het declareren van kosten in het kader van H2020 (zie ook het antwoord op 
paragraaf 4.12). 

Fouten in andere directe kosten 

4.22 De Commissie erkent dat er zich fouten voordoen met betrekking tot afschrijvingen en heeft

in haar richtsnoeren voor controles vooraf reeds een verscherpte controle opgenomen die specifiek 
betrekking heeft op het risicotype “apparatuurkosten die niet als afschrijvingskosten worden 
gedeclareerd”. 

Kader 4.3 — Tweemaal gedeclareerde en terugbetaalde kosten voor 
werkzaamheden 

De Commissie erkent dat er zich één geval van dubbele terugbetaling heeft voorgedaan en 

bevestigt dat er reeds een corrigerende maatregel is genomen: op 25 mei 2022 heeft de 

Commissie de betrokken begunstigde een vooraankondigingsbrief gezonden met het oog op de 

terugvordering van het onterecht aangevraagde bedrag, welk bedrag in de komende weken zal 

worden teruggevorderd. 
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EVALUATIE VAN IT-SYSTEMEN VOOR 
ONDERZOEKSSUBSIDIES 

4.23 Het e-Grants-pakket is een belangrijke IT-tool voor het beheer van de subsidies op grond van

de kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie. Het pakket bestrijkt de hele cyclus van de 
subsidies en speelt een sleutelrol bij het operationele en financiële toezicht op H2020 en diens 
opvolger, Horizon Europa. 

4.24 Het e-Grants-pakket is ook een belangrijke tool voor het toezicht op de projecten en is

gekoppeld aan ABAC (Accrual Based Accounting), het systeem voor boekhouding op transactiebasis 
van de Commissie, waarmee voor consistentie van de financiële informatie wordt gezorgd.  

4.25 De personeelskostenwizard wordt inderdaad systematisch gepromoot bij alle activiteiten die

met H2020 verband houden. Toch maken deelnemers in lopende subsidies, en met name 
terugkerende begunstigden, er niet vaak gebruik van. In dit stadium van het programma is het 
onwaarschijnlijk dat de Commissie in staat zal zijn om het percentage gebruikers aanzienlijk te 
verhogen. 

4.26 De Commissie heeft het beheer van de H2020-subsidies geautomatiseerd, en deze

digitalisering zal bij Horizon Europa worden voortgezet. 

Wat de controles achteraf betreft, wordt in de IT-systemen van de Commissie een register 
bijgehouden van alle documenten die tijdens de controles zijn verzameld. Deze systemen omvatten 
ook de nodige, met de gecontroleerde projecten verband houdende financiële gegevens uit de 
boekhoudsystemen van de gecontroleerde entiteiten. Dientengevolge zijn er boekhoudkundige 
gegevens en gegevens op factuurniveau beschikbaar voor financiële controles achteraf. 

Koppeling van de boekhoudsystemen van H2020-begunstigden aan de SYGMA-rapportage zou 
technisch niet haalbaar zijn. Bovendien zou automatische opvraging van documenten juridische 
problemen oproepen, aangezien de begunstigden autonome entiteiten zijn die niet onder de 
zeggenschap van de Commissie staan. Om een passende steekproefdekking te garanderen, zijn 
controles achteraf gepland.  

JAARLIJKSE ACTIVITEITENVERSLAGEN EN ANDERE 
GOVERNANCEREGELINGEN 

4.28 De Commissie is ingenomen met de opmerking van de Rekenkamer dat de onderzochte

jaarlijkse activiteitenverslagen een getrouwe beoordeling geven van het financieel beheer door de 
respectieve DG’s/uitvoerende agentschappen wat betreft de regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen. 

4.29 Het jaarlijks activiteitenverslag (JAV) van DG RTD vermeldt een risico bij betaling van 2,29 %

voor de gehele onderzoeks- en innovatiefamilie en een restfoutenpercentage van 1,67 % voor DG 
RTD.  

Deze foutenpercentages zijn berekend op basis van de resultaten van 1 304 door de Commissie 
voor H2020 gecontroleerde deelnamen, die beschikbaar waren ten tijde van de opstelling van het 
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jaarlijks activiteitenverslag. Op basis hiervan heeft de Commissie vertrouwen in het resultaat van 
het foutenpercentage dat zij overeenkomstig haar methodologie heeft berekend. 

De Commissie heeft de opmerkingen van de Rekenkamer over de berekening van het 
foutenpercentage in aanmerking genomen en is ingenomen met de erkenning van de Rekenkamer. 

4.30 Het risico van de Commissie bij betalingen in het kader van H2020 valt binnen de marge die

is vastgesteld in het financieel memorandum bij de H2020-verordening (foutenpercentage binnen 
een marge van 2-5 %, met een restfoutenpercentage dat zo dicht mogelijk bij 2 % ligt). Daarom is 
in deze context geen reservering voor H2020-uitgaven nodig. 

4.31 De strategie van controles achteraf met betrekking tot Horizon Europa zal de komende jaren

worden uitgerold, waarmee wordt gestreefd naar vermindering van het restfoutenpercentage tot 
minder dan 2 %.  

4.32 De Commissie verbindt zich ertoe om tijdig volledige uitvoering te geven aan de

aanbevelingen van de dienst Interne Audit (IAS). Niettemin is, zoals de Rekenkamer het stelt, één 
“zeer belangrijke” IAS-aanbeveling nog niet opgevolgd vanwege de vertraging bij de ondertekening 
van het nieuwe kadercontract met de externe auditkantoren (ondertekend begin 2022).  

Wat betreft de externe auditkantoren waarmee de Common Audit Service (CAS) een contract heeft 
gesloten, zij erop gewezen dat in het nieuwe, ondertekende kadercontract strengere kwaliteitseisen 
zijn opgenomen, zoals verplichte opleiding, wat voorheen geen verplichting was. 

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

Conclusies 

4.37-4.38 Het door de Rekenkamer gerapporteerde, op jaarbasis berekende foutenpercentage

is slechts één indicator voor de doeltreffendheid van de besteding van de EU-uitgaven.  

Tegelijkertijd voert de Commissie een meerjarige strategie voor controles achteraf van 
onderzoeksuitgaven uit. Op basis daarvan maken haar diensten een raming van het 
restfoutenpercentage, waarin rekening wordt gehouden met terugvorderingen, correcties en de 
effecten van al hun controles gedurende de uitvoeringsperiode van het programma. 

Op basis van de verrichte werkzaamheden is de Commissie van oordeel dat het in het jaarlijks 
beheers- en prestatieverslag (AMPR) voor MFK1 gepresenteerde risico bij betaling representatief is 
voor het foutenpercentage (zie paragrafen 4.6 en 4.29). Deze raming is gebaseerd op een 
methodologie die de Commissie, als beheerder van de EU-begroting, in staat stelt om gebieden met 
een hoog, gemiddeld en laag risico te herkennen en te onderscheiden, waardoor de inspanningen 
van de Commissie beter op het beperken van het risico kunnen worden gericht. 

In het geval van H2020 blijft het risico bij betaling (2,29 %) binnen de marge die is aangegeven in 
het financieel memorandum bij het voorstel van de Commissie voor H2020. 

Voor Horizon Europa zullen het toenemend gebruik van forfaitaire bedragen en de gestadige 
ontwikkeling van optionele eenheidskosten (met één enkel dagtarief per begunstigde), die alle 
berekeningen van de personeelskosten zullen vervangen, bijdragen tot de verlaging van het 
foutenrisico. 
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Follow-up van aanbevelingen uit de jaarverslagen 2019-2020 

4.39 De Commissie is van oordeel dat alle aanbevelingen van de vorige jaarverslagen van de

Rekenkamer volledig zijn uitgevoerd, ook al zal het nog enige tijd duren voordat de genomen 
maatregelen effect zullen sorteren. 

Aanbevelingen 

Aanbeveling 4.1 — Gebruik van de personeelskostenwizard 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling en voert deze momenteel uit. 

De Commissie moedigt het gebruik van de personeelskostenwizard voortdurend via diverse acties 
aan. Een gedetailleerde gebruikershandleiding is te vinden in de sectie H2020 online 
manual/Grants/Grant Management/periodic reports op het financierings- en aanbestedingsportaal. 

Begunstigden kunnen de wizard gebruiken op het moment dat zij de kosten coderen in hun 
financiële staten. Het gebruik van de wizard is gepromoot in alle webinars in 2021 over “het 
vermijden van fouten bij het declareren van personeelskosten in het kader H2020” (met in totaal 
98 783 weergaven), alsook tijdens opleidingen en vergaderingen met nationale contactpunten 
(NCP’s). 

De Commissie werkt aan de aanpassing van de personeelskostenwizard aan Horizon Europa. 

Aanbeveling 4.2 — Richtsnoeren voor begunstigden 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. Het is van het grootste belang dat de regels van 
Horizon Europa, en met name de regels inzake de subsidiabiliteit van kosten, duidelijk worden 
begrepen. 

De Commissie is reeds begonnen met de uitvoering ervan via: 

— Outreach- en communicatie-evenementen die sinds het begin van het Horizon Europa-
programma hebben plaatsgevonden, met een focus op de belangrijkste verschillen tussen H2020 
en Horizon Europa, met name wat de subsidiabiliteitsaspecten van de kosten betreft. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat de twee reeds georganiseerde coördinatordagen meer dan 170 000 keer 
zijn bekeken. 

— De voorlichtingsdienst voor onderzoek, een speciale helpdesk die verduidelijking en uitleg 
verschaft over de reeds bestaande EU-onderzoeksprogramma’s (waaronder H2020 en Horizon 
Europa). 

Aanbeveling 4.3 — Verbeteringen in de controles vooraf 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling en voert deze uit. 

De huidige richtsnoeren voor controles vooraf op tussentijdse en saldobetalingen in het kader van 
H2020, die beschikbaar zijn in GoFund, bevatten reeds specifieke thematische “formulieren” voor 
specifieke typen risico’s.  

Een van deze formulieren dekt het risico van een “verkeerd berekend uurtarief (gebruik van 
ramingen, verkeerde berekening van productieve uren, bonussen die ten onrechte in het uurtarief 
zijn opgenomen enz.)”.  
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Deze aanbeveling zal worden gedeeld met de leden van de RINEC (Research and Innovation 
Network for ex-ante practitioners, een groep die in 2021 is opgericht en tot doel heeft optimale 
werkwijzen te delen en controles vooraf te stroomlijnen), waarmee nogmaals het belang van deze 
kwestie wordt benadrukt. 

De Commissie zal ook nagaan of het haalbaar is om een disclaimer te laten verschijnen wanneer 
de begunstigdende financiële staten invullen, waarin de begunstigden eraan worden herinnerd dat 
herberekening van de uurtarieven niet is toegestaan.  

Aanbeveling 4.4 — Richtsnoeren voor de onafhankelijke auditors 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling en voert deze uit. 

De Commissie heeft de richtsnoeren voor CFS-auditors verder verbeterd door op het financierings- 
en aanbestedingsportaal/YouTube een reeks webinars beschikbaar te stellen over de meest 
voorkomende fouten die tijdens controles worden ontdekt, alsook over de meest foutgevoelige 
kostencategorieën. 

De Commissie zal blijven werken aan de bewustmaking onder CFS-auditors. 

Aanbeveling 4.5 — Functionaliteiten bij eGrants 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. 

De Commissie zal blijven streven naar verdere digitalisering als middel om tot vereenvoudiging te 
komen. Een verdere verbetering van haar digitale instrumenten mag dan ook worden verwacht. De 
Commissie zal voor het volgende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie nagaan of het 
haalbaar is om, overeenkomstig haar vereenvoudigingsbeleid, de functionaliteiten voor 
risicobeoordeling en automatische controles in e-Grants uit te breiden. 
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG 

VAN DE EUROPESE REKENKAMER VAN 2021 

“HOOFDSTUK 5 – COHESIE, VEERKRACHT EN WAARDEN” 

INLEIDING OP DE ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE 

Het cohesiebeleid onder gedeeld beheer wordt door de lidstaten uitgevoerd door middel van een 
diversiteit aan programma’s (415) en door actoren op nationaal, regionaal of lokaal niveau, wat 
leidt tot een meerlagig zekerheidskader. De beheersautoriteiten selecteren concrete acties en 
voeren beheersverificaties uit van gedeclareerde uitgaven, de eerste verdedigingslijn om 
onregelmatigheden te voorkomen en op te sporen. De auditautoriteiten vormen de tweede 
controlelaag en bevestigen op basis van systeemcontroles en controles van representatieve 
steekproeven van concrete acties of de beheersverificaties doeltreffend waren om 
onregelmatigheden te voorkomen. De Commissie baseert haar kwaliteitsborgingsproces op alle 
controleresultaten die zijn samengevat in zekerheidspakketten die controleoordelen en 
gerapporteerde foutenpercentages voor elk programma bevatten, alsook op haar verdere 
auditwerkzaamheden, om de doeltreffendheid van de werkzaamheden van de programma-
autoriteiten en de betrouwbaarheid van de gerapporteerde controleoordelen en foutenpercentages 
te beoordelen. 

Tegen de achtergrond van deze gediversifieerde realiteit voorziet de Commissie in volledige 
transparantie in de respectieve jaarlijkse activiteitenverslagen (JAV’s) van DG REGIO en DG EMPL: 

- in een gedetailleerde beoordeling van de situatie van elk programma, bijvoorbeeld van de
doeltreffendheid van de werking van de beheers- en controlesystemen en de foutenpercentages, op
basis van alle beschikbare controleresultaten (zie grafieken op blz. 39 en 59 van de JAV’s van
respectievelijk DG REGIO en DG EMPL voor 2021);

- voor elk programma, in bevestigde foutenpercentages voor het voorgaande boekjaar en de meest
recente gerapporteerde foutenpercentages vóór en na aanvullende correcties door programma-
autoriteiten ingevolge controles, alsook het controleoordeel van de Commissie (zie de tabellen in
bijlage 7B bij elk JAV).

Over het geheel genomen heeft de Commissie sinds het begin van de meerjarige periode 
geconcludeerd dat een groter aantal programma’s goed of goed genoeg functioneert. Dit is 
mogelijk te danken aan de voortdurende inspanningen voor de opbouw van administratieve 
capaciteit, opleiding, corrigerende acties naar aanleiding van de controles en de uitwisseling van 
goede praktijken en instrumenten. De programmaspecifieke foutenpercentages worden 
samengevoegd in een kernprestatie-indicator inzake wettigheid en regelmatigheid (KPI 4 voor DG 
EMPL en KPI 5 voor DG REGIO), die wordt voorgesteld als een bandbreedte tussen het gewogen 
gemiddelde van het bevestigde foutenpercentage voor alle programma’s, aangevuld met een 
maximumwaarde om rekening te houden met mogelijke bijkomende risico’s (1,9 % tot 2,5 % voor 
DG REGIO en 1,7 % tot 2,4 % voor DG EMPL). 

De Commissie presenteert in de JAV’s ook belangrijke correcties die door de lidstaten zijn 
uitgevoerd (in totaal meer dan 1,6 miljard EUR aan definitieve correcties voor alle rekeningen die 
voor de periode 2020-2021 zijn ontvangen), met inbegrip van aanvullende financiële correcties 
waarom de Commissie heeft verzocht om gevolg te geven aan haar eigen controles, controles van 
de ERK of OLAF-verslagen om het restrisico voor programma’s uit het verleden waar nodig onder 
de 2 % te brengen (in totaal ten minste 193 miljoen EUR in 2021) — zie bijlage 7H bij de JAV’s van 
DG REGIO en DG EMPL.. 
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In 2021 heeft de Commissie de auditautoriteiten verzocht bijzondere aandacht te besteden aan de 
nieuwe subsidiabiliteitsvoorwaarden en flexibiliteit die zijn ingevoerd bij de wijzigingen van het 
CRII/CRII+ om het hoofd te bieden aan de COVID-19-crisis, alsook aan het potentieel 
ongerechtvaardigd gebruik van noodaanbestedingsprocedures. Zij bleef ook actief het gebruik 
bevorderen van vereenvoudigde kostenopties en financiering die niet gekoppeld is aan kosten voor 
de periode 2021-2027, aangezien deze regelingen naar verwachting minder gevoelig voor fouten 
zullen zijn. 

REGELMATIGHEID VAN VERRICHTINGEN, JAV’S EN ANDERE 
GOVERNANCEREGELINGEN  

Resultaten van onze toetsing van verrichtingen en evaluatie/herhaling van 

controlewerkzaamheden 

5.15 Het door de ERK geschatte foutenpercentage is stabiel gebleven in vergelijking met de 
voorgaande jaren. De Commissie zal de door de ERK gevonden fouten opvolgen en om bijkomende 
financiële correcties verzoeken indien dit passend en wettelijk mogelijk is. De Commissie merkt ook 
op dat meer dan een derde van de door de ERK geraamde foutenpercentages slechts één nationaal 
programma en een zeer specifiek probleem betreft. 

De in de JAV’s 2021 van DG REGIO en DG EMPL bekendgemaakte ramingen van het 
foutenpercentage vloeien voort uit een gedetailleerde analyse van de situatie van elk programma.  

De Commissie merkt op dat de maximale waarde van haar foutenschatting voor het cohesiebeleid 
(2,5 %) die in het AMPR in aanmerking is genomen voor de berekening van het totale risico bij 
betaling van de Commissie, voor het derde achtereenvolgende jaar binnen de door de ERK 
geraamde foutenmarge valt.  

De Commissie is van mening dat er in het geval van twee door de ERK geïdentificeerde 
verrichtingen met betrekking tot één programma voor de periode 2007-2013 geen rechtsgrondslag 
bestaat voor het opleggen van financiële correcties. 

5.16 De auditautoriteiten spelen een belangrijke rol bij het opsporen van fouten die hebben geleid 
tot aanzienlijke financiële correcties en intrekkingen voordat de programmarekeningen bij de 
Commissie zijn ingediend. Zoals gerapporteerd in de JAV’s 2021 van DG REGIO en DG EMPL hebben 
de lidstaten sinds het begin van de periode 2014-2020 respectievelijk 12,2 miljard EUR voor 
uitgaven in het kader van het EFRO/CF en 3,7 miljard EUR voor uitgaven in het kader van het 
ESF/YEI cumulatief in mindering gebracht voor definitieve correcties en tijdelijke intrekkingen in de 
rekeningen, waarvan 15 % tot 20 % als gevolg van de werkzaamheden van de auditautoriteiten.  

De auditautoriteiten meldden een totaal foutenpercentage van meer dan 2 % voor ongeveer een 
derde van de programma’s, waaruit hun detectiecapaciteit blijkt.  

De Commissie is het ermee eens dat sommige fouten onopgemerkt zijn gebleven of in individuele 
gevallen ten onrechte in aanmerking zijn genomen bij de berekening van het gerapporteerde 
foutenpercentage. 

5.17 Op basis van een gemeenschappelijke typologie stelden de Commissie en de 
auditautoriteiten in het algemeen dezelfde categorieën onregelmatigheden vast als de ERK: niet-
subsidiabele uitgaven, overheidsopdrachten, het controlespoor en staatssteun. De Commissie zal  
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alle door de ERK gerapporteerde fouten opvolgen en financiële correcties toepassen indien dit 
passend en wettelijk mogelijk is.  

De Commissie is van mening dat er in het geval van twee door de ERK geïdentificeerde 
verrichtingen met betrekking tot één programma voor de periode 2007-2013 geen rechtsgrondslag 
bestaat voor het opleggen van financiële correcties. 

Niet-subsidiabele kosten 

5.18 - 5.19 Beheersverificaties vormen de eerste verdedigingslinie om fouten te voorkomen en

te ontdekken, met name wat subsidiabele kosten en regels betreft.  

De Commissie heeft de lidstaten voor de programmeringsperiode 2014-2020 bijgewerkte 
richtsnoeren gegeven die, in combinatie met een intensiever gebruik van vereenvoudigde 
kostenopties, tot doel hadden de efficiëntie van de beheersverificaties verder te verbeteren om 
niet-subsidiabele kosten en concrete acties te ontdekken. De efficiëntie van de verificaties hangt 
echter af van het aantal personeelsleden dat in de betrokken overheidsdiensten voor dergelijke 
verificaties beschikbaar is, het opleidingsniveau dat zij hebben genoten en hun ervaring op dat 
gebied. 

De Commissie neemt preventieve en corrigerende maatregelen en verzoekt om corrigerende 
maatregelen zodra tekortkomingen worden ontdekt. Daartoe moeten de methodologische 
instrumenten worden verbeterd, moet extra personeel, met inbegrip van deskundigen, worden 
aangeworven, moeten opleidingsactiviteiten over nieuw ontwikkelde instrumenten of over de 
correcte interpretatie van de meest frequente fouten worden georganiseerd, en moeten de 
selectieprocedures worden verbeterd.  

Om de beheersverificaties in de programmeringsperiode 2021-2027 efficiënter en doelgerichter te 
maken, worden de beheersverificaties op risico’s gebaseerd om de beschikbare administratieve 
middelen beter af te stemmen op de beoogde bronnen van fouten. Daartoe moeten de 
beheersautoriteiten de risicobeheersmethoden voortdurend aanpassen op basis van doeltreffende 
mechanismen voor feedback tussen programma-autoriteiten over alle beschikbare controle- en 
auditresultaten. Met name moet de typologie van de controlebevindingen die jaar op jaar aan de 
beheersautoriteiten worden gerapporteerd, hen toelaten om de frequentere bronnen van fouten in 
hun risicobeoordelingen te integreren en hun beheersverificatiemethoden en -instrumenten 
dienovereenkomstig aan te passen. 

Kader 5.1 – Gedeclareerde kosten voor activiteiten buiten het 
subsidiabiliteitsgebied 

In het geval van Nederland legde de lidstaat uit dat het toezichtcomité in een vergadering in 2016 

overeenstemming bereikte over het soort concrete actie dat door de ERK wordt gecontroleerd 

(begunstigde die niet in het subsidiabiliteitsgebied is gevestigd, maar activiteit die rechtstreeks ten 

goede komt aan het subsidiabiliteitsgebied). Deze overeenkomst, die in de notulen van het 

toezichtcomité is opgenomen, was echter niet weerspiegeld in de tabel met goedgekeurde 

activiteiten die daarna voor de vaststelling van een formeel besluit is voorgesteld. Dit werd in 2022 

door het toezichtcomité verduidelijkt.

5.22 Van begunstigden die concrete acties uitvoeren ten behoeve van deelnemers die geen werk 
hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, wordt verwacht dat zij op grond van alle mogelijke 
onafhankelijke bronnen evenredige controles uitvoeren van de eigen verklaringen van de 
deelnemers, met name wat hun arbeidsstatus betreft. Begunstigden en programma-autoriteiten 
hebben echter niet altijd toegang tot databanken in verband met sociale zekerheid of 

340



werkgelegenheid, waardoor de mogelijkheid om dergelijke verificaties in de praktijk uit te voeren, 
beperkt is. 

Kader 5.2 — De status van de deelnemer wordt niet geverifieerd 

De NEET-status van jonge deelnemers moet worden gecontroleerd op basis van betrouwbare en 

geverifieerde bronnen, voor zover mogelijk en haalbaar en rekening houdend met het feit dat 

artikel 16 van de ESF-verordening geen definitie bevat van personen die geen werk hebben en geen 

onderwijs of opleiding volgen. Daarom is het aan de lidstaten om te bepalen wanneer zij nagaan of 

de deelnemers in aanmerking komen en of aan de criteria is voldaan. 

In het geval van het Franse project (twee verrichtingen) die aan het einde van kader 5.2 zijn 

vermeld, heeft de begunstigde de status van de deelnemers in de database van de 

werkgelegenheidsdienst gecontroleerd. De subsidiabiliteit van de deelnemers werd geverifieerd, 

maar het controlespoor van deze controles was niet volledig gedocumenteerd. 

De Commissie is zich ook bewust van de moeilijkheden die veel andere uitvoeringsorganen van het 

ESF/YEI of begunstigden ondervinden om toegang te krijgen tot vertrouwelijke gegevens die 

bijvoorbeeld verband houden met het feit dat deelnemers niet werken. 

Daarom verwijst de GB-verordening 2021-2027 niet langer naar NEET’s als 

subsidiabiliteitscriterium, maar als doelgroep, en verwijst zij alleen naar “jongeren”, zonder dat er 

regels worden vastgesteld in verband met de definitie van de doelgroep, die de lidstaten zelf 

mogen bepalen. 

5.23 Sinds de vereenvoudigde kostenopties zijn ingevoerd, heeft de Commissie actief gewerkt om

het gebruik ervan geleidelijk uit te breiden en zij is van mening dat deze inspanningen al tot 
positieve resultaten en tot een aanzienlijke vereenvoudiging en een vermindering van de 
administratieve lasten hebben geleid.  

Zoals de ERK in eerdere controles heeft aanbevolen, zal de Commissie het gebruik van de in de 
verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen voor de periode 2021-2027 vastgestelde 
vereenvoudigde kostenopties actief blijven bevorderen om de administratieve lasten voor de 
begunstigden te verminderen, de resultaatgerichtheid te bevorderen en het risico op fouten verder 
te verminderen. 

Kader 5.3 — De methoden die worden gebruikt voor het vergoeden van 
begunstigden en het declareren van uitgaven aan de EU-begroting voor 
vereenvoudigde kostenopties die niet in overeenstemming zijn met de 
wettelijke voorschriften 

In de vier gevallen die de ERK in het kader van het Ierse programma meldde, bepaalden de 

programma-autoriteiten in verschillende documenten aan begunstigden dat de subsidiabele kosten 

van het ESF gebaseerd zouden zijn op vereenvoudigde kostenopties (vaste percentages zoals 

vastgesteld in artikel 68, punt b), en artikel 68 ter, lid 1, GB-verordening) en dat tegelijk de 

nationale vergoedingsregels op basis van werkelijke kosten zouden worden toegepast. De 

Commissie beveelt dit tweeledige systeem niet aan om het eenvoudig te houden voor de 

begunstigden. Dit is echter niet in strijd met de GB-verordening en heeft de EU-begroting niet in 

gevaar gebracht, aangezien de werkelijke kosten hoger waren dan de bedragen die met 

gebruikmaking van vereenvoudigde kostenopties waren gedeclareerd.
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Niet-subsidiabele projecten 

5.24 - 5.27 Voor twee projecten in het kader van de afsluiting van een programma in de

periode 2007-2013 is de Commissie van mening dat er geen inbreuk was op de wetgeving om de 
in kader 5.4 uiteengezette redenen.  

Om de in kader 5.5 uiteengezette redenen is de Commissie van mening dat projecten in het kader 
van één Spaans YEI-programma subsidiabel waren, maar dat niet alle kosten hadden moeten 
worden vergoed.  

De Commissie zal samen met de lidstaten alternatieve wijzen overwegen om de gecontroleerde 
YEI-regeling in het kader van het ESF voor de komende programmeringsperiode uit te voeren. 

Kader 5.4 — Projecten die voorheen met nationale middelen werden 
ondersteund en werden geherprogrammeerd om EU-steun te ontvangen 
buiten de subsidiabiliteitsperiode 

De twee door de ERK gecontroleerde gevallen hebben betrekking op de programmeringsperiode 

2007-2013, waarvoor er geen bepaling bestond met betrekking tot het tijdstip waarop concrete 

acties konden worden geselecteerd. De enige wettelijke vereiste was dat op grond van artikel 56 

van Verordening (EG) nr. 1083/2006 de desbetreffende uitgaven daadwerkelijk waren betaald 

tijdens de subsidiabiliteitsperiode, d.w.z. tussen 1.1.2007 en 31.12.2015, en dat een concrete actie 

die vóór 1.1.2007 was uitgevoerd niet voor steun kon worden geselecteerd. In beide gevallen is 

voldaan aan de twee voorwaarden. Zelfs als de concrete actie later daadwerkelijk was 

geselecteerd, heeft dit geen invloed op de subsidiabiliteit van de desbetreffende uitgaven die 

gedurende de subsidiabiliteitsperiode zijn gedaan. 

De beheersautoriteit selecteerde de projecten en deze maakten aldus deel uit van het programma. 

De Commissie is derhalve van mening dat er geen inbreuk was op de toepasselijke wettelijke 

bepalingen. 

In artikel 65, lid 6, van de GB-verordening voor de periode 2014-2020 zijn verdere bepalingen 

opgenomen die de selectie van fysiek voltooide concrete acties verbieden. Voor de 

programmeringsperiode 2007-2013 waren echter geen dergelijke bepalingen van kracht. 

Overeenkomstig de aanbeveling van de ERK in het Jaarverslag 2019 over de terugwerkende kracht 

van concrete acties in de programmeringsperiode 2014-2020 heeft de Commissie Italië eraan 

herinnerd dat fysiek voltooide concrete acties voor die periode niet konden worden geselecteerd. 

Kader 5.5 — Retroactieve registratie van NEET’s in de jongerengarantie 

De meeste deelnemers kwamen als werkloze in aanmerking op de dag voor het begin van de YEI-

actie. Met een registratie met terugwerkende kracht heeft de openbare dienst voor 

arbeidsvoorziening bepaald dat jonge NEET’s die al profiteren van nationale 

werkgelegenheidsmaatregelen, moesten worden geïntegreerd in het YEI-programma. Het nationale 

rechtskader staat een dergelijke registratie met terugwerkende kracht binnen een bepaalde termijn, 

onder andere voorwaarden, toe. Vervolgens hebben de Spaanse autoriteiten de deelnemers 

geïnformeerd over hun registratie. 
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De Commissie heeft reeds een financiële correctie met een vast percentage van 25 % toegepast op 

basis van haar eigen controles en audits. Zij is van mening dat deze correctie met een vast 

percentage hoog genoeg is om ook aan de aanvullende bevindingen van de ERK tegemoet te 

komen.

5.27 Wat de minimale looptijd van individuele tijdelijke contracten betreft, hebben de nationale

autoriteiten gekozen voor 28 dagen op basis van een conclusie van het Comité voor de 
werkgelegenheid (EMCO) van december 2018, niettegenstaande een aanbeveling van de 
Commissie. 

In de praktijk bedroeg de totale looptijd in een aanzienlijk aantal gecontroleerde gevallen echter 
meer dan zes maanden. Dit gebeurde met name door een opeenvolging van meerdere contracten, 
soms met verschillende werkgevers. De Commissie is van mening dat de regeling over de gehele 
lijn doeltreffend is uitgevoerd, aangezien zij de deelnemers dichter bij de arbeidsmarkt heeft 
gebracht en daardoor hun kansen op werk op lange termijn heeft vergroot, zoals blijkt uit de door 
de lidstaat verstrekte statistieken. 

Inbreuken op de internemarktregels 

5.30 - 5.31 In de afgelopen jaren vormen fouten in verband met staatssteun een kleiner

aandeel in de fouten die de autoriteiten van de lidstaten en de Commissie hebben vastgesteld.

Zoals blijkt uit de met de auditautoriteiten overeengekomen gemeenschappelijke typologie van de 
fouten hadden voor het meest recente boekjaar 2020-2021 slechts 1,7 % van de door de lidstaten 
en 9 % van de door de Commissie gedane bevindingen betrekking op staatssteun.  

De Commissie blijft uitvoering geven aan de maatregelen die zijn ontwikkeld in het kader van haar 
actieplan inzake staatssteun, waarin goede praktijken worden geïdentificeerd en verspreid en 
opleiding wordt geboden aan alle belanghebbenden van de ESI-fondsen. 

5.33 - 5.34 Overheidsopdrachten, die worden gekenmerkt door complexe nationale en EU-

regels, blijven een belangrijke bron van door de auditautoriteiten ontdekte en gerapporteerde 
fouten. De Commissie is van mening dat de auditautoriteiten dergelijke problemen in verband met 
overheidsopdrachten nu beter kunnen opsporen, waaruit blijkt dat de acties op het gebied van 
administratieve capaciteit die in het kader van het actieplan inzake overheidsopdrachten van de 
Commissie worden uitgevoerd, vruchten afwerpen. Dit komt ook tot uiting in het relatief beperkte 
aantal door de ERK gerapporteerde fouten op het gebied van overheidsopdrachten. 

Het in mei 2019 bijgewerkte besluit van de Commissie inzake financiële correcties van fouten 
inzake overheidsopdrachten draagt ook bij tot deze betere opsporing van fouten, doordat het een 
geharmoniseerde aanpak biedt aan de Commissie en de programma-autoriteiten van de lidstaten 
bij de behandeling van onregelmatigheden bij overheidsopdrachten (Besluit C(2019) 3452).  

De Commissie neemt echter maatregelen in het kader van haar actieplan inzake 
overheidsopdrachten om ervoor te zorgen dat de begunstigden (aanbestedende diensten) en 
programma-autoriteiten hun aanbestedingspraktijken verder verbeteren en de bijbehorende 
administratieve capaciteit vergroten. 

Kader 5.7 — Tekortkomingen bij de verificatie en uitvoering van de 
contractvoorwaarden 
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Wat de aankoopovereenkomsten betreft (zie kader 5.7), hebben de fabrikanten gedetailleerde 

uitsplitsingen van de productiekosten getoond aan het gezamenlijke onderhandelingsteam, dat 

bestaat uit vertegenwoordigers van zeven lidstaten die zijn gekozen uit de leden van het bestuur, 

en ambtenaren van de Commissie. Deze informatie werd voldoende geacht omdat er ten tijde van 

de onderhandelingen nog geen COVID-19-vaccin bestond. Vanwege het handelsgeheim inzake deze 

onderhandelingen werden deze uitsplitsingen echter niet schriftelijk vastgelegd. 

Alle aankoopovereenkomsten bevatten een bepaling dat de Commissie tot vijf jaar na de 

saldobetaling controles en inspecties ter plaatse mag uitvoeren. Elk van de vier door de ERK 

onderzochte aankoopovereenkomsten leidde tot de ontwikkeling van een vaccin waarvoor een 

voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen was verleend, en op één geval na 

leverden de fabrikanten de in de aankoopovereenkomst overeengekomen hoeveelheden. Alleen in 

dit geval van niet-naleving was het dus noodzakelijk om grondige controles uit te voeren: het in 

2021 verzamelde bewijsmateriaal kon in het voordeel van de Commissie en de lidstaten worden 

gebruikt in gerechtelijke procedures inzake voorlopige maatregelen tegen de fabrikant, die tot een 

positief resultaat hebben geleid. 

Eén aankoopovereenkomst voorziet in een vooruitbetaling aan de fabrikant om het bestelde 

volume vaccindoses veilig te stellen, in combinatie met een volledige waarborg op de investering, 

d.w.z. een terugbetaling van 100 % van de vooruitbetaling, onder meer in geval van het niet

bekomen van een vergunning voor het in de handel brengen en voor niet-geleverde, in de

aankoopovereenkomst overeengekomen doses.

Werkzaamheden van de auditautoriteiten 

5.40 - 5.41 Onder gedeeld beheer controleren de beheersautoriteiten van de programma’s in

eerste instantie de door de begunstigden gedeclareerde uitgaven. Dit vormt de eerste 
verdedigingslinie voor het waarborgen van de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven. De 
auditautoriteiten verrichten audits op het tweede niveau om de kwaliteit van beheersverificaties te 
evalueren.  

De Commissie is in 2021 uitgebreid blijven samenwerken met de auditautoriteiten van de 
programma’s om te zorgen voor een consistent en solide zekerheids- en controlekader — ook al 
waren de audits gedurende de pandemie aan praktische beperkingen onderworpen —, en om de 
kwaliteit van de borgingswerkzaamheden waar nodig te verbeteren door de nodige detectie- en 
correctiecapaciteit te versterken.  

Zoals gemeld in de JAV’s van DG REGIO en DG EMPL heeft de Commissie met name 
tekortkomingen vastgesteld en om verbeteringen verzocht voor vijftien EFRO - en/of ESF/YEI-
auditautoriteiten, of instanties die verantwoordelijk zijn voor audits, van de 116 auditautoriteiten 
voor het cohesiebeleid. Deze auditautoriteiten zijn belast met de controle van respectievelijk 6,5 % 
van de uitgaven in het kader van het EFRO/CF en 8,5 % van de uitgaven in het kader van het 
ESF/YEI/FEAD. 

5.41 Op programmaniveau bevestigde de Commissie voor de in 2021 goedgekeurde rekeningen

respectievelijk een totaal restfoutenpercentage onder de materialiteitsdrempel voor 243 EFRO/CF-
programma’s (83 %, met inbegrip van aanpassingen zonder materiële impact in sommige gevallen) 
en voor 167 ESF/YEI/FEAD-programma’s (78 %, ook na aanpassingen zonder materiële impact in 
sommige gevallen), en boven de materialiteitsdrempel voor 50 EFRO/CF-programma’s (17 %) en 
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voor 48 ESF/YEI/FEAD-programma’s (22 %). Deze programma’s boven de materialiteitsdrempel 
vertegenwoordigen in 2021 slechts een vijfde (20 %) van de cohesieprogramma’s.  

Bovendien werden, overeenkomstig de wettelijke vereisten, de twee gevallen waarin de 
auditautoriteiten voorschotten op financieringsinstrumenten hadden opgenomen, gerapporteerd in 
de JAV’s met het oog op de KPI inzake wettigheid en regelmatigheid, maar kunnen zij geen 
aanleiding geven tot aanvullende financiële correcties. 

5.42 Voor een ander zekerheidspakket met een door de ERK herberekend totaal

restfoutenpercentage van meer dan 2 % is er geen rechtsgrondslag voor aanvullende correcties. De 
Commissie is derhalve van oordeel dat het totaal restfoutenpercentage in dit geval onder de 2 % 
blijft. 

5.43 De afgelopen jaren is het aantal programma’s waarvoor de Commissie een totaal

restfoutenpercentage heeft herberekend boven de materialiteitsdrempel stabiel gebleven voor OP’s 
van het EFRO/CF (ongeveer 13 %) en daalt het voor de OP’s van het ESF/YEI/FEAD van 40 % in 
2017 tot 11 % in 2021. 

De Commissie merkt op dat de zekerheidspakketten waarvoor de ERK een totaal 
restfoutenpercentage van meer dan 2 % herberekent, in sommige gevallen een beperkte toename 
van het totaal restfoutenpercentage vertoonden. 

5.44 - 5.45 De Commissie is het ermee eens dat fouten en onregelmatigheden in eerste

instantie door de beheersautoriteiten moeten worden opgespoord en gecorrigeerd. Daarom blijft zij 
steun verlenen aan deze autoriteiten om hun administratieve capaciteit te verbeteren door middel 
van begeleiding, gerichte steun, bij- en nascholing en professionele ontwikkeling, alsook steun om 
de procedures te vereenvoudigen en overregulering te voorkomen. Wanneer de Commissie vaststelt 
dat beheersautoriteiten fouten over het hoofd hebben gezien, vraagt zij om gerichte corrigerende 
acties om de kwaliteit en kwantiteit van de verificaties die de betrokken autoriteiten vóór de 
declaratie van uitgaven hebben verricht, te verbeteren. Daarnaast moedigt de Commissie de 
auditautoriteiten ook aan verslag uit te brengen over de fouten die zij over het hoofd hebben 
gezien en deze met de beheersautoriteiten te bespreken met de bedoeling hun preventie- en 
opsporingscapaciteit te verbeteren door verdere richtsnoeren of gerichte opleidingen voor de 
betrokken desk officers in te voeren. 

De Commissie is van mening dat zij redelijke zekerheid heeft over de werkzaamheden van de 
meeste auditautoriteiten, behalve voor een beperkt aantal ervan, dat aanzienlijke verbeteringen van 
hun auditcapaciteit moet uitvoeren om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen (zie het 
gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 5.40 en 5.41 hierboven).  

De afgelopen jaren zijn concrete verbeteringen gerealiseerd op basis van gerichte corrigerende 
acties die werden aanbevolen in verschillende gevallen waarin tekortkomingen waren vastgesteld, 
zoals blijkt uit de respectieve JAV’s.  

De Commissie beoordeelt de betrouwbaarheid van de auditautoriteiten niet alleen op basis van de 
herberekende foutenpercentages (die kunnen worden beïnvloed door afzonderlijke fouten met een 
belangrijke statistische impact), maar ook aan de hand van een aantal criteria die, indien zij niet 
met bevredigend resultaat zijn beoordeeld, de aanwezigheid van systematische tekortkomingen in 
de werkzaamheden van de auditautoriteiten weerspiegelen.  

De Commissie heeft een solide, continue samenwerking met alle auditautoriteiten tot stand 
gebracht. Dit omvat het delen van gemeenschappelijke auditinstrumenten, zoals gedetailleerde 
controlelijsten, de uitwisseling van goede praktijken tussen collega’s en bij- en nascholing van het 
personeel van auditautoriteiten. 

345



5.46 De Commissie bevordert voortdurend en proactief een goede communicatie tussen de

auditautoriteiten en de beheersautoriteiten van de programma’s, zoals met name blijkt uit het 
“Handvest van goede werkwijzen” dat door de auditgemeenschap (de Commissie en de 
auditautoriteiten van de lidstaten) wordt gepromoot voor het uitvoeren van audits in het kader van 
het cohesiebeleid. De Commissie is van mening dat dergelijke goede communicatie en feedback 
van essentieel belang zijn om te zorgen voor verbeteringen van de controlesystemen en meer 
gerichte beheersverificaties. 

5.47 De Commissie meldde in de respectieve JAV’s van DG REGIO en DG EMPL dat de

auditautoriteiten slechts beperkt gebruik maakten van de in reactie op de COVID-19-crisis geboden 
flexibiliteit bij het uitvoeren van steekproeven. Ondanks de gezondheidscrisis, beperkingen en de 
toegenomen werklast van overheidsdiensten, bleven de auditautoriteiten statistische methoden 
gebruiken voor meer dan 91 % (REGIO 91 %, EMPL 92 %) van de in de rekeningen van 2019/2020 
opgenomen uitgaven. Deze cijfers waren nog hoger voor de laatste rekeningen die uiterlijk op 
1 maart 2022 werden ingediend, waarvoor de auditautoriteiten statistische steekproeven 
gebruikten voor gemiddeld meer dan 94 % (REGIO 94 %, EMPL 96 %) van de gecertificeerde 
uitgaven. Deze flexibiliteit was tijdelijk en eindigt na het boekjaar 2019/2020. 

5.48 en 5.50 Zoals aangegeven in haar antwoord op paragraaf 5.44 werkt de Commissie

voortdurend samen met de auditautoriteiten om het controlespoor voor hun auditwerkzaamheden 
te verbeteren, ook voor het uitvoeren van steekproeven, indien nodig.  

De Commissie zal de goede praktijken waarover is gerapporteerd in het reflectiedocument over de 
controledocumentatie dat gezamenlijk is opgesteld door een werkgroep bestaande uit 
auditautoriteiten en vertegenwoordigers van de Commissie, blijven bevorderen, zoals aangegeven 
in kader 5.8 van het jaarverslag 2019 van de ERK. Zij zal de betrokken auditautoriteiten eraan 
herinneren een adequaat controlespoor bij te houden van de door hen uitgevoerde steekproeven. 

5.52 De Commissie heeft de auditautoriteiten er onlangs aan herinnerd dat de controlelijsten die

voor de audit van concrete acties worden gebruikt, een aanduiding moeten bevatten of er ingevolge 
aanbeveling nr. 5.2 van de ERK in het jaarverslag 2020 een vermoeden van fraude is vastgesteld. 
Zij is ingenomen met het feit dat de situatie verbetert, en zal de auditautoriteiten eraan blijven 
herinneren om in hun controlelijst het werk dat ter plaatse op het gebied van de opsporing van 
fraude wordt verricht, volledig te documenteren. 

Het werk van de Commissie om zekerheid te verschaffen en haar verslaglegging 

over het restfoutenpercentage in haar jaarlijkse activiteitenverslagen 

5.54 - 5.56 De Commissie heeft haar kwaliteitsborgingssysteem ontworpen om de directeuren-

generaal in staat te stellen zekerheid te verschaffen over elk van de 418 afzonderlijke OP’s in 
verband met hun verplichting als gedelegeerd ordonnateur. De Commissie is van mening dat zij 
redelijke zekerheid over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende uitgaven heeft, 
behalve voor de programma’s waarvoor zij de noodzaak van mogelijke aanvullende financiële 
correcties in de JAV’s heeft gerapporteerd op basis van een grondige en solide methode die zij voor 
elk operationeel programma toepast.  

Bovendien wordt in de JAV’s een geaggregeerde KPI gerapporteerd als een gewogen gemiddelde 
van alle bevestigde foutenpercentages. De Commissie heeft ook een maximumniveau van deze KPI 
(ongunstigste scenario) gerapporteerd, waarbij rekening is gehouden met alle informatie die nog 
moet worden gevalideerd. Vanaf dit jaar omvatte de KPI ook een aanvullende risicomarge met 
betrekking tot bepaalde OP’s die nooit door de Commissie zelf zijn gecontroleerd of op basis van 
eerdere controlebevindingen van de auditautoriteit.  

346



 

Verder bieden de toepasselijke bepalingen de nationale autoriteiten en de Commissie de 
mogelijkheid om audits uit te voeren en eventueel vereiste aanvullende financiële correcties in een 
meerjarige periode aan te brengen (onder meer door middel van audits die worden uitgevoerd tot 
drie jaar na het jaar waarin de rekeningen zijn goedgekeurd). Deze door de medewetgever geboden 
mogelijkheid is belangrijk voor de Commissie om zich te kunnen kwijten van haar 
verantwoordelijkheden met betrekking tot de uitvoering van de EU-begroting in het kader van 
meerjarenprogramma’s.  

Ten slotte meldt de Commissie in de respectieve JAV’s dat voor de voorgaande boekjaren, na de 
afronding van contradictoire procedures met programma-autoriteiten en, indien nodig, de uitvoering 
door de nationale autoriteiten van de relevante aanvullende financiële correcties, zowel DG REGIO 
als DG EMPL kunnen concluderen dat het risico bij afsluiting, zoals verwacht, ruim onder de 2 % 
ligt. 

5.57 De Commissie merkt op dat de maximale waarden van haar foutenschatting voor

rubriek 2/subrubriek 2a van het MFK (2,3 %/2,5 %) die in het AMPR in aanmerking worden genomen 
voor de berekening van het totale risico bij betaling van de Commissie, binnen de schatting van de 
foutenmarge van de ERK vallen. 

5.59 De Commissie verwijst naar haar antwoorden in het speciaal verslag waarnaar de ERK

verwijst. 

5.60 - eerste streepje: De Commissie is van mening dat haar gedetailleerde beoordeling

op basis van een combinatie van controles aan de hand van stukken en controles ter plaatse die 
betrekking hebben op de verschillende afzonderlijke programma’s en zekerheidspakketten, 
afhankelijk van de daaraan verbonden risico’s, toelaten een redelijke en eerlijke schatting van de 
foutenpercentages per programma en voor alle programma’s samen te maken.  

De Commissie merkt verder op dat haar schatting van het foutenpercentage (KPI) die in de JAV’s 
van 2019 en 2020 is bekendgemaakt, is geformuleerd als een bandbreedte die maximale risico’s 
omvat. Hoewel deze bandbreedte lager is dan het geschatte foutenpercentage van de ERK, valt zij 
binnen het interval dat de ERK voor de betrouwbaarheidsverklaringen van 2019 en 2020 heeft 
berekend. 

De gepubliceerde KPI’s worden door de directeur-generaal bevestigd voor de relevante uitgaven die 
in het verslagjaar zijn gedaan. Zij zijn een raming van het totale risico bij betaling voor de 
cohesieprogramma’s samen op het moment van de bekendmaking ervan, waarbij rekening wordt 
gehouden met alle op dat moment beschikbare informatie. 

Tweede streepje: De Commissie is van mening dat de controles aan de hand van stukken die

zij elk jaar voor elk programma uitvoert, een efficiënte en evenredige aanpak zijn voor 
programma’s waarvan is vastgesteld dat zij elk jaar op betrouwbare wijze lage foutenpercentages 
rapporteren. Voor andere programma’s die riskanter bleken te zijn, vormen nalevingsgerichte 
controles ter plaatse een aanvulling op de controle aan de hand van stukken. 

De controle aan de hand van stukken door de Commissie van 100 % van de ontvangen jaarlijkse 
controleverslagen en controleoordelen is gebaseerd op de in het zekerheidspakket verstrekte 
informatie, de opgebouwde kennis en eerdere controlewerkzaamheden die bij de auditautoriteit en 
in verband met het OP in kwestie zijn verricht (met inbegrip van eigen controles van de Commissie, 
controles van de ERK en nationale systeemcontroleverslagen), en wordt aangevuld met 
uitwisselingen met de auditautoriteiten wanneer dit nodig wordt geacht om verduidelijkingen te 
verkrijgen of gerichte verificaties uit te voeren.  
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Voor de in 2021 ontvangen zekerheidspakketten hebben DG EMPL het gerapporteerde 
restfoutenpercentage voor 38 programma’s en DG REGIO voor 49 programma’s herberekend, 
uitsluitend op basis van de controle aan de hand van stukken. 

Zoals hierboven uiteengezet, heeft de Commissie haar berekening van het maximale risico enkel 
afgerond voor programma’s die aan de hand van stukken zijn gecontroleerd.  

Derde streepje: Zoals vermeld in de controlestrategie van de Commissie, zijn de

controlewerkzaamheden gericht op de auditautoriteiten waarin de Commissie nog niet voldoende 
vertrouwen kon stellen, of waarvoor zij tot dusver beperkte controle heeft verricht of waarvoor 
nieuwe risico’s zijn ontstaan. Bovendien moeten in de loop der tijd ook een aantal andere 
auditautoriteiten waarvoor is vastgesteld dat zij een minder groot risico vormen, worden 
gecontroleerd. Het nieuwe gemeenschappelijk auditdirectoraat Cohesie (DAC) zal ervoor zorgen dat 
het proces voor het opstellen van zijn toekomstige controleplanning voldoende wordt 
gedocumenteerd om ervoor te zorgen dat de verbanden met de resultaten van de risicobeoordeling 
en andere in aanmerking genomen criteria duidelijk worden bekendgemaakt en toegelicht. 

Vierde streepje: Overeenkomstig het regelgevingskader 2014-2020 certificeren de lidstaten

de uitgaven en rapporteren zij de resultaten van hun controles en audits in de zekerheidspakketten 
die elk jaar uiterlijk op 15 februari worden ingediend. 

De punten van voorbehoud in de JAV’s zijn gebaseerd op de op het moment van ondertekening van 
het JAV beschikbare informatie, met inbegrip van de beoordelingen van de impact van eerdere 
tekortkomingen op de meest recente gerapporteerde foutenpercentages en controleoordelen.  

Zo verklaarde DG EMPL in zijn JAV 2020 dat vier punten van voorbehoud gebaseerd waren op 
tekortkomingen of twijfels over de betrouwbaarheid van de foutenpercentages die in voorgaande 
jaren waren gerapporteerd en nog niet waren opgelost. In geval van twijfel of vastgestelde risico’s 
past de Commissie daarom een voorzichtige aanpak toe voor haar eigen verslaglegging in het JAV 
en raamt zij het risiconiveau voor de betrokken programma’s op een vast percentage en formuleert 
zij waar nodig extra punten van voorbehoud.  

De controle van de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven is een continue oefening tijdens 
de periode die de verordening toelaat om controles uit te voeren, terwijl het JAV een 
momentopname weergeeft van de situatie op een bepaald moment (april) voor de relevante 
uitgaven in het verslagjaar (vereiste in het Financieel Reglement). Op het moment van 
ondertekening van het JAV kan de Commissie niet vooruitlopen op de resultaten van controles die 
na die datum plaatsvinden. Daarom zal zij haar beoordelings- en controlewerkzaamheden 
voortzetten om de gerapporteerde foutenpercentages (die nog niet als definitief worden 
beschouwd) te bevestigen of te herberekenen en zal zij in voorkomend geval om de nodige 
aanvullende financiële correcties verzoeken. Hierover zal volledig transparant in de volgende JAV’s 
verslag worden uitgebracht. 

5.62 De Commissie verwijst naar haar JAV’s voor 2021 waarin zij haar methode voor de

berekening van maximale risico’s nader toelicht. Deze berust op een systematische controle aan de 
hand van stukken voor elk programma en risicogebaseerde nalevingscontroles om de door de 
auditautoriteiten gerapporteerde foutenpercentages te bevestigen en/of aan te passen, en een 
voorzichtige conservatieve benadering aan de hand van aanvullende of forfaitaire percentages om 
potentiële extra risico’s te dekken (zie voetnoot 51 van het JAV van DG REGIO en voetnoot 73 van 
het JAV van DG EMPL). Met betrekking tot programma’s die in eerdere boekjaren zijn gecontroleerd, 
benadrukt de Commissie dat al haar controles en bijbehorende aanbevelingen in overleg met de 
programma-autoriteiten naar behoren worden opgevolgd en niet kunnen worden afgesloten totdat 
alle gevraagde corrigerende acties daadwerkelijk zijn ondernomen, zodat de risico’s op passende 
wijze worden ondervangen en de tijdens deze audits vastgestelde problemen zich niet langer 
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voordoen. De Commissie is van mening dat deze aanpak een efficiënte en redelijke bron van 
zekerheid vormt, waarbij ook de kosteneffectiviteit van de controles die onder haar 
verantwoordelijkheid vallen, behouden blijft. 

5.63 - 5.64 Naast haar nalevingsgerichte controles voert de Commissie ook onderzoeksmissies

en controles aan de hand van stukken uit, die kunnen resulteren in een aanpassing van het 
restfoutenpercentages, in bepaalde gevallen mogelijk boven de 2 %. De Commissie voert ook 
andere soorten controles uit (bijvoorbeeld thematische controles of systeemcontroles op het niveau 
van de beheersautoriteiten of intermediaire instanties). 

De nalevingscontroles van de Commissie waren in 2021 vooral op risico gebaseerd. De Commissie 
is daarom van mening dat haar in deze paragraaf door de ERK gerapporteerde controleresultaten 
erop wijzen dat haar risicobeoordeling relevant was. Bovendien wordt met de oprichting van het 
gemeenschappelijk auditdirectoraat Cohesie nu slechts één enkele controle uitgevoerd voor 
meerfondsenprogramma’s of voor regio’s met twee eenfondsprogramma’s. Deze controles zouden 
in het verleden tweemaal zijn geteld (één voor elk directoraat-generaal). Het aantal controles kan 
dus niet volledig worden vergeleken met voorgaande jaren.   

De Commissie valideert haar controlebevindingen met de auditautoriteiten in een contradictoire 
procedure zoals vastgelegd in de rechtsgrondslag, en evalueert haar eindconclusies om de diepere 
oorzaken van de door haar ontdekte bijkomende fouten in kaart te brengen en de 
opsporingscapaciteit van de betrokken auditautoriteiten te verbeteren.  

In de respectieve JAV’s van DG REGIO en DG EMPL meldde de Commissie ernstige tekortkomingen 
in de werkzaamheden van vijftien auditautoriteiten of hun controleorganen. Veel aspecten worden 
door de Commissie onderzocht om de doeltreffendheid en betrouwbaarheid van de 
werkzaamheden van een auditautoriteit te beoordelen; het foutenpercentage is er slechts één van. 
In enkele gevallen zijn bijkomende fouten die zij ontdekte incidenteler en ondanks een mogelijk 
belangrijk geëxtrapoleerd effect op het foutenpercentage wijzen deze niet op een systematische 
tekortkoming op het niveau van de auditautoriteit. 

5.64 In 2021 bestonden de controles van DG REGIO uit 18 nalevingsgerichte controles, vijftien

onderzoeksmissies en dertien thematische controles, waarvan vier met betrekking tot 
belangenconflicten. 

De controles van DG EMPL bestonden uit 17 nalevingsgerichte controles en vier feitelijke 
bevindingen, drie thematische controles en twee controles in het VK, alsook zes controles met 
betrekking tot de betrouwbaarheid van prestatie-indicatoren. 

De jaarlijkse activiteitenverslagen bevatten geen verwijzing naar de lopende rechtsstaatprocedure 
tegen Hongarije 

5.65 Het jaarlijks activiteitenverslag 2021 van DG BUDG verwijst uitvoerig naar het algemeen

conditionaliteitsregime, met name in het deel “Specifieke doelstelling 5.2: Betere bescherming van 
de EU-begroting tegen financiële risico’s, onder meer via het systeem voor vroegtijdige opsporing 
en uitsluiting, en tegen de algemene tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de 
lidstaten door meer transparantie, kennisdeling en verantwoording op grond van een regelmatige 
dialoog tussen alle betrokkene belanghebbenden”. Dit wordt aangevuld met de resultaten voor eind 
2021/begin 2022, zoals gemeld in bijlage 2 bij het jaarlijks activiteitenverslag 2021 van DG BUDG, 
onder de titel “Aansturen van de handhaving en uitvoering van de nieuwe 
conditionaliteitsverordening voor de bescherming van de EU-begroting”. De 
conditionaliteitsverordening is een horizontaal instrument dat bepaalt dat passende maatregelen 
worden genomen wanneer wordt vastgesteld dat schendingen van de beginselen van de 
rechtsstaat voldoende rechtstreekse gevolgen hebben of dreigen te hebben voor het goed 
financieel beheer van de Uniebegroting of de bescherming van de financiële belangen van de Unie. 
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De conditionaliteitsverordening is van toepassing indien geen andere procedures uit de 
Uniewetgeving de begroting van de Unie effectiever kunnen beschermen. 

De vaststelling van maatregelen (zoals schorsing van vastleggingen, schorsing van betalingen enz. 
overeenkomstig artikel 5 van de conditionaliteitsverordening) valt onder de verantwoordelijkheid 
van de Raad (met gekwalificeerde meerderheid), die handelt op voorstel van de Commissie. De 
genomen maatregelen vallen derhalve niet onder de verantwoordelijkheid van een specifieke 
gedelegeerd ordonnateur en worden op institutioneel niveau in het AMPR gerapporteerd. 

Aangezien de Commissie verplicht is de contradictoire aard van de procedure uit hoofde van de 
conditionaliteitsverordening volledig te eerbiedigen, kan zij niet vooruitlopen op het besluit dat de 
Raad uiteindelijk zal nemen indien de Commissie maatregelen voorstelt. 

De gedelegeerd ordonnateur zal bij zijn/haar risicobeoordeling echter rekening houden met 
relevante elementen die in het kader van de procedure uit hoofde van de 
conditionaliteitsverordening kunnen naar voren komen en waarop hij/zij op grond van de sectorale 
rechtsgrondslag kan optreden. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  

Conclusies 

5.66 Het door de ERK geschatte foutenpercentage is stabiel gebleven in vergelijking met de 

voorgaande jaren. De Commissie zal de door de ERK gevonden fouten opvolgen en om bijkomende 
financiële correcties verzoeken indien dit passend en wettelijk mogelijk is.  

De ramingen van het foutenpercentage die in de JAV’s van DG REGIO en DG EMPL over 2021 zijn 
bekendgemaakt, zijn het resultaat van een gedetailleerde analyse van de situatie van elk 
programma. 

De Commissie merkt op dat de maximale waarden van haar foutenschatting voor 
rubriek 2/subrubriek 2a van het MFK (2,3 %/2,5 %) die in het AMPR in aanmerking worden genomen 
voor de berekening van het totale risico bij betaling van de Commissie, binnen de schatting van de 
foutenmarge van de ERK vallen. 

De Commissie is van mening dat in de door de ERK geïdentificeerde gevallen, voor twee 
verrichtingen met betrekking tot één programma voor de periode 2007-2013, geen 
rechtsgrondslag bestaat voor het opleggen van financiële correcties.  

De Commissie merkt ook op dat meer dan een derde van de raming van het foutenpercentage van 
de ERK slechts op één programma op nationaal niveau en een zeer specifiek probleem betrekking 
heeft. Zij is van mening dat de desbetreffende projecten subsidiabel waren, maar dat niet alle 
kosten hadden moeten worden vergoed. 

5.68 Het huidige kwaliteitborgingsmodel in het kader van het cohesiebeleid is erop gericht om elk 

jaar, voor elk programma afzonderlijk, een restfoutenpercentage van minder dan 2 % te hebben. 
Indien dit niet het geval is, beschikt de Commissie over de instrumenten om de betrokken 
afzonderlijke programma’s op te sporen en de nodige aanvullende financiële correcties toe te 
passen, wanneer wordt bevestigd dat de afzonderlijke resterende fouten meer dan 2 % bedragen. 

5.69 Beheersverificaties vormen de eerste verdedigingslinie tegen fouten en moeten 

doeltreffender zijn om voor een aantal programma’s fouten in eerste instantie te voorkomen en te 
ontdekken. De Commissie brengt verslag uit over de doeltreffendheid van de werking van de 
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beheers- en controlesystemen in de JAV’s van DG REGIO en DG EMPL (respectievelijk blz. 39 en 59) 
en concludeerde dat de beheers- en controlesystemen in de loop der tijd waren verbeterd en nu 
goed of voldoende goed functioneren voor 90 % van de programma’s. 

5.70 De Commissie is van mening dat de werkzaamheden van de auditautoriteiten en hun

controleorganen in het algemeen betrouwbaar zijn, met uitzondering van enkele gevallen die in de 
JAV’s zijn gemeld.  

In sommige gevallen zijn bijkomende ontdekte fouten incidenteel en wijzen deze niet op een 
systematische tekortkoming op het niveau van de auditautoriteit.  

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften hebben de auditautoriteiten bovendien in twee gevallen 
restfoutenpercentages, met inbegrip van voorschotten op financieringsinstrumenten, berekend. 
Voor deze gevallen vermeldt de Commissie in de JAV’s een foutenpercentage van meer dan 2 % 
zonder dergelijke voorschotten ten behoeve van de KPI inzake wettigheid en regelmatigheid, maar 
kan zij geen aanvullende financiële correcties opleggen. 

Voor een ander zekerheidspakket met een door de ERK herberekend totaal restfoutenpercentage 
van meer dan 2 % is er geen rechtsgrondslag voor aanvullende correcties. De Commissie is 
derhalve van oordeel dat het totaal restfoutenpercentage in dit geval onder de 2 % blijft.  

De Commissie zal nauw blijven samenwerken met de beheers- en auditautoriteiten van de 
betrokken programma’s om de overeengekomen conclusies op te volgen, en mettertijd voor alle 
programma’s een restfoutenpercentage van minder dan 2 % te bereiken. Zij zal hiervoor 
gebruikmaken van de regelgevingsinstrumenten om, indien nodig, bijkomende financiële correcties 
toe te passen. 

5.71 De Commissie voert auditprocedures in om voor elk programma redelijke zekerheid te

verkrijgen of de foutenpercentages die elk jaar door de verschillende auditautoriteiten worden 
gerapporteerd, aanvaardbaar zijn, dan wel of er aanwijzingen of bewijzen zijn dat er nog steeds 
sprake is van materiële foutenpercentages.  

Het feit dat het restfoutenpercentage in een bepaald jaar meer dan 2 % bedraagt terwijl de 
auditautoriteit een percentage van minder dan 2 % had gerapporteerd, wijst niet noodzakelijk op 
een ernstige of systematische tekortkoming in de werkzaamheden van de auditautoriteit. 
Individuele fouten die niet werden ontdekt, soms complexe fouten, zijn mogelijk niet altijd 
representatief voor de door de auditautoriteit verrichte werkzaamheden en zijn mogelijk te wijten 
aan uiteenlopende interpretaties van de toepasselijke wetgeving (zie ook het antwoord van de 
Commissie op paragraaf 5.70).  

Bovendien beoordeelt de Commissie de werkzaamheden van de auditautoriteiten aan de hand van 
verschillende parameters, waaronder de resultaten van systeemaudits, naast de herberekende 
foutenpercentages. 

5.72 In het AMPR gebruikt de Commissie de risico’s bij betaling die de DG’s hebben

bekendgemaakt in hun JAV’s, dewelke een zorgvuldige en gestructureerde kwaliteitsevaluatie 
hebben ondergaan. 

Gezien haar meer gedetailleerde opsplitsing van de uitgaven naargelang de risicoprofielen en 
controlesystemen is de Commissie bij het opsporen van fouten en rekening houdend met de 
werkzaamheden van de ERK in staat het specifieke deel van de programmapopulatie te 
identificeren dat het meest waarschijnlijk zal worden getroffen. Daarom kan zij een 
gedifferentieerd beeld van het foutenpercentage in alle verrichte betalingen geven en duidelijk 
vaststellen waar verbeteringen nodig zijn.  
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De Commissie merkt op dat haar ramingen binnen de door de ERK geraamde intervallen vallen. Zij 
is van mening dat haar gedetailleerde beoordelingen leiden tot een raming van de 
foutenpercentages die een getrouwe afspiegeling vormt van de realiteit ter plaatse voor elk 
programma en voor alle programma’s samen. 

5.73 Het jaarlijks activiteitenverslag 2021 van DG BUDG verwijst uitvoerig naar het algemeen

conditionaliteitsregime, met name in het deel “Specifieke doelstelling 5.2: Betere bescherming van 
de EU-begroting tegen financiële risico’s, onder meer via het systeem voor vroegtijdige opsporing 
en uitsluiting, en tegen de algemene tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de 
lidstaten door meer transparantie, kennisdeling en verantwoording op grond van een regelmatige 
dialoog tussen alle betrokken belanghebbenden”. Dit wordt aangevuld met de resultaten voor eind 
2021/begin 2022, zoals gemeld in bijlage 2 bij het jaarlijks activiteitenverslag 2021 van DG BUDG, 
onder de titel “Aansturen van de handhaving en uitvoering van de nieuwe 
conditionaliteitsverordening voor de bescherming van de EU-begroting”. De 
conditionaliteitsverordening is een horizontaal instrument dat bepaalt dat passende maatregelen 
worden genomen wanneer wordt vastgesteld dat schendingen van de beginselen van de 
rechtsstaat voldoende rechtstreekse gevolgen hebben of dreigen te hebben voor het goed 
financieel beheer van de Uniebegroting of de bescherming van de financiële belangen van de Unie. 
De conditionaliteitsverordening is van toepassing indien geen andere procedures uit de 
Uniewetgeving de begroting van de Unie effectiever kunnen beschermen. 

De vaststelling van maatregelen (zoals schorsing van vastleggingen, schorsing van betalingen enz. 
overeenkomstig artikel 5 van de conditionaliteitsverordening) valt onder de verantwoordelijkheid 
van de Raad (met gekwalificeerde meerderheid), die handelt op voorstel van de Commissie. De 
genomen maatregelen vallen derhalve niet onder de verantwoordelijkheid van een specifieke 
gedelegeerd ordonnateur en worden op institutioneel niveau in het AMPR gerapporteerd. 

Aangezien de Commissie verplicht is de contradictoire aard van de procedure uit hoofde van de 
conditionaliteitsverordening volledig te eerbiedigen, kan zij niet vooruitlopen op het besluit dat de 
Raad uiteindelijk zal nemen indien de Commissie maatregelen voorstelt. 

De gedelegeerd ordonnateur zal bij zijn/haar risicobeoordeling echter rekening houden met 
relevante elementen die in het kader van de procedure uit hoofde van de 
conditionaliteitsverordening kunnen naar voren komen en waarop hij/zij op grond van de sectorale 
rechtsgrondslag kan optreden. 

5.74 In alle aankoopovereenkomsten is bepaald dat de Commissie tot vijf jaar na de

saldobetaling controles en inspecties ter plaatse mag uitvoeren. De verificaties zullen dus gezien de 
huidige pandemie te zijner tijd plaatsvinden. Zie ook het antwoord van de Commissie op kader 5.7. 

Aanbevelingen 

5.75 - 5.77 De Commissie geeft strikt gevolg aan de aanbevelingen van de ERK die zij heeft

aanvaard met het oog op de uitvoering ervan binnen de overeengekomen termijn. Voor 
aanbeveling 6.1 van het Jaarverslag 2018 van de ERK is de Commissie van mening dat zij gevolg 
heeft gegeven aan de aanbeveling, mede rekening houdend met het herziene artikel 40 van de GB-
verordening 2014-2020, waarin een nieuw kwaliteitborgingsmodel voor de programma’s in het 
kader van het kmo-initiatief is vastgesteld. 

Aanbeveling 5.1 — Methode voor de terugbetaling van begunstigden wanneer 

vereenvoudigde kostenopties worden toegepast om de EU-bijdrage aan het 

programma te bepalen 
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De Commissie aanvaardt de aanbeveling, met name met betrekking tot het door de ERK 
gecontroleerde Ierse programma. 

Aanbeveling 5.2 — Bijdrage van nationale regelingen aan de ESF-doelstellingen 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling. 

De Commissie is van mening dat de door de ERK gecontroleerde verrichtingen hebben bijgedragen 
tot de verwezenlijking van de programmadoelstellingen, ondanks het feit dat enkele niet-
subsidiabele deelnemers werden geïdentificeerd. De Commissie zal samen met de lidstaten 
alternatieve wijzen overwegen om de gecontroleerde YEI-regeling in het kader van het ESF voor de 
komende programmeringsperiode uit te voeren. 

Aanbeveling 5.3 — Verificatie van de NEET-status door de programma-

autoriteiten  

De Commissie aanvaardt de aanbeveling. 

De NEET-status van jonge deelnemers moet worden gecontroleerd op basis van betrouwbare en 
geverifieerde bronnen, voor zover mogelijk en haalbaar en rekening houdend met het feit dat 
artikel 16 van de ESF-verordening geen definitie bevat van personen die geen werk hebben en geen 
onderwijs of opleiding volgen. Daarom is het aan de lidstaten om te bepalen wanneer zij nagaan of 
de deelnemers in aanmerking komen en of aan de criteria is voldaan. 

De Commissie is zich ook bewust van de moeilijkheid die veel uitvoeringsorganen van het ESF/YEI 
of begunstigden ondervinden om toegang te krijgen tot vertrouwelijke gegevens die bijvoorbeeld 
verband houden met het gebrek aan tewerkstelling van deelnemers.  

Daarom verwijst de GB-verordening 2021-2027 niet langer naar NEET’s als 
subsidiabiliteitscriterium, maar als doelgroep, en verwijst zij dus alleen naar “jongeren”, zonder dat 
er regels worden vastgesteld voor de definitie van de doelgroep, die de lidstaten zelf mogen 
bepalen. 

Aanbeveling 5.4 — Naleving door de fabrikanten van de aankoopovereenkomsten 

voor COVID-19-vaccins 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling. 

In alle aankoopovereenkomsten is bepaald dat de Commissie tot vijf jaar na de saldobetaling 
controles en inspecties ter plaatse mag uitvoeren. 

Hoewel de Commissie zich ertoe verbindt ervoor te zorgen dat de fabrikanten van COVID-19-
vaccins de voorwaarden van de aankoopovereenkomsten naleven, is zij voornemens controles uit te 
voeren op basis van een risicobeoordeling. 

Bij de risicobeoordeling zal rekening worden gehouden met de vraag of de fabrikant een 
voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen van zijn COVID-19-vaccin heeft 
verkregen en dit aan de lidstaten heeft kunnen leveren, en of de begroting van de Unie is gebruikt 
voor de voorafgaande financiering. 

De controles zullen gezien de huidige pandemie te zijner tijd plaatsvinden. De eerste resultaten 
kunnen eind 2024 worden verwacht en de daadwerkelijke voltooiing tegen december 2025. 

Aanbeveling 5.5 — Auditspoor voor het uitvoeren van steekproeven door de 

auditautoriteiten 
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De Commissie aanvaardt de aanbeveling. 

De Commissie zal de auditautoriteiten eraan herinneren dat zij passende uitleg moeten geven over 
hun steekproefprocedures en moeten zorgen voor een adequaat controlespoor. 

Aanbeveling 5.6 — Rechtsstaat 

De Commissie verwerpt deze aanbeveling. 

De Commissie zal alleen in het AMPR en het JAV van DG BUDG naar algemene 
conditionaliteitsprocedures blijven verwijzen. Het algemene conditionaliteitsregime of de 
bescherming van de Uniebegroting heeft betrekking op de gehele EU-begroting en niet alleen op 
specifieke programma’s of beleidsterreinen, zoals blijkt uit de verslaglegging op institutioneel 
niveau. Bovendien kunnen de Commissie en haar gedelegeerd ordonnateur niet vooruitlopen op 
toekomstige besluiten van de Raad, die de instelling is die bevoegd is voor de vaststelling van de 
desbetreffende maatregelen. 
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG 

VAN DE EUROPESE REKENKAMER VAN 2021 

“HOOFDSTUK 6 — NATUURLIJKE HULPBRONNEN EN MILIEU” 

INLEIDING OP DE ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE 

6.1 De Commissie is ingenomen met het door de Rekenkamer geschatte

foutenpercentage van 1,8 % voor het beleidsterrein “Natuurlijke hulpbronnen en milieu”, 

dat onder de materialiteitsdrempel ligt en in overeenstemming is met de eigen beoordeling 

door de Commissie van het risico bij betaling. De Commissie is ook ingenomen met het feit dat de 
rechtstreekse betalingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vrij zijn 

van materiële fouten, hetgeen bevestigt dat het geïntegreerd beheers- en controlesysteem 
(GBCS), met inbegrip van het landbouwpercelenidentificatiesysteem (LPIS), een belangrijke rol 
speelt bij het voorkomen van fouten en het verminderen van het foutenpercentage. 

Het GLB is een echt Europees beleid, aangezien de lidstaten middelen bundelen om een 
gemeenschappelijk beleid met één Europese begroting uit te voeren. Met 6,6 miljoen begunstigden 
worden de GLB-uitgaven in gedeeld beheer uitgevoerd via een uitgebreid beheers- en 
controlesysteem dat is ontworpen om de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen op het niveau van de eindbegunstigden te waarborgen.  

Het robuuste GLB-zekerheidsmodel omvat de controles op het eerste niveau door de 
betaalorganen, de controlewerkzaamheden van de onafhankelijke certificerende instanties en de 
eigen werkzaamheden van de Commissie in het kader van de goedkeuring van de rekeningen. 

De Commissie is ingenomen met de beoordeling van de Rekenkamer dat de systemen van de 
betaalorganen over het algemeen betrouwbaar zijn en een correcte berekening van het 
steunbedrag opleveren, hetgeen in overeenstemming is met de eigen analyse van de Commissie.  

De plattelandsontwikkelingsmaatregel 21 is opgezet om degenen die het zwaarst door de 
crisis zijn getroffen gemakkelijk toegankelijke crisissteun te bieden door het voor zowel de 
begunstigden als de overheidsdienst zo eenvoudig mogelijk te maken. De Commissie is ingenomen 
met de beoordeling van de Rekenkamer dat in het algemeen aan de steunvoorwaarden is voldaan.  

controles door monitoring is een controleaanpak die in het huidige EU-rechtskader is 
gedefinieerd. Vanaf 2023 zal het verplichte areaalmonitoringsysteem areaalgebonden interventies 
in alle lidstaten bestrijken met het oog op het meten van de beleidsprestaties op het gebied van de 
landbouwactiviteiten. Aangezien met name plattelandsontwikkelingsmaatregelen vaak 
subsidiabiliteitsvoorwaarden bevatten die niet met Sentinel-satellietgegevens kunnen worden 
gemonitord, voorziet het voorstel van de Commissie voor een toekomstig areaalmonitoringsysteem 
in de lidstaten ook in het gebruik van gegevens die niet van Sentinel-satellieten afkomstig zijn. 

REGELMATIGHEID VAN DE VERRICHTINGEN 

6.14 De Commissie is ingenomen met de beoordeling door de Rekenkamer van de fout in het

hoofdstuk Natuurlijke hulpbronnen en stelt met tevredenheid vast dat het foutenpercentage 
volgens de Rekenkamer onder de materialiteitsdrempel van 2 % ligt en nauw aansluit bij haar 
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eigen schatting (1,8 %) voor de GLB-uitgaven, zoals gepresenteerd in het jaarlijks beheers- en 
prestatieverslag van de Commissie en het jaarlijks activiteitenverslag (JAV) van DG AGRI. 

Kader 1 — Een betaalorgaan heeft niet alle beschikbare informatie gebruikt 
bij het controleren van de gedeclareerde kosten van een begunstigde 

Met het oog op een veilige uitvoering van de afzetbevorderingsmaatregel voor wijn heeft DG AGRI 

in 2016 richtsnoeren1 vastgesteld voor nationale steunprogramma’s in de wijnsector, met name 

voor de afzetbevorderingsmaatregel. Daarnaast heeft DG AGRI in 2021 een nota aan de 

afgevaardigden van de lidstaten gestuurd over “technische problemen in de wijnsector — 

afzetbevordering in derde landen”. Dit moet ertoe bijdragen dat de risico’s voor uitvoering van de 

afzetbevorderingsmaatregel in de wijnsector worden beperkt. 

Met betrekking tot deze specifieke transactie zal de Commissie erop toezien dat alle 

onverschuldigde betalingen worden aangepast. 

Directe betalingen 

6.18 De Commissie stelt met tevredenheid vast dat de Rekenkamer bij slechts drie van de

84 getoetste verrichtingen enigszins te hoge opgaven aantrof, die allemaal minder dan 5 % 
bedroegen. 

6.20 De Commissie is ingenomen met de positieve beoordeling door de Rekenkamer van de rol

van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS), met inbegrip van het 
landbouwpercelenidentificatiesysteem (LPIS). De Commissie is van mening dat het GBCS, met 
inbegrip van het LPIS, doeltreffend is bij het voorkomen van fouten en het verlagen van het 
foutenpercentage. 

Areaal-/diergebonden uitgaven voor plattelandsontwikkeling 

6.23 De Commissie wil erop wijzen dat de twee genoemde fouten met betrekking tot de onjuiste

gegevens over begunstigden die in haar dierendatabank waren geregistreerd en die beide bij 
hetzelfde betaalorgaan zijn opgetreden, niet te wijten waren aan onjuiste declaraties door de 
begunstigden, maar aan een technisch probleem in de dierendatabank, welk probleem van invloed 
was op de declaraties van een beperkt aantal begunstigden. Het betaalorgaan in kwestie heeft 
procedures ingeleid om alle betroffen begunstigden te identificeren en de onverschuldigde 
bedragen terug te vorderen. Het technische probleem is voor het aanvraagjaar 2022 opgelost. 

Investeringsprojecten 

6.25 De Commissie is het bij twee verrichtingen niet eens met de beoordeling van de

Rekenkamer. 

Controles door monitoring 

6.28 Controles door monitoring is een controleaanpak die in het EU-rechtskader is gedefinieerd en

gebaseerd is op bezoeken ter plaatse (voor subsidiabiliteitscriteria, verbintenissen en verplichtingen 

1 Beschikbaar op https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/wine-guidelines-national-support-programmes-2016-16-12_en.pdf 
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die niet kunnen worden gemonitord) en het gebruik van nieuwe technologieën (voor 
subsidiabiliteitscriteria, verbintenissen en verplichtingen die wel kunnen worden gemonitord) als 
alternatief voor traditionele controlebenaderingen voor areaalgebonden steunregelingen en -
maatregelen.  

Al met al is de Commissie van mening dat controles door monitoring een zeer goed voorbeeld is 
van de wijze waarop technologie kan worden ingezet om beheers- en controlesystemen 
doeltreffender te maken. 

In 2021 hebben 10 lidstaten en bijna 30 betaalorganen voor controles door monitoring geopteerd. 

6.29 Wanneer de subsidiabiliteitsvoorwaarden voor areaalgebonden steun met behulp van

gegevens van de Sentinel-satellieten (of andere minstens gelijkwaardige gegevens) kunnen worden 
gemonitord (als “controleerbaar” kunnen worden beschouwd), wordt bij de aanpak met controles 
door monitoring gebruik gemaakt van geautomatiseerde processen om de naleving te controleren. 
Niet-afdoende resultaten worden opgevolgd door middel van semi-geautomatiseerde procedures. 
Wanneer al van tevoren duidelijk is dat de subsidiabiliteitsvoorwaarden voor areaalgebonden steun 
niet met behulp van gegevens van de Sentinel-satellieten kunnen worden gemonitord, moet onder 
de begunstigden een steekproef met bezoeken ter plaatse worden gehouden. Het voordeel van de 
aanpak met controles door monitoring ten opzichte van traditionele controlemethoden is dus het 
grootst wanneer alle subsidiabiliteitsvoorwaarden kunnen worden gemonitord. Met name 
maatregelen voor plattelandsontwikkeling bevatten echter vaak subsidiabiliteitsvoorwaarden die 
niet met behulp van gegevens van de Sentinel-satellieten kunnen worden gemonitord. Om dit aan 
te pakken, voorziet het voorstel van de Commissie in een toekomstig areaalmonitoringsysteem in 
de lidstaten waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens die niet van Sentinel-satellieten 
afkomstig zijn, zoals gegeotagde foto’s. 

6.30 In 2021 is het gebruik van controles door monitoring in de lidstaten verdubbeld ten opzichte

van 2020, waardoor de tussentijdse mijlpaal van de Commissie van 10 % van de oppervlakte 
cultuurgrond in 2022 werd overschreden. 

6.31 De Commissie merkt op dat de lidstaten vanaf 2023 hun beheers-, controle- en

sanctiesystemen mogen ontwerpen in overeenstemming met de basisvereisten van de Unie die in 
Verordening (EU) 2116/2022 zijn vastgesteld. Vanaf 2023 zal het verplichte 
areaalmonitoringsysteem areaalgebonden interventies in alle lidstaten bestrijken met het oog op 
het meten van de beleidsprestaties. Dit verplichte gebruik van gegevens van de Copernicus 
Sentinel-satellieten in het volgende GLB wordt ingevoerd om de betrouwbaarheid van de jaarlijkse 
prestatieverslagen van de lidstaten te waarborgen. De onderliggende informatie die het 
areaalmonitoringsysteem zal verstrekken, kan door de lidstaten worden gebruikt om fouten te 
voorkomen, onregelmatigheden op te sporen en zo de risico’s voor de fondsen te beperken. 

6.35 De Commissie heeft het gebruik van controles door monitoring al vanaf 2018

aangemoedigd. De Commissie heeft niet alleen vrije toegang verleend tot de Copernicus-diensten 
voor toegang tot gegevens en informatie voor GLB-monitoringdoeleinden, maar ook richtsnoeren 
opgesteld en bevordert daarnaast het wederzijds leren en uitwisselen van optimale werkwijzen 
tussen lidstaten. Dat doet zij bijvoorbeeld door specifieke vergaderingen te organiseren waar 
lidstaten die reeds van controles door monitoring gebruikmaken, inzichten verschaffen en 
ervaringen uitwisselen op basis van de feitelijke uitvoering ervan. Daarnaast ondersteunt de 
Commissie de lidstaten met opleidingen, documentatie en IT-oplossingen in het kader van haar 
campagne voor controles door monitoring die erop gericht is om vermeende of werkelijke 
technische belemmeringen bij het gebruik van gegevens van de Sentinel-satellieten voor GLB-
monitoring aan te pakken.  
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Als gevolg daarvan is in 2021 het gebruik van controles door monitoring in de lidstaten verdubbeld 
ten opzichte van 2020, zodat de tussentijdse mijlpaal van de Commissie van 10 % van de 
oppervlakte cultuurgrond tegen 2022, werd overschreden. 

Coherentiecontroles van de controlestatistieken en betalingsgegevens van de 

lidstaten 

6.37 De Commissie is ingenomen met de beoordeling van de Rekenkamer dat de systemen van

de betaalorganen over het algemeen betrouwbaar zijn en een correcte berekening van het 
steunbedrag opleveren. De Commissie voert haar eigen analyse uit in de vorm van jaarlijkse 
kwaliteitstoetsingen van de door het betaalorgaan ingediende betalings- en controlegegevens 
alsook controles van de integriteit van de gegevens van de informatiesystemen van de 
betaalorganen. Die toetsingen en controles bevestigen de beoordeling van de Rekenkamer. 

Plattelandsontwikkelingsmaatregel M21 

6.39 De Commissie is ingenomen met de beoordeling van de Rekenkamer dat in het algemeen

aan de steunvoorwaarden is voldaan. De idee was om regelingen te creëren die voor zowel de 
begunstigden als de overheid zo eenvoudig mogelijk waren, in overeenstemming met het doel en 
de idee van de maatregel om gemakkelijk toegankelijke crisisondersteuning te bieden aan degenen 
die het zwaarst door de crisis zijn getroffen. 

M21 is een niet onder het GBCS vallende maatregel die voorziet in forfaitaire betalingen die 
gewoonlijk niet gekoppeld zijn aan het aantal hectaren of dieren. Volgens de verordeningen valt 
deze daarom niet onder de GBCS-regels en was het niet verplicht het GBCS-systeem te gebruiken. 

De Commissie wil er ook op wijzen dat de Rekenkamer bij geen van de zeven verrichtingen op 
grond van M21 die in het kader van de betrouwbaarheidsverklaring zijn gecontroleerd, 
onverschuldigde betalingen heeft vastgesteld. 

6.40 M21 is een maatregel die niet onder het GBCS valt en waarop de GBCS-regels volgens de

verordeningen niet van toepassing zijn. Het was daarom niet verplicht het GBCS-systeem te 
gebruiken, en het was aan de lidstaten om te beslissen welke administratieve systemen voor de 
uitvoering van de maatregel moesten worden gebruikt. 

Kader 4 — Voorbeelden van begunstigden die niet aan de criteria van 
maatregel M21 voldeden 

In het geval van het Roemeense plattelandsontwikkelingsprogramma hadden de genoemde 

categorieën begunstigden recht op steun indien zij “actieve landbouwers” waren. In het kader van 

de maatregel werden geen selectiecriteria opgelegd. 

JAARLIJKSE ACTIVITEITENVERSLAGEN EN ANDERE 
GOVERNANCEREGELINGEN 

6.42 In dit zevende jaar waarin de certificerende instanties een oordeel geven over de wettigheid

en regelmatigheid van de uitgaven bevatten hun verslagen substantiële en waardevolle informatie 
over de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven die door de auditors van DG AGRI in detail 
zijn onderzocht en waarmee rekening is gehouden bij hun beoordeling van de correcties die moeten 
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worden aangebracht in de door de betaalorganen gerapporteerde foutenpercentages. De 
certificerende instanties hebben een niveau bereikt waarop zij voor alle populaties deugdelijke en 
wezenlijke resultaten boeken met betrekking tot de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven. 
Op basis van de omvangrijke werkzaamheden van de certificerende instanties en het toegenomen 
aantal bevindingen heeft DG AGRI vertrouwd op de resultaten van de werkzaamheden van de 
certificerende instanties ten aanzien van de wettigheid en regelmatigheid. Op basis van de herziene 
richtsnoeren waardoor het niet-nalevingspercentage van de certificerende instanties rechtstreeks 
met de controlestatistieken van de betaalorganen kon worden vergeleken, vormden de resultaten 
van de certificerende instanties bovendien de basis voor de berekening van het aangepaste 
foutenpercentage van DG AGRI voor begrotingsjaar 2021. 

6.44 De Commissie merkt voorts op dat als gevolg van alle corrigerende maatregelen voor het

GLB (geraamd op 1,5 %) het definitieve risicobedrag (risico bij afsluiting) voor het GLB in 2021 op 
0,3 % wordt geraamd (zie JAV 2021, blz. 90). 

6.46 De Commissie merkt op dat het in haar jaarlijks beheers- en prestatieverslag

gepresenteerde risico bij betaling voor “Natuurlijke hulpbronnen en milieu” op hetzelfde niveau ligt 
als het door de Rekenkamer geschatte foutenpercentage van 1,8 %, minder dan de 
materialiteitsdrempel van 2 %. 

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

Conclusie 

6.47 De Commissie is ingenomen met het feit dat het door de Rekenkamer voor dit hoofdstuk

geschatte foutenpercentage van 1,8 % lager is dan het materialiteitsniveau (2,0 %) en van 
hetzelfde niveau is als het door de Commissie geschatte risico bij betaling voor deze rubriek in het 
jaarlijks beheers- en prestatieverslag. 

Follow-up van aanbevelingen uit het jaarverslag 2019 

6.49 De Commissie verwijst naar de conclusies en haar antwoorden in Speciaal verslag

nr. 14/2022 van de Rekenkamer — De reactie van de Commissie op fraude in het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid: tijd om dieper te graven. De Commissie heeft maatregelen 
genomen om de vastgestelde problemen aan te pakken en zal de frauderisicoanalyse bijwerken in 
het licht van het nieuwe GLB. 

6.50 Zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 6.49.

De Commissie zal het nodige doen om uitvoering te geven aan de aanbevelingen in Speciaal 
verslag nr. 14/2022. 

Aanbevelingen 

Aanbeveling 6.1 — Ondersteun het gebruik van nieuwe technologieën om fouten 

bij GLB-betalingen te voorkomen 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling. 
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De Commissie zal een forum bieden om de uitwisseling van optimale werkwijzen bij het gebruik 
van nieuwe technologieën te vergemakkelijken. 

Vanaf 2023 zal het verplichte areaalmonitoringsysteem areaalgebonden interventies in alle 
lidstaten bestrijken met het oog op het meten van de beleidsprestaties op het gebied van de 
landbouwactiviteiten. De rol van het areaalmonitoringsysteem is het identificeren van gevallen 
waarin niet aan de subsidiabiliteitsvoorwaarden is voldaan. In dergelijke gevallen moeten de 
lidstaten de begunstigde in staat stellen de situatie te verhelpen. 

Aanbeveling 6.2 — Controleer betalingen in het kader van maatregel M21 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling. 

De overheidsdiensten hebben maatregel M21 gezien de urgentie van de situatie in recordtijd 
vastgesteld en uitgevoerd. De Rekenkamer concludeert dat in het algemeen aan de in de 
verordening vastgestelde steunvoorwaarden was voldaan en heeft slechts een beperkt aantal 
gevallen vastgesteld waarin begunstigden die niet aan de criteria voor steun voldeden, toch 
middelen hadden ontvangen. De maatregel wordt onderworpen aan controles door de Commissie 
en het monitoring- en evaluatiesysteem voor het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling, en de Commissie zal de lidstaten aanmoedigen deze maatregel op te 
nemen in hun evaluaties achteraf van het GLB. 
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG 

VAN DE EUROPESE REKENKAMER VAN 2021 

“HOOFDSTUK 7 — MIGRATIE EN GRENSBEHEER, VEILIGHEID 

EN DEFENSIE” 

INLEIDING OP DE ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE 

De Commissie is ingenomen met de opmerkingen van de Rekenkamer en verbindt zich ertoe zich in 
te zetten op de gebieden waar de behoefte aan verbeteringen is vastgesteld teneinde het aantal 
fouten in de toekomst te verminderen. 

Ondanks de gemelde gevallen functioneert de door de Commissie ingevoerde controlestrategie 
voor de verlening van noodhulp naar tevredenheid. De Commissie zal rekening houden met de 
aanbevelingen, maar wijst op de zeer moeilijke context waarbinnen noodhulpacties door de 
begunstigden worden uitgevoerd. 

Het beheer van de meeste AMIF- en ISF-financieringen voor 2014-2020 wordt gedeeld met de 
lidstaten (en met Schengen geassocieerde landen). De Commissie is ingenomen met de erkenning 
dat de auditautoriteiten, ondanks bepaalde tekortkomingen, waarvan sommige reeds door de 
Commissie waren vastgesteld, gedetailleerde procedures van voldoende kwaliteit hadden 
ontwikkeld en toegepast om verslag uit te brengen over hun werkzaamheden en gebruik hebben 
gemaakt van checklists om hun conclusies te onderbouwen. 

7.8 Na de toestroom van ontheemden uit Oekraïne naar de Unie als gevolg van de invasie van

Oekraïne op 24 februari 2022, is bij Verordening 2022/585 van 6 april 2022 de uitvoeringsperiode 
van de fondsen 2014-2020 verlengd tot 30 juni 2024, waardoor de lidstaten extra flexibiliteit bij 
de aanwending van de resterende middelen wordt geboden. 

REGELMATIGHEID VAN DE VERRICHTINGEN 

7.10 De Commissie is van mening dat er in één geval geen sprake is van een fout op het niveau

van de Commissie.  

De Commissie neemt nota van een in 2020 bij een agentschap aangetroffen fout, maar is van 
mening dat deze niet van invloed was op de in 2021 gecontroleerde betalingen van de Commissie 
voor de verrekening van de voorfinanciering van de EU-bijdrage aan dit agentschap. Deze fout deed 
zich voor op het niveau van het agentschap, waarvoor de ordonnateur van het agentschap 
verantwoordelijk is. De Commissie herinnert eraan dat zij een bijdrage tot vereffening aan het 
agentschap betaalt op basis van de resultatenrekening van het Agentschap. De Commissie had 
geen andere keuze dan verrekening van de voorfinanciering met betrekking tot de EU-bijdrage, 
aangezien aan alle wettelijke voorwaarden voor de verrekening was voldaan. 
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Kader 7.1 – Voorbeelden van fouten 

Verwerving van niet-subsidiabele voertuigtypen 

Voor de goedkeuring van de rekeningen voor het begrotingsjaar 2021 heeft de Commissie, naar 

aanleiding van de controlewerkzaamheden van de Rekenkamer, voorzorgsmaatregelen genomen 

door 10 % van de jaarrekeningen in te houden via een gedeeltelijke goedkeuring, zoals 

gerapporteerd in het jaarlijks activiteitenverslag 2021. De Commissie zal een 

conformiteitsgoedkeuringsprocedure starten om het financiële risico voor rekeningen uit het 

verleden en het bedrag van de toe te passen netto financiële correctie te bepalen. 

Niet-subsidiabele gedeclareerde huisvestingskosten 

De actie werd uitgevoerd in een noodsituatie in de zin van de basisbeschikking van het Fonds voor 

asiel, migratie en integratie (AMIF). Het project werd uitgevoerd in een uitzonderlijke context die 

werd gekenmerkt door een gestage toename van het aantal asielzoekers. Deze noodsituatie vloeide 

voort uit het gebrek aan capaciteit om aan de vraag te voldoen en het risico dat niet zou kunnen 

worden voldaan aan de nationale wettelijke verplichtingen om asielzoekers materiële 

opvangvoorzieningen te bieden. 

De Commissie erkent dat de Rekenkamer door het ontbreken van documenten niet in staat was om 

de aanbestedingsprocedure op correcte uitvoering te controleren. Gezien de door de Ierse 

autoriteiten verstrekte informatie en in het licht van het controlecertificaat, dat op alle 

bewijsstukken gebaseerd zou moeten zijn, verwacht de Commissie echter dat de procedure correct 

werd uitgevoerd. 

De Commissie is van mening dat de door de Ierse autoriteiten ingevoerde procedure in voldoende 

mate garandeert dat aan de subsidiabiliteit van de doelgroep werd voldaan. 

De gehuisveste gasten worden door het Ierse bureau voor internationale bescherming aan de 

hotels toegewezen. Er bestaan interne procedures voor het analyseren van de verzoeken om 

internationale bescherming en toewijzing van verzoekers aan de verschillende accommodaties. 

De verstrekking van diensten, accommodatie en maaltijden wordt niet in twijfel getrokken en de 

Commissie is tevreden over de operationele resultaten van dit noodhulpproject. 

In het licht van de bevindingen zal een inspectiebezoek aan Ierland worden georganiseerd om 

ervoor te zorgen dat er passende procedures voor het verhelpen van de vastgestelde 

tekortkomingen worden ingesteld en zal de Commissie overgaan tot de vaststelling van het bedrag 

dat van de begunstigde moet worden teruggevorderd. 
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ONDERZOEK VAN ELEMENTEN VAN INTERNE-
CONTROLESYSTEMEN 

Werkzaamheden van de auditautoriteiten 

7.13 De Commissie neemt nota van de bevestiging door de Rekenkamer van de kwaliteit van de

onderliggende controlewerkzaamheden van de nationale auditautoriteiten, zoals gerapporteerd in 
het JCV voor de goedkeuring van de rekeningen over het begrotingsjaar 2020.  

Zoals de Rekenkamer heeft erkend, had de Commissie reeds alle door de Rekenkamer tijdens haar 
controlewerkzaamheden voor de betrouwbaarheidsverklaring 2021 geconstateerde tekortkomingen 
vastgesteld en de nodige mitigerende maatregelen genomen als onderdeel van het besluit tot 
goedkeuring van de rekeningen voor het begrotingsjaar 2020. 

Kader 7.2 – Tekortkomingen in jaarlijkse controleverslagen 

Wat het ontbreken van een aselecte steekproef voor de controles op de uitgaven in Malta betreft, 

had de Commissie deze tekortkoming reeds vastgesteld in de analyse van het jaarlijkse 

controleverslag (JCV) voor het begrotingsjaar 2020.  Volgens de Commissie kan een op risico’s 

gebaseerde steekproefmethode leiden tot een overschatting van het totale foutenpercentage, 

waardoor de risico’s voor de EU-begroting worden verminderd.  Niettemin heeft de Commissie de 

lidstaten er in de feedbackbrief aan de auditautoriteit van 23 juni 2021 aan herinnerd om de 

controlesteekproef overeenkomstig de gedelegeerde verordening aselect te trekken en, indien de 

auditautoriteit het nodig acht om bepaalde risico’s te dekken, een aanvullende, op risico’s 

gebaseerde steekproef te trekken. 

Wat betreft de indiening van de ontwerprekeningen bij de auditautoriteit voordat de 

verantwoordelijke autoriteit haar eigen controles had voltooid (Malta), had de Commissie deze 

tekortkoming reeds vastgesteld in de analyse van het JCV voor begrotingsjaar 2020 en een 

aanbeveling aan de lidstaten gedaan in de aan de verantwoordelijke en auditautoriteiten 

geadresseerde brief van 14 juni 2021 met betrekking tot de gedeeltelijke goedkeuring en in de 

feedbackbrief aan de auditautoriteit van 23 juni 2021. 

Wat het ontbreken van een verklaring voor de verschillen tussen de ontwerprekeningen en 

definitieve rekeningen (Zweden) betreft, had de Commissie deze tekortkoming reeds vastgesteld in 

de analyse van het JCV voor begrotingsjaar 2020 en in de feedbackbrief aan de auditautoriteit van 

3 juni 2021 aanbevolen om in het JCV alle relevante informatie op te nemen die de diensten van 

de Commissie zou kunnen helpen bij de afstemming van de bedragen in de definitieve rekeningen 

en de in kolom B van tabel 10.2 gerapporteerde controleerbare populatie (de ontwerprekeningen). 

Wat de onjuiste presentatie van het restfoutenpercentage en het onjuiste controleoordeel (Malta) 

betreft, had de Commissie deze tekortkoming reeds vastgesteld in de analyse van het JCV voor het 

begrotingsjaar 2020 en mitigerende maatregelen genomen.  De Commissie is overgegaan tot een 

gedeeltelijke goedkeuring en de daaropvolgende annulering van het bedrag van 16 398,70 EUR uit 

het goedkeuringsbesluit, zoals meegedeeld aan de lidstaat op 22 december 2021, zodat het totale 

restfoutenpercentage onder de materialiteitsdrempel lag. 

Wat betreft de onvolledige verslaglegging over controles op uitgaven met betrekking tot negatieve 

betalingen of betalingen voor verrekening van voorschotten die in de rekeningen van een vorig jaar 
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waren gedeclareerd (Bulgarije), had de Commissie deze tekortkoming reeds vastgesteld in de 

analyse van het JCV voor begrotingsjaar 2020.  De Bulgaarse auditautoriteit heeft de informatie 

weliswaar in het JCV verstrekt, maar onjuist gepresenteerd.  Na verduidelijkingen tussen de 

Commissie en de auditautoriteit tijdens de goedkeuring van de rekeningen voor begrotingsjaar 

2020 kon de Commissie tot de juiste conclusies komen.  De auditautoriteit werd in de 

feedbackbrief van 3 juni 2021 verzocht om voor de volgende JCV’s voor verbetering van de 

rapportage in de correcte tabellen te zorgen. 

7.14 Over het geheel genomen is de Commissie van oordeel dat de tekortkomingen een beperkt

effect op de zekerheid hebben omdat zij niet materieel waren of omdat (zoals in het geval van de 
Bulgaarse ISF-tekortkomingen) de Commissie onmiddellijk maatregelen heeft genomen om de 
risico’s voor de EU-begroting als gevolg van het door de Rekenkamer vastgestelde type 
tekortkomingen aan te pakken, en zij heeft daarmee rekening gehouden bij de goedkeuring van de 
rekeningen voor het begrotingsjaar 2021. 

Kader 7.3 – Tekortkomingen in het werk van auditautoriteiten 

Wat betreft de controle van het proces voor de selectie van projecten (Zweden), is de Commissie 

van mening dat het risico beperkt is, in aanmerking nemend dat de Zweedse auditautoriteit had 

bevestigd dat de systeemcontrole van KR 2 — “selectieproces” voor begrotingsjaar 2019 was 

uitgevoerd en er geen significante tekortkomingen waren vastgesteld. Bovendien werd de 

standaardchecklist onmiddellijk bijgewerkt om de geconstateerde tekortkomingen aan te pakken. 

Wat betreft de controle van de aanbestedingsprocedure (Bulgarije), neemt de Commissie nota van 

de bevindingen van de Rekenkamer. Voor de goedkeuring van de rekeningen over het 

begrotingsjaar 2021 heeft de Commissie voorzorgsmaatregelen genomen door 10 % van de 

jaarrekeningen in te houden via een gedeeltelijke goedkeuring, zoals gerapporteerd in het JAV 

2021. De Commissie zal een conformiteitsgoedkeuringsprocedure starten om het financiële risico 

voor rekeningen uit het verleden en het bedrag van de toe te passen netto financiële correctie te 

bepalen. 

Wat de toetsing van de subsidiabiliteit van uitgaven in Zweden en Bulgarije betreft, acht de 

Commissie het risico van niet-subsidiabele uitgaven voor Zweden beperkt, aangezien de 

auditautoriteit de relevante controles heeft uitgevoerd, ook al waren er enkele kleine 

tekortkomingen in de documentatie. Voor de verificatie van het variabele element heeft de 

auditautoriteit ervoor gekozen een beroep te doen op een van de officiële databanken, en het lijkt 

erop dat er, ondanks enkele tekortkomingen in deze aanpak, slechts kleine verschillen met andere 

databanken zijn. 

Voor Bulgarije zal de Commissie, zoals hierboven is aangegeven, een 

conformiteitsgoedkeuringsprocedure starten om het financiële risico voor rekeningen uit het 

verleden en het bedrag van de toe te passen netto financiële correctie te bepalen. 

Wat betreft het controlespoor en de documentatie van controlewerkzaamheden en -resultaten in 

Zweden en Bulgarije: 

is de Commissie van mening dat deze voor Zweden slechts kleine tekortkomingen in de 

documentatie van specifieke controles aan het licht brengen. Bovendien doen deze gevallen op 
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geen enkele wijze afbreuk aan de controlewerkzaamheden van de auditautoriteiten, noch aan de 

betrouwbaarheid van hun conclusies; 

is de Commissie van mening dat deze voor Bulgarije zwakke punten in de documentatie van 

specifieke controles aan het licht brengen. 

Om dit soort tekortkomingen in beide landen in de toekomst te verhelpen, en in antwoord op 

eerdere bevindingen en de aanbevelingen van de Rekenkamer, heeft DG HOME een “Reflection 

Paper on Audit Documentation – Good practices from and for auditors” (Discussienota over 

documentatie van controles — goede praktijken van en voor auditors) met de auditautoriteiten voor 

HOME-fondsen gedeeld. Deze nota is het resultaat van een werkgroep, bestaande uit leden van 

controlediensten voor gedeeld beheer van de Commissie en nationale auditautoriteiten van de 

lidstaten, die belast is met de bepaling en de ontwikkeling van optimale werkwijzen ter verbetering 

van de documentatie van hun controlewerkzaamheden. 

JAARLIJKSE ACTIVITEITENVERSLAGEN EN ANDERE 
GOVERNANCEREGELINGEN 

7.16 De Commissie herinnert eraan dat de betrouwbaarheidsverklaring van de directeur-generaal

is gebaseerd op onderzoek van diverse gegevens uit meerdere bronnen (zelfbeoordeling, controles 
achteraf, verslagen van de dienst Interne Audit en de Rekenkamer), waardoor de betrouwbaarheid 
ervan gewaarborgd is. 

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

Aanbevelingen 

Aanbeveling 1 — Controlespoor en aanbesteding 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling, is van mening dat deze reeds wordt uitgevoerd en zal 
maatregelen blijven nemen. 

Wat betreft de begunstigden van fondsen op het gebied van binnenlandse zaken en de autoriteiten 
van de lidstaten die voor de uitvoering ervan verantwoordelijk zijn, verstrekt de Commissie 
voortdurend richtsnoeren en ondersteuning met betrekking tot aanbestedingsregels en het 
controlespoor.  

Dit blijkt ook uit de maatregelen die de Commissie ter uitvoering van de aanbevelingen van de 
Rekenkamer uit 2018 heeft genomen (d.w.z. met betrekking tot aanbestedingen voor zowel direct 
als gedeeld beheer). 

Aanbeveling 2 — Subsidiabiliteit van projectkosten voor acties die rechtstreeks 

door DG HOME worden beheerd 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling ten dele. 
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De Commissie aanvaardt de aanbeveling voor zover deze betrekking heeft op noodhulp. De 
Commissie gaat niet akkoord met het gedeelte van de aanbeveling dat betrekking heeft op de 
acties van de Unie; deze zijn reeds versterkt na de uitvoering van de aanbevelingen uit 2018.  

Inmiddels bestaat er reeds een methodologie voor de analyse van de definitieve 
betalingsverzoeken in het kader van acties en noodhulp van de Unie, evenals specifieke checklists. 
Voordat er betalingen van het saldo worden verricht, worden er, indien nodig, controles vooraf 
uitgevoerd.  

Naar aanleiding van de bevindingen van de Rekenkamer zal de bestaande controlestrategie voor 
noodhulp van december 2017 verder worden ontwikkeld en zullen de controles vooraf op de 
subsidiabiliteit van de uitgaven waar nodig worden versterkt, mede met het oog op de door het 
nieuwe MFK vereiste actualiseringen. 

In de modelsubsidieovereenkomsten worden de vereisten voor het certificaat betreffende de 
financiële overzichten en de door de auditors toe te passen controlemethodologie vastgesteld. 

Het controlecertificaat is slechts een van de elementen van voorafgaande zekerheid voor de 
Commissie bij de uitvoering van de acties en noodhulp van de Unie. Voordat er betalingen van het 
saldo worden verricht, worden er, indien nodig, andere controles vooraf uitgevoerd.   
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG 

VAN DE EUROPESE REKENKAMER VAN 2021 

“HOOFDSTUK 8 – NABUURSCHAP EN INTERNATIONAAL 

BELEID” 

INLEIDING TOT DE ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE 

De Commissie is ingenomen met de bevindingen van de Europese Rekenkamer voor dit hoofdstuk 
en verbindt zich ertoe waar nodig de passende corrigerende maatregelen te nemen.  In antwoord 
op enkele bevindingen met betrekking tot de studie van het restfoutenpercentage (de RFP-studie) 
van DG NEAR verschaft de Commissie meer duidelijkheid over de kenmerken van de studie en de 
wijze waarop deze bijdraagt tot de opstelling van de jaarlijkse betrouwbaarheidsverklaring, samen 
met de andere elementen van het interne controlekader. 

REGELMATIGHEID VAN DE VERRICHTINGEN 

Kader 1 - Gedeeltelijk nog niet-gedane uitgaven 

DG NEAR 

Aangezien het eindbedrag dat aan de EU-begroting wordt toegerekend, pas wordt bepaald na 

ontvangst van het eindverslag van de begunstigde, beschouwt de Commissie de fout als tijdelijk. 

Na de definitieve verrekening zal deze zijn weggewerkt. 

DG INTPA 

Rekening houdende met de situatie waarin het land zich op dat ogenblik bevond, kon de EU-

delegatie overgaan tot directe toekenning indien zij dit wenste, aangezien een crisissituatie in het 

land was afgekondigd en derhalve flexibele procedures van toepassing waren. De EU-delegatie 

streefde er evenwel naar de gunning van de opdracht zo snel als mogelijk voor mededinging open 

te stellen door gebruik te maken van een onderhandelingsprocedure. 

Zeven van deze ondernemingen waren in het raam van een kaderovereenkomst aangemerkt voor 

werkterreinen die in de overeenkomst werden gevraagd. De achtste onderneming had ook 

soortgelijke ervaring met eerdere overeenkomsten op dat gebied en werd geselecteerd nadat zij 

belangstelling voor het project had getoond. Op basis hiervan was de Commissie van oordeel dat 

alle acht entiteiten over de capaciteit beschikten om deel te nemen aan de concurrentiële 

onderhandelingsprocedure. De Commissie erkent dat dit beter had kunnen worden 

gedocumenteerd. 

8.9 De Commissie heeft de door de Europese Rekenkamer vastgestelde gevallen van dichtbij

opgevolgd en verbindt zich ertoe waar nodig de passende corrigerende maatregelen te nemen.   

Wat de gevallen van niet-naleving met betrekking tot de selectie van projecten en de toepassing 
van aanbestedingsregels betreft, is de Commissie evenwel van mening dat de begunstigden de 
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relevante regels correct hebben toegepast, in overeenstemming met hun eigen regels en 
procedures, zoals voorzien in de contractuele bepalingen van de overeenkomst. 

Kader 2 - Voorwaarden met betrekking tot tranches voor begrotingssteun 

De Commissie is van mening dat haar richtsnoeren voor begrotingssteun erg duidelijk zijn wat de 

eisen inzake bankrekeningen en wisselkoersen betreft. 

De controles van de opstelling van de financieringsovereenkomsten zullen worden aangescherpt 

door de bijbehorende controlelijst te herzien, zodat deze overeenkomsten volledig in 

overeenstemming zijn met en zijn afgestemd op de bestaande richtsnoeren inzake begrotingssteun. 

8.12 In het kader van de hypothetische aanpak wordt aan de subsidiabiliteitseisen van de EU

voldaan zolang de maatregel een hoeveelheid volgens EU-regels subsidiabele kosten omvat die 
gelijkwaardig zijn aan de EU-bijdrage, en het bedrag dat andere donoren hebben bijgedragen 
toereikend is om de volgens EU-regels niet-subsidiabele kosten te dekken (artikel 155, lid 5, van 
het Financieel Reglement). Hierdoor kan de EU bijdragen aan multidonoracties zonder fondsen te 
oormerken (d.w.z. gezamenlijk gecofinancierde maatregelen). De Commissie is niet wettelijk 
verplichting om afzonderlijk verslag uit te brengen over het aandeel aan uitvoerende partners 
toegekende fondsen waarop de hypothetische aanpak van toepassing is.  

8.14 De Commissie is zich bewust van de gevallen van toegang tot documenten in read-

onlyformaat die door de Europese Rekenkamer zijn vastgesteld en blijft de betrokken internationale 
organisaties van de Verenigde Naties erop wijzen dat zij de controleurs de nodige informatie 
moeten verstrekken. 

De Commissie werkt nauw samen met de betrokken internationale organisaties en de Europese 
Rekenkamer om aanvaardbare oplossingen te vinden voor het probleem van toegang tot 
documenten. 

De Commissie merkte op dat de beperkte toegang tot documenten betrekking had op drie door VN-
organisaties uitgevoerde projecten. Toen de Commissie op de hoogte werd gebracht van deze 
gevallen, hebben de personeelsleden van de Commissie op het hoofdkantoor en ter plaatse snel 
gehandeld en de dialoog met de betrokken VN-organisaties en hun hoofdkantoor versterkt om de 
lopende werkzaamheden te faciliteren en de verstrekking van antwoorden/documenten te 
versnellen. 

JAARLIJKSE ACTIVITEITENVERSLAGEN EN ANDERE 
GOVERNANCEREGELINGEN 

De studie van het restfoutenpercentage (RFP-studie) 

8.20 De RFP-studie is een belangrijk element ter ondersteuning van de verklaring van de

directeur-generaal, hoewel zij niet de enige bron van zekerheid is. DG NEAR beschikt over een 
uitgebreid intern controlekader en een controlestrategie die de volledige uitvoeringscyclus 
bestrijken. Alle elementen van het controlekader dienen als bouwstenen voor de zekerheid ervan. 
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8.21 De Commissie merkt op dat het percentage aanvullende subsidie is gebaseerd op een

aanvullende steekproef van 64  verrichtingen. Het foutenpercentage dat voortvloeit uit de 
aanvullende steekproef van subsidies biedt onderbouwende en uitgebreide informatie over 
subsidiebeheer, ter aanvulling van de subsidiegerelateerde informatie van de subsidies die in de 
belangrijkste steekproef zijn opgenomen. Elk van de drie percentages (hoodpercentage, “indirect 
beheer door begunstigde landen” en subsidies) wordt onderzocht en DG NEAR houdt rekening met 
de resultaten van alle controles achteraf voor de beoordeling van zijn interne controle, de door de 
directeur-generaal ondertekende betrouwbaarheidsverklaring en de verslaglegging in het jaarlijkse 

activiteitenverslag. 

8.22  De Commissie stelt niet dat de RFP-studie een assurance-opdracht of een controle is. De

studie dient een specifiek doel en is gebaseerd op een specifieke methodologie. 

Dit wordt vermeld in de RFP-studie en in het jaarlijkse activiteitenverslag van DG NEAR, waarin op 
een getrouwe en eerlijke wijze de volledige beheersinformatie wordt verstrekt. De Commissie vindt 
dat de studie niet onderhevig is aan beperkingen die kunnen bijdragen aan een onderschatting van 
fouten. 

8.23 De RFP-controles achteraf worden uitgevoerd op een steekproef (die representatief is voor

de populatie) van afgesloten contracten, niet op de hele populatie. Het is eigen aan de studie dat 
een aantal “oude contracten” niet aan de RFP-evaluatie zal worden onderworpen. De voornaamste 
reden waarom de Commissie geen oude contracten in de RFP-studie opneemt, overeenkomstig 
haar methodologie, is dat zij van mening is dat de informatie die afkomstig is van controles 
achteraf van deze contracten van weinig waarde zou zijn om het interne controlekader te 
verbeteren. Dit komt omdat contracten die worden gekenmerkt door het feit dat er in de afgelopen 
acht jaar geen operationele activiteiten en/of in de afgelopen vijf jaar geen controles hebben 
plaatsgevonden, werden uitgevoerd op grond van regels en voorschriften die niet langer van 
toepassing zijn. Na afloop van de uitvoeringsperiode zijn begunstigden bovendien verplicht om 
bewijsstukken gedurende vijf tot acht jaar te bewaren. Deze tijdslimiet zou de mogelijkheid om de 
controles uit te voeren beperken en zou leiden tot een aantal verrichtingen die niet bijdragen tot de 
berekening van de foutenpercentages. 

8.24 De Commissie merkt op dat deze subsidies in de RFP-studie zijn opgenomen in de populatie

van aanvullende subsidies; bijgevolg werden zij onderworpen aan controles achteraf. Zij zijn 
evenwel niet opgenomen in de belangrijkste steekproef, overeenkomstig een overeenkomst inzake 
dienstverleningsniveau tussen DG INTPA en DG NEAR. Na de inwerkingtreding van de nieuwe 
overeenkomst inzake dienstverleningsniveau tussen beide directoraten-generaal in juli 2021 zullen 
zij worden opgenomen in de populatie waarvan de belangrijkste steekproef is afgeleid, te beginnen 
met de RFP-studie van 2022. 

8.25 De Commissie merkt op dat thematische subsidies in 2021 ongeveer 3 % van de

portefeuille van afgesloten contracten uitmaakten. Thematische subsidies werden onderworpen 
aan de RFP-controles achteraf, aangezien zij in de aanvullende steekproef van subsidies waren 
opgenomen.  De “oude contracten” (de overige 17 %) maken geen deel uit van de RFP-populatie, 
volgens de toepasselijke RFP-methodologie die voorziet in de relevante criteria en redenen. 

De Commissie is daarom van oordeel dat het niet opnemen van de oude contracten in de populatie 
geen beperking is, maar een kenmerk van de studie, dat erin bestaat gegevens uit de populatie te 
halen die niet relevant zijn voor de studie. 

Het formaat van het jaarlijkse activiteitenverslag is niet heel geschikt om alle technische 
kenmerken van de RFP-studie bekend te maken. Deze worden uitvoeriger beschreven in de RFP-
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methodologie en -handleiding.  Om evenwel volledig tegemoet te komen aan de aanbeveling van 
de Europese Rekenkamer, zal DG NEAR de informatie over “oude contracten” vanaf het volgende 
jaarlijkse activiteitenverslag bekendmaken. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Opvolging van aanbevelingen die in de jaarverslagen 2018-2020 zijn gedaan 

8.28 Met betrekking tot aanbeveling 1 van 2018 en 2020 heeft de Commissie de communicatie

met internationale organisaties over de toegang van de Europese Rekenkamer tot documenten 
opgevoerd. 

In de VN FAFA-werkgroep van oktober 2021 benadrukte de Commissie dat de VN aan de Europese 
Rekenkamer alle documenten of inlichtingen moet verstrekken die zij nodig heeft om haar 
controlewerkzaamheden uit te voeren en vestigde zij tevens de aandacht op de kwestie van read-
onlytoegang.  

De Commissie organiseerde in oktober 2021 een technische vergadering met vertegenwoordigers 
van een aantal VN-instanties over de toegang tot documenten. De VN heeft zich ertoe verbonden 
een standaardinstrument en -benadering te ontwikkelen om het werk van de Europese Rekenkamer 
te vergemakkelijken.  

Sommige internationale organisaties bleven evenwel slechts beperkte toegang tot documenten 
verstrekken, zoals in read-onlyformaat.  

De Commissie werkt nauw samen met de betrokken internationale organisaties en met de 
Europese Rekenkamer om aanvaardbare oplossingen voor dit probleem te vinden. 

Aanbevelingen 

Aanbeveling 1 – Trek de kosten af die niet voorafgaand aan betaling of 

verrekening zijn gemaakt 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling. 

Met een aanmaning zullen de ordonnateurs worden herinnerd aan de bestaande instructies voor 
verrekening om hen attent te maken op deze kwestie en hen eraan te herinneren dat zij op het 
moment van verrekening over redelijke zekerheid moeten beschikken dat de gerapporteerde kosten 
door de begunstigde zijn gemaakt en door de internationale organisatie zijn aanvaard. 

Aanbeveling 2 – Versterk controles bij de opstelling van 

financieringsovereenkomsten voor maatregelen voor begrotingssteun 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling. 

De Commissie is van oordeel dat de modellen voor de financieringsovereenkomsten geschikt zijn 
voor het beoogde doel en dat zij, samen met de richtsnoeren inzake begrotingssteun, duidelijke 
richtsnoeren bieden met betrekking tot de overschrijving van middelen naar de 
kasmiddelenrekening van het begunstigde land en de toepasselijke wisselkoers. De Commissie is 
van mening dat de bepalingen op passende wijze worden toegepast, maar om zekerheid te bieden 
dat zij altijd duidelijk vermeld staan in de financieringsovereenkomst volgens de context van elk 
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land, zal de Commissie de controles aanscherpen door de bijbehorende controlelijst voor 
financieringsovereenkomsten te herzien. De Commissie wijst er evenwel op dat landen in zeldzame 
gevallen geen centrale bank hebben en dat de aanbeveling in die gevallen van overeenkomstige 
toepassing is volgens de context van het land. 

Aanbeveling 3 — Vermeld welke contracten bij de RFP-populatie buiten 

beschouwing worden gelaten 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling. 
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ANTWOORDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT OP
HET JAARVERSLAG 2021 VAN DE EUROPESE REKENKAMER

HOOFDSTUK 9: EUROPEES OPENBAAR BESTUUR

GOEDGEKEURD DOOR HET BUREAU VAN HET PARLEMENT OP 4 JULI 2022

ANTWOORDEN OP DE OPMERKINGEN VAN DE EUROPESE REKENKAMER
BETREFFENDE HET PARLEMENT

9.8

Overeenkomstig artikel 1 van de Regeling inzake het gebruik van kredieten van

begrotingspost 400 (hierna “regeling”) beheren de fracties de hun toegewezen middelen

volgens de beginselen van indirect beheer van de middelen overeenkomstig artikel 62, lid 1,

punt c), van het Financieel Reglement. Deze regeling vervangt de “bijdrageovereenkomsten”

(als bedoeld in artikel 155, lid 6, van het Financieel Reglement), die niet door de groepen

kunnen worden ondertekend met juridisch bindende werking.

Het standpunt van de administratie van het Europees Parlement is dat artikel 175, lid 1, en

artikel 163, lid 1, van het Financieel Reglement, waarin het gebruik van

aanbestedingsprocedures via onderhandelingen voor overeenkomsten met een hoge waarde

wordt omschreven, niet van toepassing zijn op de fracties, aangezien deze bepalingen alleen

gelden voor direct beheer.

Als follow-up van eerder gemelde tekortkomingen in verband met aanbestedingen door

fracties in 2015 en 2016 heeft de administratie van het Parlement richtsnoeren voor

aanbestedingen verstrekt en opleidingen voor de fracties georganiseerd.

Het Europees Parlement neemt nota van de opmerkingen van de Rekenkamer. Volgens

artikel 1.4 van de regeling, dienen de fracties verantwoording af te leggen aan de instelling

voor het gebruik van de kredieten binnen de grenzen van de bevoegdheden waarmee zij door

het Bureau zijn belast voor de toepassing van onderhavige regeling. De administratie van het

Parlement zal de fracties blijven steunen om ervoor te zorgen dat de kredieten

overeenkomstig deze regeling worden gebruikt en dat zij passende maatregelen nemen om

uitgaven te voorkomen die niet in overeenstemming zijn met deze regeling.

Naar aanleiding van het besluit van het Bureau van het Parlement van 5 oktober 2020 heeft

het Parlement de openbare aanbestedingsprocedure voor de aankoop van het gebouw aan

de Wiertzstraat in Brussel uitgevoerd in overeenstemming met het Financieel Reglement en
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alle toepasselijke interne regels en procedures, alsook met de meest strikte eerbiediging van

het beginsel van non-discriminatie ten aanzien van alle potentiële inschrijvers. Het doel van

de procedure was gebouwen aan te kopen binnen in of zeer dicht bij het centrale

gebouwencomplex van het Parlement, zoals bepaald in onderhavige nota van het Bureau.

In de kennisgeving van de procedure, zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de

Europese Unie van 28 oktober 2020 (2020/S210-511911), werd uitdrukkelijk vermeld dat de

procedure tot doel had kantoorruimte voor leden, parlementaire medewerkers en personeel

van het Europees Parlement te vinden. Aangezien de leden wat betreft de afstand van hun

kantoor tot de vergaderzaal zo gelijk mogelijk moeten worden behandeld, speelde het

afstandscriterium een zeer belangrijke rol binnen de kwaliteitscriteria. De wegingsfactor van

het afstandscriterium is vastgesteld op 20 van de 50 kwaliteitspunten. Bovendien kreeg de

mogelijkheid om het gebouw te verbinden met de centrale gebouwen een extra wegingsfactor

van 4 van de 50 kwaliteitspunten teneinde te zorgen voor een zo groot mogelijke afstemming

op de doelstelling van het Bureau van het Parlement. Andere instellingen van de Unie hebben

voor de aankoop van gebouwen een soortgelijke weging voor nabijheid gebruikt. Op grond

van de jurisprudentie van de Europese rechterlijke instanties beschikt de aanbestedende

dienst over een ruime beoordelingsbevoegdheid ten aanzien van de keuze, de inhoud en de

toepassing van de relevante gunningscriteria met betrekking tot de opdracht in kwestie, met

inbegrip van criteria die tot doel hebben de economisch voordeligste inschrijving1 te bepalen.

Het Parlement is van mening dat het gebouw aan de Wiertzstraat de economisch voordeligste

inschrijving is geweest, rekening houdend met de prijs en de specifieke behoeften en

doelstellingen van de aanbestedende dienst, zoals bepaald in de gebouwenstrategie van het

Parlement die door het Bureau is goedgekeurd.

Bovendien moet rekening worden gehouden met de situatie die zich zou hebben voorgedaan

als het Parlement het gebouw niet zou hebben aangekocht. De door het Parlement in 2009

ondertekende vruchtgebruikovereenkomst voor het gebouw aan de Wiertzstraat bevatte

geen enkele mogelijkheid voor een opzeggingsclausule. Indien het Parlement het gebouw

niet had verworven, zou het verplicht zijn geweest de jaarlijkse vruchtgebruikbetalingen voor

de resterende looptijd van de overeenkomst te betalen tot en met 31 mei 2027. Bovendien

zou het Parlement de reeds gedane investeringen in modernisering, beveiliging en de

verbinding van het gebouw met de andere gebouwen hebben verloren.

ANTWOORD OP DE AANBEVELING VAN DE REKENKAMER BETREFFENDE HET
PARLEMENT

Aanbeveling 9.1.

Het Europees Parlement aanvaardt de aanbeveling van de Rekenkamer.

Het Parlement zal de fracties blijven bijstaan om hun intern financieel beheer te verbeteren.

Het zal met name de richtsnoeren voor aanbestedingen door de fracties verder verduidelijken

1 Arrest van het Gerecht in zaak T-556/11, rechtsoverweging 215.
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en het zal voorstellen de Regeling inzake het gebruik van kredieten van begrotingspost 400,

beter af te stemmen op het Financieel Reglement.
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG 

VAN DE EUROPESE REKENKAMER VAN 2021 

“HOOFDSTUK 9 — EUROPEES OPENBAAR BESTUUR” 

De Commissie is verheugd over de algemene conclusie van de Europese Rekenkamer dat het 
foutenpercentage bij de uitgaven aan Europees openbaar bestuur niet van materieel belang was. 

Met betrekking tot de opmerkingen betreffende de pensioenbetalingen (paragraaf 9.10) wijst de 
Commissie erop dat het besluit tot opschorting van verplichte levensbewijzen tussen juni 2020 en 
november 2021 van kracht was. Alle functionarissen zijn of worden ervan in kennis gesteld dat 
resterende verklaringen zoals voorheen moeten worden opgestuurd. 

Met betrekking tot de bevindingen van de follow-upanalyse van de aanbeveling van 2018 over 
gezinstoelagen (paragraaf 9.19), is, zoals bevestigd door de ERK, het toezicht op uit andere bronnen 
ontvangen toelagen complex.  Aangezien de regularisatie van uit andere bronnen ontvangen 
toelagen alleen kan plaatsvinden op basis van verklaringen van de functionarissen, kunnen de 
desbetreffende dossiers alleen achteraf worden bijgewerkt en niet in real time worden uitgevoerd. 
De Commissie heeft versterkte consistentiecontroles uitgevoerd en is erin geslaagd de te veel 
betaalde bedragen vrijwel zonder enige vertraging terug te vorderen. 
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG 

VAN DE EUROPESE REKENKAMER VAN 2021 

“HOOFDSTUK 10 — HERSTEL- EN VEERKRACHTFACILITEIT” 

INLEIDING OP DE ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE 

In 2021 heeft de Commissie 22 herstel- en veerkrachtplannen beoordeeld en bekrachtigd, welke 
plannen vervolgens door de Raad zijn goedgekeurd. Na ondertekening van de financierings- en 
leningsovereenkomsten heeft de Commissie de voorfinanciering van maximaal 13 % van de 
financiële bijdrage uitbetaald aan de 21 lidstaten die daarom hadden verzocht (waarvan 20 in 
2021). Aan het eind van het jaar heeft de Commissie de beoordeling van het eerste, door Spanje 
ingediende betalingsverzoek uitgevoerd en de overeenkomstige betaling in december 2021 
uitgevoerd.  

In 2021 heeft de Commissie controlestrategieën voor de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) 
ontwikkeld en is zij begonnen met de uitvoering ervan; Van alle mijlpalen en streefdoelen uit elk 
betalingsverzoek worden systematische controles vooraf verricht, en er wordt een controlestrategie 
voor de herstel- en veerkrachtfaciliteit ingevoerd.  

De controlestrategie omvat op risicoanalyse gebaseerde controlewerkzaamheden met betrekking 
tot de betalingsverzoeken, evenals systeemcontroles van i) de systemen die uitvoering geven aan 
mijlpalen en streefdoelen en ii) de systemen die ten grondslag liggen aan de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese Unie. Met betrekking tot de controles van betalingsverzoeken 
is de Commissie voornemens om controles uit te voeren van alle mijlpalen en streefdoelen die als 
een hoog risico worden beschouwd. Wat de systeemcontroles betreft, is ten minste één controle per 
lidstaat tegen eind 2023 gepland.  

Ingeval de mijlpalen en streefdoelen van een betalingsverzoek slechts gedeeltelijk op bevredigende 
wijze worden verwezenlijkt, biedt het juridisch kader van de RRF-verordening de Commissie de 
flexibiliteit om over het bedrag van een op te schorten termijn te beslissen. De Commissie werkt 
aan een methodologie waarmee een gelijke behandeling kan worden gewaarborgd. De Commissie 
had deze in 2021 echter niet nodig, omdat zij van oordeel was dat alle mijlpalen die in het eerste 
door Spanje ingediende betalingsverzoek waren opgenomen naar behoren waren verwezenlijkt. 

REGELMATIGHEID VAN DE VERRICHTINGEN 

Beoordeling van criteria voor de mijlpalen en streefdoelen 

10.22 De Commissie baseerde haar oordeel van bevredigende verwezenlijking van de mijlpalen

op de beschrijving ervan en op de relevante elementen in de beschrijving van de maatregelen, die 
beide waren opgenomen in het desbetreffende uitvoeringsbesluit van de Raad en het 
verificatiemechanisme waarin de operationele regelingen voorzagen. 

10.23 In de oorspronkelijke versie van de interne richtsnoeren, die van toepassing was ten tijde

van het Spaanse betalingsverzoek, werd niet alleen gevraagd dat alle elementen in de beschrijving 
van de mijlpaal of het streefdoel in het uitvoeringsbesluit van de Raad en de elementen in de 
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beschrijving van de maatregel in het uitvoeringsbesluit “in de regel” volledig zouden moeten 
worden nageleefd, maar werd ook voorzien in uitzonderingen wanneer dit niet het geval zou zijn. 
Dit strookt met het door de medewetgevers in de RRF-verordening overeengekomen concept dat de 
Commissie de “bevredigende” verwezenlijking beoordeelt, hetgeen de Commissie een zekere 
beoordelingsmarge biedt bij de analyse van de verschillende elementen. 

10.24-10.25 en kader 1 (mijlpaal 395 “Wijzigingen van de 

vennootschapsbelasting in 2021”) 

Wat mijlpaal 395 betreft, beoordeelt de Commissie overeenkomstig artikel 24, lid 3, van de RRF-
verordening “of de desbetreffende mijlpalen en streefdoelen die zijn vastgelegd in het... 
uitvoeringsbesluit van de Raad, op bevredigende wijze zijn gerealiseerd”. Het element dat de 
Rekenkamer als niet-beoordeeld heeft aangemerkt (en als niet-verwezenlijkt beschouwt), is niet in 
de mijlpaal opgenomen, maar in de beschrijving van de maatregel. Overeenkomstig artikel 20, lid 5, 
punt c), van de RRF-verordening is de beschrijving van de maatregel een afzonderlijk onderdeel van 
het uitvoeringsbesluit van de Raad vergeleken met de mijlpalen en streefdoelen, die onder 
artikel 20, lid 5, punt e) en f), vallen. De Commissie is dan ook van mening dat niet alle elementen 
van die beschrijving altijd relevant zijn voor het oordeel van de Commissie of de mijlpalen en 
streefdoelen op bevredigende wijze zijn verwezenlijkt. 

De Commissie heeft erkend dat haar interne richtsnoeren voor de beoordeling van mijlpalen en 
streefdoelen niet duidelijk genoeg waren en heeft stappen ondernomen om dit aan te pakken. De 
Commissie is van mening dat het element van de beschrijving van de maatregel waarnaar de 
Rekenkamer verwijst niet direct of indirect wordt genoemd in de mijlpaal en evenmin direct of 
indirect relevant is voor de verwezenlijking van die mijlpaal. De Commissie ziet dan ook geen reden 
om het noodzakelijk te achten dat dit element wordt beoordeeld en betwist dat op basis hiervan 
zou kunnen worden geoordeeld dat de mijlpaal niet op bevredigende wijze is verwezenlijkt.  

Het door de Rekenkamer genoemde element is door Spanje en de Commissie steeds beschouwd als 
een doelstelling voor de middellange termijn. Dit wordt gestaafd door het Spaanse herstel- en 
veerkrachtplan zelf (waarin uitdrukkelijk naar dit element als een doelstelling voor de middellange 
termijn wordt verwezen) en de titel van de hervorming in het uitvoeringsbesluit van de Raad, 
waarin sprake is van de “korte termijn”, evenals door het feit dat de hervorming van het 
belastingstelsel om een minimale vennootschapsbelasting te waarborgen elders in het herstel- en 
veerkrachtplan en in het uitvoeringsbesluit van de Raad (C28.R3 en mijlpaal 388) met verschillende 
tijdpaden is behandeld.  

Dit wordt ook ondersteund door het feit dat de einddatum van het indicatieve tijdschema voor deze 
hervorming (31 maart 2021) van het uitvoeringsbesluit van de Raad eerder valt dan de datum 
waarop de OESO overeenstemming heeft bereikt over de maatregelen die moeten worden 
genomen om dit minimumbelastingtarief van 15 % te bereiken (8 oktober 2021). Op basis van de 
OESO-overeenkomst heeft de Commissie op 22 december 2021 een voorstel gepubliceerd voor een 
richtlijn van de Raad tot instelling van een algemeen minimumbelastingniveau voor multinationale 
concerns in de Unie, waarover in de Raad geen overeenstemming bestaat.  

De Commissie is ook van oordeel dat in de beschrijving van de mijlpaal ondubbelzinnig wordt 
vermeld dat het te bereiken doel van de bij de begrotingswet voor 2021 en de 
ontwikkelingsverordeningen ingevoerde wijzigingen met betrekking tot de vennootschapsbelasting 
verhoging van de inkomsten uit de vennootschapsbelasting is. Dit is het kortetermijndoel voor deze 
hervorming waarnaar in het Spaanse herstel- en veerkrachtplan wordt verwezen en dat door de 
hervorming is bereikt, zoals blijkt uit de voorlopige beoordeling van de Commissie. Gelet op het 
voorgaande is de Commissie van mening dat het bereiken van dit minimumbelastingtarief van 
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15 % niet relevant was voor de beoordeling van deze mijlpaal. Om deze reden werd dit niet 
vermeld in de voorlopige beoordeling van de mijlpaal door de Commissie. 

10.26 De Commissie verwijst naar haar argumenten met betrekking tot paragraaf 10.24 en

bevestigt dat het minimumbelastingtarief enkel als een doelstelling voor de middellange termijn 
kan worden geïnterpreteerd. Zij is van mening dat het, in het licht van de wet die vóór de 
vaststelling van het uitvoeringsbesluit van de Raad is vastgesteld, duidelijk is dat noch de 
Commissie, noch Spanje of de Raad een mijlpaal zouden hebben goedgekeurd die per definitie niet 
te verwezenlijken zou zijn. Het is dan ook niet meer dan normaal dat deze kwestie niet in de 
documentatie van de lidstaat of in de beoordeling van de Commissie is vermeld. 

10.28 Het bedrag dat aan een lidstaat wordt betaald voor het op bevredigende wijze realiseren

van een bepaalde reeks mijlpalen en streefdoelen wordt door de Raad vastgesteld in het 
respectieve uitvoeringsbesluit van de Raad. Betalingen worden verricht voor het op bevredigende 
wijze realiseren van de desbetreffende overeengekomen mijlpalen en streefdoelen. Als strikt 
prestatiegerelateerd instrument koppelt de herstel- en veerkrachtfaciliteit de betalingen aan de 
prestaties en niet aan de concreet gemaakte kosten. De financiële bijdrage van de herstel- en 
veerkrachtfaciliteit wordt bepaald op basis van een maximale financiële bijdrage die voor elke 
lidstaat wordt berekend, waarbij rekening wordt gehouden met de geraamde totale kosten van het 
herstel- en veerkrachtplan. In overeenstemming met dit concept sui generis is het uitgesloten om 
“de vergoeding voor het bereiken van een afzonderlijke mijlpaal of afzonderlijk streefdoel” af te 
leiden. 

Het juridisch kader van de RRF-verordening verplicht de Commissie om te beslissen over het op te 
schorten bedrag van een termijn indien slechts een deel van de mijlpalen en streefdoelen van een 
betalingsverzoek op bevredigende wijze is gerealiseerd en biedt de Commissie flexibiliteit bij deze 
beslissing over het bedrag. De Commissie is begonnen met het ontwikkelen van een methodologie 
die moet zorgen voor een gelijke behandeling bij de toepassing van deze flexibiliteit door de 
Commissie. Als gevolg van het juridisch kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit kan een 
dergelijke methodologie echter niet worden ontworpen om “de vergoeding voor het bereiken van 
een afzonderlijke mijlpaal of afzonderlijk streefdoel” af te leiden. De Commissie werkt nog aan de 
ontwikkeling van deze methodologie, waarbij moet worden opgemerkt dat deze methodologie in 
2021 niet nodig was, aangezien de Commissie van oordeel was dat alle mijlpalen die in het eerste 
door Spanje ingediende betalingsverzoek waren opgenomen op bevredigende wijze waren 
verwezenlijkt. 

Mijlpalen in verband met het controlesysteem van de lidstaat 

10.29 De Commissie heeft haar beoordeling voor elk herstel- en veerkrachtplan duidelijk

uiteengezet, ook met betrekking tot het controlesysteemcriterium. Alle goedgekeurde herstel- en 
veerkrachtplannen omvatten adequate controlesystemen; wanneer de Commissie het voorgestelde 
controlesysteem niet als adequaat had beschouwd, zou zij het plan niet positief hebben beoordeeld. 

De Commissie wijst erop dat wanneer het uitvoeringsbesluit van de Raad ruimte laat voor 
interpretatie, dit geen risico’s oplevert voor het oordeel van de Commissie over de bevredigende 
verwezenlijking, maar veeleer een marge biedt voor een kwalitatief oordeel. 

10.31-10.32 Ten aanzien van mijlpaal 173 heeft de Commissie door haar werkzaamheden

bevestigd dat het Spaanse controlesysteem kon voldoen aan de vereisten van artikel 22 van de 
RRF-verordening, aangezien het een van de elementen is die door de mijlpaal worden bestreken. De 
Commissie heeft specifiek de volledigheid van de gegevensverzamelingssystemen beoordeeld en 
geconstateerd dat 100 % van de contracten naar behoren was geregistreerd.
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De Commissie is van mening dat het feit dat zij gebieden heeft vastgesteld die voor verbetering 
vatbaar zijn of efficiënter kunnen worden gemaakt, onvoldoende reden is om haar beoordeling in 
twijfel te trekken en derhalve geen rechtvaardiging kan vormen voor afwijzing van het 
betalingsverzoek en de niet-verrichting van de betaling. De Commissie moet bij de beoordeling van 
mijlpalen of streefdoelen voor de controles vaststellen welke gebieden voor verbetering vatbaar 
zijn; zij zal dit blijven doen en de resultaten vervolgens met de lidstaten delen.  

De Commissie zal met de lidstaten blijven samenwerken om de voor de herstel- en 
veerkrachtplannen gebruikte controlesystemen te verbeteren, en zal er bij haar beoordeling op 
toezien dat de wettelijke minimumnormen worden gehandhaafd. 

Documentatie van het beoordelingsproces 

10.35 Aangaande de twee in paragraaf 10.35 genoemde mijlpalen is de Commissie van mening

dat het met de auditors gedeelde bewijsmateriaal volledig aantoont dat zij over de nodige 
documentatie beschikte om haar bevindingen te staven, maar onderkent zij dat in één geval 
verbeteringen in de administratie zouden kunnen worden aangebracht. 

Wat betreft mijlpaal 215 was het oordeel van de Commissie gebaseerd op een grondige analyse 
van de inhoud van de DATAESTUR-website. De screenshots van de DATAESTUR-website die in 
oktober en november 2021 door de Commissie zijn verzameld, staven de conclusies uit de 
beoordeling van de Commissie.  Niettemin erkent de Commissie dat de registratie van deze 
screenshots niet in overeenstemming met de interne richtsnoeren heeft plaatsgevonden. 

Met betrekking tot mijlpaal 303 is de Commissie van oordeel dat zij het controlespoor van de 
verschillende uitwisselingen met Spanje en dat van het interne overleg tussen de diensten van de 
Commissie heeft bijgehouden en dat dit steun biedt voor de conclusie van een bevredigende 
verwezenlijking. 

JAARLIJKSE ACTIVITEITENVERSLAGEN EN ANDERE 
GOVERNANCEREGELINGEN 

10.41 De Commissie is van mening dat, in een context waarin betalingen zijn gebaseerd op een

kwalitatieve beoordeling van de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen, aan deze mijlpalen 
en streefdoelen geen individuele waarde is toegekend en deze mijlpalen en streefdoelen zeer divers 
zijn, er geen zinvol foutenpercentage kan worden vastgesteld. 

10.42 De Commissie merkt op dat de herstel- en veerkrachtfaciliteit geen deel uitmaakt van het

MFK en dat, zoals zij in haar antwoord op paragraaf 10.41 heeft uiteengezet, anders dan bij andere 
financieringsprogramma’s, die onder het MFK vallen, voor de herstel- en veerkrachtfaciliteit geen 
zinvol foutenpercentage kan worden vastgesteld — vandaar de afzonderlijke verklaring in het 
AMPR. De Commissie merkt op dat de Europese Rekenkamer in haar jaarverslag een soortgelijke 
aanpak volgt, met een apart hoofdstuk voor de herstel- en veerkrachtfaciliteit. 
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CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

Conclusies 

10.44 Zoals de Commissie in haar antwoord op paragraaf 10.27 heeft uiteengezet, is zij het, op

basis van het beschikbare bewijsmateriaal en haar grondige controles vooraf, niet eens met de 
conclusie van de Rekenkamer en is zij van mening dat de mijlpaal op bevredigende wijze is 
verwezenlijkt. De Commissie merkt op dat de Rekenkamer op basis van een professioneel oordeel 
heeft vastgesteld dat de fout niet van materieel belang is en begrijpt dat dit is gebeurd met 
inachtneming van kwalitatieve elementen (zie paragraaf 10.21). De Commissie merkt tevens op dat 
zij niet zeker weet hoe een dergelijke benadering in de toekomst zal worden toegepast, en zij ziet 
uit naar een verduidelijking hiervan door de Rekenkamer. Bovendien is de Commissie, zoals in 
paragraaf 10.41 is aangevoerd, van mening dat het niet mogelijk is om een zinvol 
foutenpercentage vast te stellen. 

10.45 Zoals de Commissie in haar antwoord op paragraaf 10.35 heeft uitgelegd, kon zij in één

geval voldoende documentatie verstrekken, maar kon zij de registratie ervan niet aantonen. In het 
andere geval is de Commissie van mening dat de documentatie waarom de Rekenkamer verzocht 
geen verband houdt met de bevredigende verwezenlijking van de mijlpaal of doelstelling. 

Aanbeveling 1 – Niet-relevante elementen voor de beoordeling van mijlpalen en 

streefdoelen motiveren  

De Commissie aanvaardt de aanbeveling ten dele. 

Hoewel de Commissie de aanbeveling inzake het uitvoeringsbesluit van de Raad aanvaardt, zal zij, 
net als voor de operationele regelingen, de in de nadere specificatie van de mijlpalen en 
streefdoelen genoemde elementen motiveren. Andere elementen, zoals toezichtsstappen, kunnen 
door hun aard niet als relevant worden beschouwd en zullen niet per geval worden gemotiveerd. 

Aanbeveling 2 – Een methodologie ontwikkelen voor de (gedeeltelijke) 

opschorting van een betaling 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling. 

Aanbeveling 3 – De documentatie van de beoordeling van mijlpalen en 

streefdoelen verbeteren 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling. 
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Inleiding 
01 In dit jaarverslag presenteren wij onze bevindingen met betrekking tot het 
achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). Figuur 1 geeft 
een overzicht van de activiteiten en de uitgaven op dit terrein in 2021. 

Figuur 1 — De Europees Ontwikkelingsfondsen: financieel overzicht 2021 

 
(*) Overeenkomstig de geharmoniseerde definitie van onderliggende verrichtingen (zie voor nadere 
gegevens bijlage 1.1, paragraaf 12). 

Bron: ERK, op basis van de jaarrekeningen 2021 van het achtste, negende, tiende en elfde EOF. 
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Korte beschrijving van de Europese Ontwikkelingsfondsen 

02 De EOF’s, die in 1959 van start gingen, vormden het voornaamste instrument
door middel waarvan de Europese Unie (EU) de ontwikkelingssamenwerking 
ondersteunde in de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) en 
in landen en gebieden overzee (LGO) tot eind 2020, waarbij het elfde (en laatste) EOF 
het meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020 betrof. Het kader dat de betrekkingen 
van de EU met de ACS- en LGO-landen regelde, was een partnerschapsovereenkomst 
die op 23 juni 2000 in Cotonou werd ondertekend voor een periode van 20 jaar (“de 
Overeenkomst van Cotonou”). De toepassing van de bepalingen ervan werd verlengd, 
momenteel tot 30 juni 2022. De belangrijkste doelstelling ervan was armoede terug te 
dringen en uiteindelijk uit te bannen, in overeenstemming met de belangrijkste 
doelstelling van ontwikkelingssamenwerking zoals vastgelegd in artikel 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). In het meerjarig 
financieel kader (MFK) 2021-2027 is ontwikkelingshulp voor de ACS-landen 
geïntegreerd in het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking — Europa in de wereld (Neighbourhood, Development 
and International Cooperation Instrument, “NDICI—Europa in de wereld”) en die voor 
de LGO in het LGO-besluit, dat ook betrekking heeft op Groenland. Het achtste, 
negende, tiende en elfde EOF werden zelf echter niet in de algemene begroting van de 
EU geïntegreerd en de afzonderlijke uitvoering en rapportage daarvan zullen worden 
voortgezet totdat zij worden afgesloten. 

03 In 2019 heeft de Commissie de resterende openstaande verrichtingen voor
projecten van het achtste EOF afgesloten. Alle saldi en vrijmakingen zijn overgedragen 
aan het negende EOF. In 2021 werd de financiële en operationele afsluiting van het 
achtste EOF aangekondigd. Alle desbetreffende activiteiten zijn afgerond, alle 
controles zijn uitgevoerd en alle contracten en financiële besluiten zijn afgesloten in de 
EOF-rekeningen. 

04 De EOF’s zijn bijzonder omdat:

a) zij rechtstreeks werden gefinancierd door de bijdragen van de lidstaten, die
waren gebaseerd op quota, ofwel financiële verdeelsleutels die door de nationale
regeringen tijdens vergaderingen van de Raad van de Europese Unie werden
vastgesteld in verdere interne akkoorden tussen de vertegenwoordigers van de
EU-lidstaten, in het kader van de Raad bijeen;

b) zij buiten het kader van de algemene begroting van de EU worden beheerd door
de Commissie en door de Europese Investeringsbank (EIB);
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c) vanwege het intergouvernementele karakter van de EOF´s het Europees 
Parlement een beperktere rol speelt in de werking daarvan dan bij de 
instrumenten voor ontwikkelingssamenwerking die worden gefinancierd uit de 
algemene EU-begroting; het was met name niet betrokken bij de vaststelling en 
toewijzing van EOF-middelen. Het Europees Parlement is echter wel de 
kwijtingverlenende autoriteit, behalve ten aanzien van de investeringsfaciliteit, 
die door de EIB wordt beheerd en daarom niet binnen de reikwijdte van onze 
controle valt12; 

d) het jaarperiodiciteitsbeginsel niet van toepassing is op de EOF’s: EOF-
overeenkomsten werden doorgaans gesloten voor een vastleggingsperiode van 
vijf tot zeven jaar en de betalingen kunnen gedurende een veel langere periode 
worden gedaan. 

05 De EOF´s worden vrijwel volledig beheerd door directoraat-generaal 
Internationale Partnerschappen van de Commissie (DG INTPA)3. Een klein deel( 0,25 %) 
van de EOF-uitgaven voor 2021 werd beheerd door directoraat-generaal Europese 
Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (DG ECHO). 

06 De uitgaven die in dit verslag worden behandeld, worden in 79 landen verricht 
aan de hand van een breed scala aan methoden, zoals contracten voor 
werkzaamheden, leveringen en diensten; subsidies; begrotingssteun, 
programmaramingen en bijdrage- en delegatieovereenkomsten die zijn gesloten met 
entiteiten die in het kader van pijlerbeoordelingen zijn beoordeeld (bijv. internationale 
organisaties) (zie bijlage I).  

                                                      
1 Zie de artikelen 43, 48-50 en 58 van Verordening (EU) 2015/323 inzake het financieel 

reglement van toepassing op het 11e Europees Ontwikkelingsfonds. 

2 In 2012 werd de controle door de ERK van deze verrichtingen geregeld in een tripartiete 
overeenkomst tussen de EIB, de Commissie en de ERK (artikel 134 van Verordening (EG) 
nr. 215/2008 inzake het Financieel Reglement van toepassing op het 10e Europees 
Ontwikkelingsfonds). 

3 DG DEVCO werd DG INTPA in januari 2021. 
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Hoofdstuk I — Financiële uitvoering 
van het achtste, negende, tiende en 
elfde EOF 
07 De begroting van het achtste EOF (1995-2000) bedroeg 12,8 miljard EUR, die van 
het negende EOF (2000-2007) 13,8 miljard EUR en die van het tiende EOF (2008-2013) 
22,7 miljard EUR. 

08 Het Intern Akkoord tot oprichting van het elfde EOF (2015-2020) trad in werking 
op 1 maart 2015. Tussen 2013 en 2015 werden middelen vastgelegd via een 
overbruggingsfaciliteit om de continuïteit te waarborgen in afwachting van de 
ratificatie van het elfde EOF. Voor het elfde EOF is in totaal 30,5 miljard EUR 
beschikbaar, waarvan 29,1 miljard EUR is toegewezen aan de ACS-landen en 
0,4 miljard EUR aan de LGO-landen; 1,1 miljard EUR is bestemd voor administratieve 
kosten. 

09 Figuur 2 geeft de besteding van de EOF-middelen in 2021 en gecumuleerd voor 
het achtste, negende, tiende en elfde EOF weer. 
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Figuur 2 — Besteding van EOF-middelen per 31 december 2021* 

(miljoen EUR) 
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Totaal-
bedrag 

Uitvoerings-
graad2 

 Achtste 
EOF3 

Negende 
EOF3 

Tiende 
EOF 

Elfde 
EOF3 

Totaal-
bedrag 

 Achtste 
EOF 

Negende 
EOF 

Tiende 
EOF 

Elfde 
EOF 

Totaal-
bedrag 

Uitvoerings-
graad2  

A — MIDDELEN1  75 959   0 -14 -113 213 86  10 376 15 266 20 947 29 456 76 045  
         
B — BESTEDING  

               

1. Globale vastleggingen4  75 929 100,0 %  0 -18 -172 -16 -206  10 375 15 250 20 805 29 293 75 723 99,6 % 
2. Individuele vastleggingen5  71 304 93,9 %  0 -8 33 2 085 2 110  10 374 15 245 20 600 27 195 73 414 96,5 % 
3. Betalingen  62 018 81,6 %  0 8 311 3 082 3 401  10 374 15 216 19 956 19 874 65 420 86,0 %  
C — Nog te betalen vastleggingen 
(B1-B3)  

13 911 18,3 %   0 34 850 9 419 10 303 13,5 % 
 
D — Beschikbaar saldo (A-B1)7  30 0,0 %   1 16 142 163 322 0,4 % 
 

* Afgeronde cijfers. 
1 Waaronder oorspronkelijke toewijzingen voor het achtste, negende, tiende en elfde EOF, cofinanciering, rente, diverse middelen en overdrachten van eerdere EOF´s. 
2 Als percentage van de middelen. 
3 Negatieve bedragen betreffen vrijmakingen. 
4 Globale vastleggingen betreffen financieringsbesluiten. 
5 Individuele vastleggingen betreffen individuele contracten. 
6 Nettovastleggingen na vrijmakingen. Nettobetalingen na terugvorderingen. 
7 Het beschikbare saldo omvat de “niet-besteedbare reserve” (kan niet worden gebruikt zonder unaniem besluit van de Raad). 

Bron: ERK, op basis van de jaarrekeningen 2021 van het achtste, negende, tiende en elfde EOF. De gepresenteerde cijfers hebben geen betrekking op het deel van het EOF dat wordt 
beheerd door de EIB. 
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10 Elk jaar stelt DG INTPA voor zichzelf kernprestatie-indicatoren (KPI’s) voor goed
financieel beheer en het doelmatige gebruik van middelen vast. Uit deze indicatoren 
blijkt dat DG INTPA in 2021, ondanks de moeilijkheden in verband met de COVID-19-
crisis, zijn streefdoelen heeft behaald wat betreft het verminderen met 35 % ten 
opzichte 2020 van oude voorfinanciering en niet-afgewikkelde vastleggingen en het 
onder de 15 % houden van het aandeel van openstaande verlopen contracten (d.w.z. 
contracten die na afloop van de operationele activiteiten niet zijn afgesloten) in zijn 
portefeuille. Dit was het resultaat van een verbetering van de procedures in de 
afgelopen jaren (zie kader 1). Beide streefdoelen omvatten een algemeen streefdoel 
voor het gehele bevoegdheidsterrein van DG INTPA en een specifiek streefdoel voor de 
EOF’s. 

Kader 1 

KPI’s voor de vermindering van oude voorfinanciering, niet-
afgewikkelde vastleggingen en het percentage openstaande verlopen 
contracten 

In 2021 handhaafde DG INTPA het streefdoel van het voorgaande jaar van 35 % 
voor zijn KPI’s inzake de vermindering van oude voorfinanciering (KPI 10) en niet-
afgewikkelde vastleggingen (KPI 12). Het overtrof deze streefdoelen voor beide 
indicatoren, waarbij oude voorfinanciering voor zowel het EOF (46 %) als zijn 
gehele bevoegdheidsterrein (50 %) aanzienlijk werd verminderd. Het heeft de 
niet-afgewikkelde vastleggingen zowel voor het EOF als voor zijn gehele 
bevoegdheidsterrein met 39 % verminderd. 

DG INTPA heeft ook zijn streefdoel bereikt om niet meer dan 15 % van de verlopen 
contracten nog open te hebben staan in het systeem (KPI 11), zowel voor het EOF 
(13 %) als voor zijn gehele bevoegdheidsterrein (10 %). De KPI voor het EOF is 
sinds 2017 voortdurend verbeterd (19 % in 2017, 17 % in 2018, 15 % in 2019 en 
14 % in 2020) als gevolg van de nieuwe procedures die in 2017 werden ingevoerd. 
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Hoofdstuk II — 
Betrouwbaarheidsverklaring van de 
ERK over de EOF´s 

De betrouwbaarheidsverklaring van de ERK over het achtste, 
negende, tiende en elfde EOF aan het Europees Parlement en 
de Raad — Verslag van de onafhankelijke auditor 

Oordeel 

I. Wij hebben het volgende gecontroleerd:

a) de goedgekeurde jaarrekening van het achtste, negende, tiende en elfde EOF,
die de balans, de staat van de financiële resultaten, het kasstroomoverzicht,
de staat van de veranderingen van de nettoactiva en het verslag over de
financiële uitvoering voor het per 31 december 2021 afgesloten
begrotingsjaar omvat, en

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen
waarvoor de Commissie de verantwoordelijkheid voor het financieel beheer
draagt4.

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

II. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van het achtste, negende, tiende en
elfde EOF op alle materiële punten een getrouw beeld van hun financiële situatie
per 31 december 2021, van de resultaten van hun verrichtingen, van hun
kasstromen en van de veranderingen in de nettoactiva over het op die datum
afgesloten jaar, overeenkomstig het financieel reglement van het EOF en
overeenkomstig boekhoudregels op basis van internationaal aanvaarde
boekhoudnormen voor de overheidssector.

4 Overeenkomstig de artikelen 43, 48-50 en 58 van het financieel reglement van toepassing 
op het elfde EOF heeft deze betrouwbaarheidsverklaring geen betrekking op de middelen 
van het EOF die worden beheerd door de EIB. 
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Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij 
de rekeningen 

Ontvangsten 

Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de ontvangsten  

III. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële 
punten wettig en regelmatig. 

Uitgaven 

Afkeurend oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven 

IV. Naar ons oordeel vertonen de aanvaarde uitgaven in de rekeningen 
betreffende het per 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar materiële fouten 
vanwege de significantie van de aangelegenheid die is beschreven onder 
“Grondslag voor een afkeurend oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van 
de uitgaven”. 

Grondslag voor het oordeel 

V. Wij hebben onze controle verricht overeenkomstig de internationale 
controlestandaarden (ISA) en de regels inzake beroepsethiek van IFAC en de 
internationale standaarden van hoge controle-instanties (ISSAI) van INTOSAI. Onze 
verantwoordelijkheden volgens deze standaarden en regels worden nader 
beschreven in het onderdeel van ons verslag over de “verantwoordelijkheden van 
de auditor”. We hebben ook voldaan aan onafhankelijkheidsvereisten en zijn onze 
ethische verplichtingen krachtens de Ethische gedragscode voor professionele 
accountants (Code of Ethics for Professional Accountants) van de International 
Ethics Standards Board for Accountants nagekomen. Wij achten de verkregen 
controle-informatie toereikend en geschikt als grondslag voor ons oordeel. 

Grondslag voor een afkeurend oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van 
de uitgaven 

VI. De uitgaven die in 2021 zijn geboekt onder het achtste, negende, tiende en 
elfde EOF vertonen materiële fouten. Het door ons geschatte foutenpercentage 
voor de aanvaarde uitgaven in de rekeningen bedraagt 4,6 %. 

Essentiële controleaangelegenheden 

VII. Essentiële controleaangelegenheden zijn aangelegenheden die naar ons 
professionele oordeel het belangrijkst waren bij onze controle van de financiële 
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staten van de huidige periode. Deze aangelegenheden werden behandeld in het 
kader van onze controle van de financiële overzichten als geheel en bij het vormen 
van ons oordeel daarover, maar we geven geen afzonderlijk oordeel af over deze 
aangelegenheden. 

Te betalen lasten 

VIII. Wij hebben de in de rekeningen opgenomen te betalen lasten beoordeeld 
waarbij in grote mate sprake is van schattingen. Eind 2021 schatte de Commissie 
de subsidiabele kosten die door de begunstigden gemaakt, maar nog niet 
gerapporteerd waren op 5 381 miljoen EUR (eind 2020: 5 452 miljoen EUR). 

IX. Om het risico van onjuiste vermelding van de te betalen lasten aan te pakken, 
onderzochten wij de berekening van deze ramingen van de te betalen lasten en 
evalueerden wij een steekproef van 30 individuele voorfinancieringen en 
27 facturen in stap 1. Op basis van de verrichte werkzaamheden hebben wij 
geconcludeerd dat de in de definitieve rekeningen opgenomen te betalen lasten 
juist waren. 

Potentiële impact van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de 
Europese Unie op de EOF-rekeningen 2021 

X. Sinds 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) geen lidstaat van de EU 
meer. Overeenkomstig het tussen de twee partijen gesloten akkoord inzake de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (het 
“terugtrekkingsakkoord”) heeft het VK zich ertoe verbonden partij bij het EOF te 
blijven tot de afsluiting van het elfde EOF en alle voorgaande EOF’s die nog niet 
zijn afgesloten. Het VK zal dezelfde verplichtingen op zich nemen als de lidstaten 
in het kader van het interne akkoord waarbij het elfde EOF werd opgezet, alsmede 
aan de verplichtingen die voortvloeien uit voorgaande EOF’s tot aan de afsluiting 
ervan. 

XI. Het terugtrekkingsakkoord bepaalt ook dat in gevallen waarin de bedragen 
van projecten in het kader van het tiende EOF of van voorgaande EOF’s niet zijn 
vastgelegd of zijn vrijgemaakt op de datum van inwerkingtreding van dit akkoord, 
het aandeel van het VK in die bedragen niet zal worden hergebruikt. Hetzelfde 
geldt voor het aandeel van het VK in niet-vastgelegde of vrijgemaakte middelen in 
het kader van het elfde EOF na 31 december 2021.  

XII. Op basis hiervan is er geen financiële impact te melden op de EOF-
rekeningen 2021. Wij concluderen dat de EOF-rekeningen per 31 december 2021 
de stand van het terugtrekkingsproces op die datum juist weergeven. 
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Verantwoordelijkheden van de leiding 

XIII. Overeenkomstig de artikelen 310-325 van het VWEU en het financieel 
reglement van het elfde EOF is de leiding verantwoordelijk voor het opstellen en 
weergeven van de jaarrekening van de EOF´s op basis van de internationaal 
aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector, alsmede voor de 
wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. Deze 
verantwoordelijkheid omvat het ontwerpen, invoeren en in stand houden van 
internebeheersingsmaatregelen die relevant zijn voor de opstelling en weergave 
van financiële overzichten die geen afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fraude of fouten bevatten. De Commissie draagt de eindverantwoordelijkheid 
voor de wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen die ten grondslag 
liggen aan de rekeningen van de EOF´s. 

XIV. Bij het voorbereiden van de rekeningen van de EOF´s is de Commissie 
verantwoordelijk voor het beoordelen van het vermogen van de EOF´s om de 
activiteiten ervan voort te zetten, voor het melden van alle relevante kwesties en 
voor het hanteren van het continuïteitsbeginsel tenzij zij voornemens is om de 
entiteit te liquideren of om haar activiteiten stop te zetten, of als er geen 
realistisch alternatief bestaat. 

XV. De Commissie is verantwoordelijk voor het toezicht op het proces van 
financiële verslaglegging over de EOF’s. 

Verantwoordelijkheden van de auditor voor de controle van de EOF-rekeningen 
en onderliggende verrichtingen 

XVI. Onze doelstellingen bestaan erin, redelijke zekerheid te verkrijgen over de 
vraag of de EOF-rekeningen geen afwijkingen van materieel belang vertonen en of 
de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn, alsmede op basis van 
onze controle het Europees Parlement en de Raad een 
betrouwbaarheidsverklaring voor te leggen over de betrouwbaarheid van de 
rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen. Redelijke zekerheid is een hoge mate van zekerheid, maar geen 
garantie dat bij de controle alle gevallen waarin sprake is van een materiële 
afwijking of van niet-conformiteit noodzakelijkerwijs zijn opgespoord. Deze 
kunnen voortkomen uit fraude of fouten en worden van materieel belang geacht 
indien hiervan, afzonderlijk of geaggregeerd, redelijkerwijs zou kunnen worden 
verwacht dat ze van invloed zijn op economische beslissingen die worden 
genomen op basis van deze EOF-rekeningen. 

393



 

 

XVII. Als onderdeel van een controle in overeenstemming met de ISA´s en 
ISSAI´s passen wij professionele oordeelsvorming toe en houden wij gedurende de 
hele controle een professioneel-kritische instelling. Daarnaast: 

o identificeren en beoordelen we de risico´s op afwijkingen van materieel 
belang in de EOF-rekeningen en op niet-conformiteit van materieel belang 
van de onderliggende verrichtingen met vereisten uit het wettelijk kader van 
de EOF´s, hetzij door fraude, hetzij door fouten. Wij ontwerpen in het licht 
van die risico's controleprocedures en voeren die uit en we verkrijgen 
controle-informatie die toereikend en geschikt is als grondslag voor ons 
controleoordeel. Gevallen waarin sprake is van een afwijking of niet-
conformiteit van materieel belang als gevolg van fraude zijn moeilijker te 
ontdekken dan die als gevolg van fouten, aangezien er bij fraude sprake kan 
zijn van collusie, vervalsing, opzettelijke omissies, verkeerde voorstellingen 
van zaken of het terzijde stellen van de interne beheersing. Bijgevolg is het 
risico groter dat dergelijke gevallen niet worden ontdekt; 

o verkrijgen we inzicht in de internebeheersingsmaatregelen die relevant zijn 
voor de controle teneinde adequate controleprocedures op te zetten, maar 
niet om een oordeel uit te spreken over de doeltreffendheid van de 
internebeheersingsmaatregelen; 

o beoordelen we de geschiktheid van de door de leiding gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaglegging en van de redelijkheid van de 
boekhoudkundige schattingen en de daarmee samenhangende 
informatieverschaffing door de leiding; 

o trekken we conclusies over de geschiktheid van de wijze waarop de leiding 
het continuïteitsbeginsel hanteert en, op basis van de verkregen controle-
informatie, over het al dan niet bestaan van materiële onzekerheden die het 
gevolg zijn van gebeurtenissen of omstandigheden die mogelijk aanzienlijke 
twijfel doen rijzen over het vermogen van de EOF´s om de bedrijfsactiviteiten 
voort te zetten. Als we tot de conclusie komen dat een dergelijke materiële 
onzekerheid bestaat, zijn we verplicht in ons verslag de aandacht te vestigen 
op de gerelateerde informatie in de EOF-rekeningen of, indien deze 
informatie ontoereikend is, ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die we hebben verkregen tot de datum 
van vaststelling van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de entiteit haar 
bedrijfsactiviteiten niet langer kan voortzetten; 

o evalueren we de algemene presentatie, structuur en inhoud van de 
jaarrekening, met inbegrip van alle vermelde informatie, en beoordelen we of 
de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende verrichtingen 
en gebeurtenissen. 

394



 

 

XVIII. Wij communiceren met de leiding onder meer over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over significante controlebevindingen, 
waaronder bevindingen over significante tekortkomingen in de interne 
beheersing. 

XIX. Voor de ontvangsten onderzoeken wij alle bijdragen van de lidstaten en 
een steekproef van andere soorten ontvangstenverrichtingen. 

XX. Ten aanzien van de uitgaven onderzoeken wij betalingsverrichtingen nadat 
de uitgaven zijn gedaan, geboekt en goedgekeurd. Dit onderzoek betreft alle 
soorten betalingen (behalve voorschotten) op het moment dat deze worden 
gedaan. Voorschotbetalingen worden onderzocht nadat de ontvanger van de 
middelen het passende gebruik ervan heeft aangetoond en de instelling of het 
orgaan dit bewijs heeft aanvaard door het afwikkelen van de voorschotbetaling, 
wat wellicht pas in een volgend jaar plaatsvindt. 

XXI. We bepalen welke van de met de Commissie besproken punten het 
belangrijkst waren bij de controle van de EOF-rekeningen en dus de essentiële 
controleaangelegenheden voor de huidige periode vormen. Wij beschrijven deze 
aangelegenheden in ons verslag, tenzij openbaarmaking ervan verboden is op 
grond van de wet- en regelgeving of, zoals zeer zelden gebeurt, wij besluiten dat 
een aangelegenheid niet in ons verslag moet worden opgenomen omdat 
redelijkerwijs te verwachten is dat de negatieve gevolgen daarvan zwaarder 
wegen dan de voordelen ervan voor het algemeen belang. 

7 juli 2022 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
President 

 

Europese Rekenkamer 

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxemburg 
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Informatie tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring 

Reikwijdte en aanpak van de controle 

11 In bijlage 1.1 van ons Jaarverslag 2021 over de uitvoering van de EU-begroting 
worden onze controleaanpak en -methoden beschreven, die ook gelden voor de 
controle van de EOF’s. 

12 Onze opmerkingen over de betrouwbaarheid van de rekeningen van de EOF´s zijn 
gebaseerd op de financiële overzichten5 van het achtste, negende, tiende en elfde EOF 
die zijn goedgekeurd door de Commissie6 en de “representation letter” van de 
rekenplichtige die op 28 juni 2022 werd ontvangen. Wij hebben de bedragen en de 
vermelde informatie getoetst en de gehanteerde boekhoudbeginselen beoordeeld, 
alsmede eventuele significante ramingen van de Commissie en de algehele presentatie 
van de rekeningen. 

13 Om de regelmatigheid van de verrichtingen te controleren, onderzochten we een 
steekproef van 140 verrichtingen die representatief waren voor alle soorten uitgaven 
binnen de EOF’s. De steekproef bestond uit 26 verrichtingen met betrekking tot het 
noodtrustfonds voor Afrika, 92 verrichtingen die zijn goedgekeurd door 17 EU-
delegaties7 en 22 betalingen die zijn goedgekeurd door het hoofdkantoor van de 
Commissie8. In gevallen waarin we fouten ontdekten in de verrichtingen, analyseerden 
we de onderliggende oorzaken om mogelijke tekortkomingen op te sporen. 

14 We onderzochten ook het volgende voor 2021: 

a) alle bijdragen van de lidstaten en een steekproef van andere soorten 
ontvangstenverrichtingen, zoals medefinancieringsbijdragen van andere landen; 

b) bepaalde door DG INTPA en de EU-delegaties gebruikte systemen, waaronder: i) 
controles vooraf door personeel van de Commissie en externe auditors (die zijn 

                                                      
5 Zie artikel 39 van Verordening (EU) 2018/1877 inzake het financieel reglement van 

toepassing op het 11e Europees Ontwikkelingsfonds. 

6 In overeenstemming met het financieel reglement voor de EOF’s; zie artikel 38 van 
Verordening (EU) 2018/1877. 

7 Botswana, Burkina Faso, Djibouti, Oost-Timor, Ethiopië, Ghana, Guinee-Bissau, Haïti, 
Jamaica, Liberia, Malawi, Mali, Niger, Nigeria, Tanzania, Uganda en Zambia. 

8 Alle 140 betalingen liepen via DG INTPA. 
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aangesteld door de Commissie of de begunstigden) voordat betalingen werden 
verricht, ii) monitoring en toezicht, met name de follow-up van externe controles, 
en de RFP-studie; 

c) de betrouwbaarheid van de informatie over de regelmatigheid in het jaarlijks 
activiteitenverslag (JAV) van DG INTPA, de consistentie van de methodologie voor 
de raming van risicobedragen, toekomstige correcties en terugvorderingen, en de 
opname daarvan in het jaarlijks beheers- en prestatieverslag (AMPR) van de 
Commissie; 

d) de follow-up van onze eerdere aanbevelingen. 

15 Zoals aangegeven in paragraaf 05, voert DG INTPA de meeste uit de algemene 
EU-begroting en de EOF´s gefinancierde instrumenten voor externe hulp uit. Onze 
opmerkingen over systemen en de presentatie van informatie in het JAV hebben 
betrekking op het gehele bevoegdheidsterrein van DG INTPA en niet alleen op de 
EOF´s. 

16 Vanwege de COVID-19-pandemie was het niet mogelijk om ter plaatse bezoeken 
aan EU-delegaties af te leggen9. In plaats daarvan voerden we controles op stukken uit. 
Dit maakte dat wij bepaalde controleprocedures, met name het verifiëren van de 
uitvoering van de contracten voor de geselecteerde verrichtingen, niet konden 
uitvoeren, en beperkte zodoende onze controlewerkzaamheden. We moesten onze 
aanpak aanpassen, controles op stukken uitvoeren van verrichtingen en projecten en 
op afstand contact onderhouden met onze gecontroleerden. Het ontdekkingsrisico10 
kan toenemen wanneer er geen controles ter plaatse worden uitgevoerd; niettemin 
zijn wij van mening dat we op basis van het verkregen bewijsmateriaal onze 
werkzaamheden konden afronden en er conclusies uit konden trekken. 

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

17 Tijdens onze controle stelden wij vast dat de rekeningen geen afwijkingen van 
materieel belang vertoonden. 

                                                      
9 Botswana, Burkina Faso, Ethiopië, Guinee-Bissau, Haïti, Liberia, Malawi, Niger, Nigeria, 

Tanzania, Uganda en Zambia. 

10 Het ontdekkingsrisico is het risico dat de auditor een afwijking die niet is gecorrigeerd door 
middel van de internebeheersingsmaatregelen van de entiteit, niet ontdekt. 
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Regelmatigheid van de verrichtingen 
Ontvangsten 

18 De ontvangstenverrichtingen vertoonden geen materieel foutenpercentage. 

Uitgaven 

19 Van de 140 door ons onderzochte verrichtingen bevatten er 54 (38,8 %) fouten. 
Op basis van de 43 door ons gekwantificeerde fouten schatten wij het 
foutenpercentage op 4,6 % (zie figuur 3). 

Figuur 3 — Resultaten van de toetsing van verrichtingen 

 
Bron: ERK. 

20 In figuur 4 wordt het door ons geschatte foutenpercentage voor 2021 per soort 
fout uitgesplitst. 
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Figuur 4 — Uitsplitsing van het geschatte foutenpercentage per soort 
fout 

 
Bron: ERK. 

21 Kader 2 bevat voorbeelden van fouten die we hebben gekwantificeerd, eveneens 
per soort fout. 

Kader 2 

Het ontbreken van een rechtsgrondslag met niet-subsidiabele 
uitgaven tot gevolg 

De Commissie ondertekende een subsidieovereenkomst met een internationale 
organisatie om de kasbeheerfunctie van Niger te verbeteren en één enkele 
rekening voor de kasmiddelen in het land in te voeren. De totale kosten van de 
maatregel werden geraamd op 1,4 miljoen EUR en de EU-bijdrage bedroeg 100 %. 

Wij onderzochten de tussen de Commissie en Niger gesloten 
financieringsovereenkomst ter waarde van 82 miljoen EUR. Daarin stond dat de 
middelen moesten worden besteed aan begrotingssteun en andere projecten, 
maar werd niet vermeld dat er moest worden gewerkt aan één enkele rekening 
voor de kasmiddelen. De financieringsovereenkomst voorzag ook niet in de 
gunning van een hiermee verband houdende opdracht aan de betrokken 
organisatie of aan enige andere instantie, hoewel zij als rechtsgrondslag voor de 
gunning in kwestie werd genoemd. De fout betreft de volledige waarde van de 
overeenkomst (1,4 miljoen EUR). 
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Ontbreken van essentiële bewijsstukken 

De Commissie sloot een (voor 99,75 % door de EU gefinancierde) 
delegatieovereenkomst ter waarde van 16 miljoen EUR met een internationale 
organisatie om particuliere investeringen in Ugandese commerciële houtplantages 
aan te moedigen door subsidies en technische ondersteuning te bieden. 

Een van de voor controle geselecteerde verrichtingen betrof de salariskosten van 
een werknemer ten bedrage van 9 000 EUR voor werkzaamheden in het kader van 
het project. In het arbeidscontract werd deze werknemer toegewezen aan andere 
projecten dan het gecontroleerde. 

De internationale organisatie kon niet aantonen dat de werknemer aan het 
gecontroleerde project had gewerkt. Daarom beschouwen wij de uitgaven als niet-
subsidiabel. 

Gedeeltelijk niet-gedane uitgaven die leiden tot niet-subsidiabele 
kosten ten laste van het project 

De Commissie ondertekende een delegatieovereenkomst met een internationale 
organisatie om de toegang tot onderwijs voor kwetsbare kinderen te 
ondersteunen en te vergemakkelijken. De totale kosten van de maatregel werden 
geraamd op 24,5 miljoen EUR, waarvan 19,5 miljoen EUR (79,6 %) door de EU 
werd gedekt. 

Bij het onderzoek van de uitgesplitste uitgaven hebben wij opgemerkt dat de 
internationale organisatie uitgaven ten bedrage van 7,4 miljoen EUR had 
gedeclareerd — en dat de Commissie deze had goedgekeurd. Uit onze controles 
bleek dat de werkelijke uitgaven voor die periode 6,9 miljoen EUR waren. Het 
verschil van 0,5 miljoen EUR vertegenwoordigde het door de organisatie 
vastgelegde maar nog niet uitgegeven bedrag. De Commissie had dus 6,2 % van 
het gecontroleerde bedrag ten onrechte goedgekeurd. 

Ernstige inbreuk op de regels inzake openbare aanbestedingen: 
ongerechtvaardigde besluiten van de nationale ordonnateur 

De nationale ordonnateur voor de EOF’s van Mali gunde een opdracht aan een 
adviesbureau voor de verlening van technische bijstand ter verbetering van het 
wegenonderhoud in het land. Deze bijstand werd gefinancierd uit het elfde EOF en 
had een waarde van 1,2 miljoen EUR. 

De nationale ordonnateur maakte gebruik van een niet-openbare procedure om 
de diensten aan te besteden. Twee inschrijvers bereikten de eindevaluatiefase. De 
eerste inschrijver behaalde de beste score op basis van het criterium “economisch 
voordeligste inschrijving” maar werd door de nationale ordonnateur afgewezen 
op basis van de aanbeveling van het evaluatiecomité, dat zijn inschrijving 
abnormaal laag achtte (1 miljoen EUR, terwijl het maximum voor de opdracht 
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1,2 miljoen EUR bedroeg). De nationale ordonnateur gunde de opdracht aan de 
tweede inschrijver. 

De eerste inschrijver heeft twee beroepen ingesteld bij de 
geschillenbeslechtingscommissie van Mali, die zijn argumenten gegrond achtte en 
de nationale ordonnateur gelastte het oorspronkelijke besluit te herroepen. De 
nationale ordonnateur weigerde dit echter te doen. 

De gunning van deze opdracht was derhalve ongerechtvaardigd en de fout betreft 
de volledige waarde ervan. 

22 Evenals in 2020 maakten de Commissie en haar uitvoerende partners meer 
fouten bij verrichtingen die verband hielden met subsidies en met begunstigde landen, 
internationale organisaties en agentschappen van de lidstaten gesloten bijdrage- en 
delegatieovereenkomsten dan bij andere steunvormen (zoals die met betrekking tot 
contracten voor werkzaamheden, leveringen en diensten). Van de 92 door ons 
onderzochte verrichtingen in deze categorie vertoonden er 39 kwantificeerbare 
fouten, wat 81 % van het geschatte foutenpercentage uitmaakte. 

23 In 15 gevallen van kwantificeerbare fouten en 8 gevallen van niet-
kwantificeerbare fouten beschikte de Commissie over voldoende informatie om de 
fouten te kunnen voorkomen, of te kunnen opsporen en corrigeren voordat zij de 
uitgaven accepteerde. Indien de Commissie alle beschikbare informatie naar behoren 
had gebruikt, zou het geschatte foutenpercentage 2,4 procentpunt lager zijn geweest. 

24 Bovendien werden 25 verrichtingen met kwantificeerbare fouten, die 
1,9 procentpunt bijdroegen aan het geschatte foutenpercentage, onderworpen aan 
een controle of een uitgavenverificatie. Het controlesysteem van DG INTPA is 
gebaseerd op controles vooraf11. Aan de hand van de in de controle-
/verificatieverslagen verstrekte informatie over de werkelijk verrichte werkzaamheden 

                                                      
11 Het algemene controlesysteem bestaat uit controles vooraf en achteraf. Bij controles 

vooraf wordt de subsidiabiliteit van de uitgaven beoordeeld vóór het contracteren en vóór 
de aanvaarding van de uitgaven, terwijl controles achteraf worden uitgevoerd nadat de 
uitgaven zijn aanvaard. Een externe controle kan bijvoorbeeld vooraf (voordat een betaling 
wordt aanvaard) ofwel achteraf (nadat een project is voltooid) worden verricht. Beide 
soorten kunnen tot terugvordering van aan de begunstigde betaalde middelen leiden; in 
het geval van controles vooraf hebben dergelijke terugvorderingen betrekking op eerder 
betaalde voorfinanciering. 
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konden wij niet nagaan of de fouten bij deze voorafgaande controles ontdekt en 
gecorrigeerd hadden kunnen worden12. 

25 Evenals in voorgaande jaren wijst de frequentie waarmee fouten werden 
aangetroffen — met enkele fouten in einddeclaraties waarvoor vooraf externe 
controles en uitgavenverificaties hadden plaatsgevonden — op tekortkomingen in 
deze controles. 

26 We stelden twee uitgaventerreinen vast waarop de verrichtingen vanwege 
specifieke betalingsvoorwaarden minder foutgevoelig zijn. Dit betreft i) 
begrotingssteun en ii) door internationale organisaties uitgevoerde 
multidonorprojecten waarbij de “hypothetische aanpak” wordt gevolgd. In 2021 
controleerden we vier verrichtingen voor begrotingssteun en acht door internationale 
organisaties beheerde projecten waarbij de “hypothetische aanpak” was toegepast13. 

27 Net als in voorgaande jaren boden sommige internationale organisaties slechts 
beperkte toegang tot documenten (bijv. in read-onlyformaat), wat betekent dat we er 
geen kopieën van konden maken. Deze problemen belemmerden de planning en 
uitvoering van onze controle en leidden tot vertragingen bij de ontvangst van de 
gevraagde documentatie en de uitvoering van de werkzaamheden door het 
controleteam. In onze jaarverslagen 2018 en 2020 hebben we daarmee verband 
houdende aanbevelingen gedaan. Hoewel de Commissie haar communicatie met 
internationale organisaties heeft geïntensiveerd, kost het ons nog steeds moeite om 
de gevraagde documentatie van sommige daarvan te verkrijgen. 

Jaarlijkse activiteitenverslagen en andere governanceregelingen 

28 In elk jaarlijks activiteitenverslag uit de periode 2012-2018 heeft DG INTPA 
punten van voorbehoud gemaakt betreffende de regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen. Het maakte geen punten van voorbehoud in 2019, 2020 of 2021. Toch 
stelde het, net als in voorgaande jaren, actieplannen vast om de tekortkomingen in de 
uitvoering van zijn controlesysteem aan te pakken. 

                                                      
12 De verslagen bestrijken niet alle gerapporteerde uitgaven en zijn niet voldoende 

gedetailleerd om uit te wijzen of de posten waarvoor we fouten ontdekten, deel 
uitmaakten van de desbetreffende steekproef. 

13 Meer informatie over begrotingssteun en de hypothetische aanpak is te vinden in de 
paragrafen 8.10-8.12 van hoofdstuk 8 van ons Jaarverslag 2021 over de uitvoering van de 
begroting. 
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29 In 2019 en 2020 hebben wij verslag uitgebracht over de bevredigende 
vooruitgang die is geboekt ten aanzien van de actieplannen van 2018 en 2019; in 
april 2021 waren zeven van de negen acties afgerond en waren er twee in uitvoering. 
In zijn actieplan 2020 heeft DG INTPA, net als in voorgaande jaren, het aantal acties 
aangepast, in dit geval tot zeven. Vijf van deze acties werden overgedragen van 
voorgaande jaren en er werden twee nieuwe acties toegevoegd: 
i) overmatige verrekening van voorfinanciering beperken en ii) een evaluatie uitvoeren 
van het gebruik van de nieuwe opdrachtbeschrijving voor uitgavenverificaties. In 
april 2022 waren vier acties afgerond en waren er drie in uitvoering. 

30 In het actieplan 2021 werd één nieuwe actie toegevoegd: het follow-up geven 
aan de opmerkingen met een hoog risico naar aanleiding van de audit door de dienst 
Interne Audit van de Commissie inzake de pijlerbeoordeling op het gebied van extern 
optreden (die DG BUDG, DG ECHO, DG INTPA, DG NEAR en de FPI betreft als de DG’s 
en diensten die verantwoordelijk zijn voor extern optreden). Twee van de zeven 
andere acties zijn permanente acties en de overige vijf werden overgedragen 
(zie bijlage II). 

RFP-studie 2021 

31 In 2021 heeft DG INTPA zijn tiende studie van het restfoutenpercentage (RFP) 
door een externe contractant laten verrichten. Het doel van de studie is een schatting 
te maken van het percentage fouten die zijn ontsnapt aan alle beheerscontroles van 
DG INTPA die dienen ter voorkoming, opsporing en correctie van dergelijke fouten op 
zijn gehele bevoegdheidsterrein teneinde conclusies te trekken over de 
doeltreffendheid van die controles. De studie is een belangrijk element voor de 
betrouwbaarheidsverklaring van de directeur-generaal en draagt bij aan de informatie 
over de regelmatigheid inzake het externe optreden zoals vermeld in het AMPR. 

32 Voor de RFP-studie van 2021 stelde DG INTPA de steekproefomvang vast op 
48014 verrichtingen (exact hetzelfde aantal als in 2020 en 2019). Hierdoor kon het 
opnieuw afzonderlijke foutenpercentages presenteren voor de uit de algemene 
EU-begroting gefinancierde uitgaven en voor de uit het EOF gefinancierde uitgaven, 
naast het totale foutenpercentage voor beide samen. Voor het zesde 

                                                      
14 Van sommige verrichtingen in de steekproef was de waarde hoger dan het 

steekproefinterval; daarom was de uiteindelijke steekproefomvang 412. 
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achtereenvolgende jaar ligt het in de studie geraamde RFP onder de door de 
Commissie vastgestelde materialiteitsdrempel van 2 %; in 2021 is het 1,14 %. 

33 De RFP-studie vormt geen assurance-opdracht of controle; ze is gebaseerd op de 
RFP-methodologie en -handleiding van DG INTPA. In onze eerdere jaarverslagen15 over 
de EOF´s werden al beperkingen in de studies beschreven die mogelijk hebben 
bijgedragen tot de onderschatting van het RFP. 

34 Eén aspect van de RFP-studie is de mate waarin op het werk van andere auditors 
wordt vertrouwd. Er zijn drie scenario’s mogelijk: i) er wordt niet vertrouwd op het 
werk van ander auditors en er vindt een volledige gegevensgerichte toetsing plaats; 
ii) er wordt gedeeltelijk vertrouwd op het werk van andere auditors en de 
gegevensgerichte toetsing wordt beperkt; iii) er wordt volledig vertrouwd op het werk 
van andere auditors en er vindt geen verdere toetsing plaats. Het percentage van de 
verrichtingen waarvoor volledig wordt vertrouwd op het werk van anderen steeg van 
15 % in 2020 tot 34 % in 2021. Wij blijven bij ons standpunt dat een dergelijk hoge 
mate waarin vertrouwd wordt op het werk van andere auditors indruist tegen het doel 
van een RFP-studie, namelijk het schatten van het percentage fouten die zijn ontsnapt 
aan alle beheerscontroles van DG INTPA die dienen om dergelijke fouten te 
voorkomen, op te sporen en te corrigeren. 

Evaluatie van het JAV 2021 

35 De betrouwbaarheidsverklaring van de directeur-generaal in het JAV 2021 omvat 
geen punten van voorbehoud. Vanaf 2018 heeft DG INTPA de reikwijdte van de punten 
van voorbehoud (d.w.z. het aandeel van de uitgaven waarop zij betrekking hebben) 
aanzienlijk beperkt. In figuur 5 wordt de reikwijdte weergegeven van de punten van 
voorbehoud die elk jaar werden gepresenteerd in de JAV´s van 2011 tot 2021. 

                                                      
15 Zie onze jaarverslagen inzake de EOF´s van 2017, 2018, 2019 en 2020. 
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Figuur 5 — De punten van voorbehoud in de JAV’s 2011-2021 van 
DG INTPA 

 
Bron: ERK. 

36 Wij vinden het ontbreken van punten van voorbehoud in het JAV 2021 
ongerechtvaardigd en zijn van mening dat dit deels voortvloeit uit de beperkingen van 
de RFP-studie, aangezien onze bevindingen inzake deze studie ook betrekking hebben 
op de daarop gebaseerde ramingen van risicobedragen. DG INTPA schat het totale 
risicobedrag bij betaling op 79,65 miljoen EUR16 (1,41 % van de uitgaven in 2021) en 
het totale risicobedrag bij afsluiting op 66,03 miljoen EUR17. Naar raming van DG INTPA 
zal 13,62 miljoen EUR (24 %) van het risicobedrag bij betaling worden gecorrigeerd 
door zijn controles in komende jaren (dit bedrag staat bekend als het “corrigerend 
vermogen”). 

37 DG INTPA werkt aan de verbetering van de kwaliteit van zijn gegevens voor de 
berekening van het corrigerend vermogen. In 2021 ging het verder met zijn opleidings- 
en bewustmakingsactiviteiten met betrekking tot terugvorderingen en de kwaliteit van 

                                                      
16 Dit is de beste voorzichtige schatting van de Commissie van het bedrag aan relevante 

uitgaven die gedurende het jaar werden gedaan maar niet in overeenstemming zijn met de 
contract- en regelgevingsbepalingen die van toepassing waren toen de betaling werd 
verricht. 

17 Zie het JAV 2021 van DG INTPA, blz. 34. 
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boekhoudkundige gegevens18. Evenals in voorgaande jaren heeft DG INTPA gerichte 
controles uitgevoerd op terugvorderingsopdrachten om de vastgestelde discrepanties 
te corrigeren. Wij hebben de berekening van het corrigerend vermogen voor 2021 
onderzocht. We hebben 35 % (naar waarde) van de totale populatie van 
terugvorderingen getoetst en troffen geen fouten aan in onze steekproef. 

38 Om de financiële verslaglegging van de verschillende DG’s van de Commissie 
consistenter te maken, werd in 2020 een “financiële scorekaart” gecreëerd, bestaande 
uit zes indicatoren19. In 2021 werden er nog vier aan toegevoegd20. Zes van deze tien 
indicatoren waren in 2021 van toepassing op de EOF´s en de trustfondsen. Voor 
“globale absorptie van vastleggingen” behaalde DG INTPA in 2021 een resultaat van 
99 % voor de EU-begroting en van 97 % voor het EOF; in 2020 was dit respectievelijk 
95 % en 94 %. Voor “tijdige betalingen” behaalde DG INTPA in 2021 97 % voor de 
EU-begroting en 95 % voor het EOF; in 2020 was dit respectievelijk 98 % en 97 %. 

  

                                                      
18 Specifieke opleiding van lokaal personeel van de EU-delegaties over richtsnoeren voor het 

invoeren van terugvorderingsopdrachten. 

19 De financiële scorekaart is een reeks van zes financiële standaardindicatoren voor de 
Europese Commissie als geheel. Het doel ervan is om elke DG en elke dienst van de 
Commissie te benchmarken. De indicatoren zijn: 1) uitvoering van de vastleggingskredieten, 
2) uitvoering van de ramingen van de vastleggingskredieten, 3) uitvoering van de 
betalingskredieten, 4) uitvoering van de ramingen van de betalingskredieten, 5) globale 
absorptie van vastleggingen, 6) tijdige betalingen. 

20 De vier toegevoegde indicatoren zijn: 7) tijdige vrijmakingen, 8) benodigde tijd voor de 
registratie van facturen, 9) kwaliteit van de boekhoudkundige gegevens, 10) kwaliteit van 
de beheersgegevens. 
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Conclusie en aanbevelingen 

Conclusie 

39 Over het geheel genomen wijst de controle-informatie erop dat de EOF-
rekeningen voor het op 31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar een in alle 
materiële opzichten getrouw beeld geven van de financiële situatie van de EOF´s en 
van de resultaten van hun verrichtingen, kasstromen en veranderingen in de 
nettoactiva voor het op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig de 
bepalingen van het financieel reglement en de door de rekenplichtige vastgestelde 
boekhoudregels. 

40 Over het geheel genomen wijst de controle-informatie erop dat voor het op 
31 december 2021 afgesloten begrotingsjaar: 

a) de ontvangsten van de EOF’s geen materieel foutenpercentage vertoonden; 

b) de betalingsverrichtingen van de EOF´s een materieel foutenpercentage 
vertoonden (zie de paragrafen 19-25). We schatten het foutenpercentage op 
basis van onze toetsing van verrichtingen op 4,6 %. 

Aanbevelingen 

41 Bijlage III bevat de bevindingen van onze follow-upevaluatie van de twee 
aanbevelingen die wij in ons Jaarverslag 2018 over de EOF´s hebben gedaan, waarvan 
DG INTPA één aanbeveling in de meeste opzichten en één aanbeveling in enkele 
opzichten had uitgevoerd21. 

42 We evalueerden ook de aanbevelingen uit onze jaarverslagen 2019 en 2020 over 
de EOF´s waaraan onmiddellijk gevolg moest worden gegeven of die in de loop van 
2021 moesten worden uitgevoerd (zie bijlage III). Voor zowel 2019 als 2020 
beschouwen we twee van de aanbevelingen als in enkele opzichten uitgevoerd en één 
als nog niet uitgevoerd. 

                                                      
21 Deze follow-up was bedoeld om na te gaan of er naar aanleiding van onze aanbevelingen 

corrigerende maatregelen waren getroffen, en niet om de doeltreffendheid van de 
uitvoering daarvan te beoordelen. 
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43 Op basis van deze beoordeling en onze bevindingen en conclusies voor 2021 
doen wij de volgende aanbevelingen aan de Commissie (zie kader 2): 

Aanbeveling 1 — Versterk de controles met betrekking tot 
rechtsgrondslagen voorafgaand aan de ondertekening van 
contracten 

Versterk de interne beheersing om ervoor te zorgen dat er geen contracten worden 
ondertekend zonder dat er een geldige rechtsgrondslag bestaat. 

Streefdatum voor de uitvoering: eind 2023. 

Aanbeveling 2 — Trek de kosten af die niet voorafgaand aan 
betaling of verrekening zijn gemaakt 

Neem passende maatregelen om ervoor te zorgen dat vastleggingen of 
voorschotbetalingen die door begunstigden in hun financiële verslagen als gemaakte 
kosten worden gedeclareerd, in mindering worden gebracht voordat betalingen of 
verrekeningen worden gedaan. 

Streefdatum voor de uitvoering: eind 2023. 
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Bijlagen 

Bijlage I — EOF-betalingen in 2021 per hoofdregio 

 
Bron: Ontworpen met “Tableau” door de ERK, achtergrond kaart © Mapbox en © OpenStreetMap, 
waarvoor een licentie is verleend in het kader van de Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0-
licentie (CC BY-SA).  

Betalingen in het kader van het Europees Ontwikkelingsfonds 
— Afrika

Begunstigde landen
Top 10 (miljoen EUR)

1. Somalië 219
2. Democratische Republiek Congo 109
3. Tanzania 101
4. Uganda 84
5. Niger 81
6. Malawi 79
7. Mozambique 74
8. Sudan 70
9. Nigeria 66

10. Kenia 65
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Bron: Ontworpen met “Tableau” door de ERK, achtergrond kaart © Mapbox en © OpenStreetMap, 
waarvoor een licentie is verleend in het kader van de Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0-
licentie (CC BY-SA). 

Betalingen in het kader van het Europees Ontwikkelingsfonds — het 
Caribisch gebied en de Stille Oceaan

Begunstigde landen
Top 5 (miljoen EUR)

1. Papoea-Nieuw-Guinea 29
2. Oost-Timor 9
3. Vanuatu 6
4. Fiji 5
5. Marshalleilanden 3

Begunstigde landen
Top 5 (miljoen EUR)

1. Haïti 47
2. Jamaica 11
3. Guyana 8
4. Belize 7
5. Dominicaanse Republiek 6
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Bijlage II — Stand van uitvoering van de actieplannen 

Actieplan 2019  

A.1 Vereenvoudigen en verduidelijken van de procedures en 
contractvoorwaarden voor subsidies.  In uitvoering 

A.2 
Alert blijven op vaak voorkomende fouten in het financieel 
en documentenbeheer bij de uitvoering van 
subsidieovereenkomsten. 

 Uitgevoerd 

B.1 

Ontwikkelen van een strategie om minder vaak gebruik te 
maken van programmaramingen en alternatieven te 
bevorderen met het oog op vereenvoudiging en 
kosteneffectiviteit. 

 Uitgevoerd 

C.1 

Werken aan het gebruik van de opdrachtbeschrijving voor 
uitgavenverificaties die in 2017 is vastgesteld (Ares (2018) 
1722717) voor de verificatie van uitgaven die door 
internationale organisaties onder indirect beheer zijn 
gedaan. 

 Uitgevoerd 

C.2 
Voortzetten en versterken van de samenwerking met 
internationale organisaties met het oog op een duurzame 
vermindering van fouten. 

 Uitgevoerd 

D.1 Vergroten van de consistentie en samenhang van de 
werking van controle- en verificatietaken.  Uitgevoerd 

D.2 Verduidelijken en bevorderen van het gebruik van 
vereenvoudigde kostenopties.  Uitgevoerd 

D.3 Verduidelijken en bevorderen van het gebruik van 
resultaatgerichte financiering.  In uitvoering 

D.4 Verbeteren van de methodologie en de handleiding voor de 
RFP-studie (nieuwe actie 2019).  Uitgevoerd 
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Actieplan 2020  

A.1 Vereenvoudigen en verduidelijken van de procedures en 
contractvoorwaarden voor subsidies.  In uitvoering 

A.2 
Alert blijven op vaak voorkomende fouten in het financieel 
en documentenbeheer bij de uitvoering van 
subsidieovereenkomsten. 

 Uitgevoerd 

B.1 
Voortzetten en versterken van de samenwerking met 
internationale organisaties met het oog op een duurzame 
vermindering van fouten. 

 Uitgevoerd 

C.1 Verduidelijken en bevorderen van het gebruik van 
resultaatgerichte financiering.  In uitvoering 

C.2 
Verbeteren van de methodologie en de handleiding voor de 
RFP-studie (nieuwe actie die voortbouwt op actie D4 van het 
actieplan 2019). 

 Uitgevoerd 

C.3 Beperken van de overmatige verrekening van 
voorfinanciering (nieuwe actie).  In uitvoering 

C.4 
Uitvoeren van een evaluatie van het gebruik van de 
opdrachtbeschrijving voor uitgavenverificaties 
(nieuwe actie). 

 Uitgevoerd 
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Actieplan 2021  

A.1 Vereenvoudigen en verduidelijken van de procedures en 
contractvoorwaarden voor subsidies.  In uitvoering 

B.1 
Voortzetten en versterken van de samenwerking met 
internationale organisaties met het oog op een duurzame 
vermindering van fouten. 

 Uitgevoerd 

B.2 

Follow-up geven aan de opmerkingen met een hoog risico 
naar aanleiding van de audit door de dienst Interne Audit 
inzake de pijlerbeoordeling op het gebied van extern 
optreden (nieuwe actie). 

 Uitgevoerd 

C.1 Verduidelijken en bevorderen van het gebruik van 
resultaatgerichte financiering.  In uitvoering 

C.2 
Verbeteren van de methodologie en de handleiding voor de 
RFP-studie (nieuwe actie die voortbouwt op actie D4 van het 
actieplan 2019). 

 Uitgevoerd 

C.3 Aanpakken van kwetsbaarheden in verband met overmatige 
verrekening van voorfinanciering.  In uitvoering 

C.4 Uitvoeren van een evaluatie van het gebruik van de 
opdrachtbeschrijving voor uitgavenverificaties.  Uitgevoerd 

C.5 Informatie over vaak voorkomende fouten delen met 
relevante betrokkenen bij de controle (nieuwe actie).  In uitvoering 

Bron: Actieplannen van de Europese Commissie voor 2019, 2020 en 2021. 
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Bijlage III — Follow-up van aanbevelingen 

Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 
Niet 

uitgevoerd 
Niet van 

toepassing 
Ontoereikend 

bewijs In de meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

2018 

Aanbeveling 1: 

Onderneem stappen om bij internationale 
organisaties de verplichting te versterken om de 
ERK op verzoek alle bescheiden en inlichtingen 
over te leggen die nodig zijn voor de vervulling van 
haar taak, zoals bepaald in het VWEU. 

  X22    

Aanbeveling 2: 

Verbeter de methodologie en handleiding van de 
RFP-studie zodat deze uitgebreidere richtsnoeren 
geven over kwesties die we in dit verslag hebben 
vastgesteld en bijgevolg de risicobeoordeling van 
DG DEVCO voor de punten van voorbehoud 
passend ondersteunt. 

 X     

                                                      
22 De Commissie heeft de communicatie met internationale organisaties over onze toegang tot documenten geïntensiveerd. Enkele organisaties, zoals de 

Wereldbankgroep (WBG), hebben hun samenwerking met ons verbeterd, maar andere niet. Sommige organisaties van de Verenigde Naties (VN), zoals 
het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF), de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde 
Naties (UNDP), blijven read-only-toegang tot bewijsstukken verlenen. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 
Niet 

uitgevoerd 
Niet van 

toepassing 
Ontoereikend 

bewijs In de meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

2019 

Aanbeveling 1: 

Verbeter de voor de RFP-studie gebruikte 
methodologie en handleiding verder om de 
kwesties die we hebben vastgesteld in dit verslag 
aan te pakken, teneinde het in de studie 
gerapporteerde foutenpercentage 
betrouwbaarder te maken. 

Tijdpad: eind 2021. 

  X    

2020 

Aanbeveling 1: 

Onderneem stappen om ervoor te zorgen dat 
internationale organisaties de ERK volledige, 
onbeperkte en tijdige toegang — en niet alleen in 
read-onlyformaat — bieden tot documenten die 
nodig zijn om haar taak overeenkomstig het VWEU 
uit te voeren. 

Tijdpad: eind 2021. 

  X23    

                                                      
23 Zie aanbeveling 1 uit 2018. 
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Jaar Aanbeveling van de ERK 

Door de ERK verrichte analyse van de geboekte vooruitgang 

Volledig 
uitgevoerd 

Uitgevoerd 
Niet 

uitgevoerd 
Niet van 

toepassing 
Ontoereikend 

bewijs In de meeste 
opzichten 

In enkele 
opzichten 

Aanbeveling 2: 

Maak punten van voorbehoud op alle terreinen 
met een vastgesteld hoog risiconiveau, ongeacht 
het aandeel in de totale uitgaven en de financiële 
impact daarvan. 

Tijdpad: tegen de tijd dat het JAV 2021 wordt 
gepubliceerd. 

   X   

Bron: ERK. 
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET JAARVERSLAG 

VAN DE EUROPESE REKENKAMER VAN 2021 

“JAARVERSLAG OVER DE ACTIVITEITEN GEFINANCIERD UIT 

HET ACHTSTE, NEGENDE, TIENDE EN ELFDE EUROPEES 

ONTWIKKELINGSFONDS” 

INLEIDING OP DE ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE 

De Commissie benadrukt dat de uitvoering van het Europese Ontwikkelingsfonds (EOF) plaatsvindt 
in een risicovolle, complexe en snel evoluerende omgeving. Het fonds wordt gekenmerkt door 
verscheidenheid:  

- qua geografische spreiding, met veel verschillende delegaties over de hele wereld;

- qua uitvoerende entiteiten en partnerlanden, met hun uiteenlopende beheers- en
controlecapaciteiten, variërend van kleine plaatselijke niet-gouvernementele organisaties
tot internationale organisaties;

- qua hulpverleningsmethoden, waaronder traditionele projecten, begrotingssteun,
programma’s ter ondersteuning van het sectoraal beleid, bijdragen aan mondiale
instrumenten, blending, begrotingsgaranties, en andere.

Bovendien vond de uitvoering van de door het EOF gefinancierde activiteiten in 2021 plaats te 
midden van de uitdagingen van de COVID-19-pandemie en de snelle politieke veranderingen 
waarmee sommige van onze partnerlanden te maken kregen. 

De Commissie is van mening dat in deze uitdagende context een nulfoutenscenario onwaarschijnlijk 
is. De Commissie neemt echter in overeenstemming met het bestaande wettelijke en financiële 
kader alle nodige maatregelen om te zorgen voor een volledige en efficiënte uitvoering van het 
EOF. De Commissie blijft haar procedures aanpassen en verfijnen om het risico van fouten verder 
te beperken, hierbij rekening houdend met de resultaten van de door de Rekenkamer afgegeven 
betrouwbaarheidsverklaring. Het actieplan dat elk jaar door DG INTPA wordt vastgesteld, omvat 
onder meer maatregelen ter verlaging van het aantal fouten, zoals vereenvoudiging van de 
procedures, richtsnoeren en opleidings- en bewustmakingscampagnes. Om gevolg te geven aan de 
aanbevelingen van de Rekenkamer van 2021 met betrekking tot het EOF, zal de Commissie verdere 
maatregelen nemen om haar interne-controlesysteem te versterken voor zover dit passend wordt 
geacht, mede gelet op de kostenefficiëntie. 

REGELMATIGHEID VAN DE VERRICHTINGEN 

Kader 2 — Voorbeelden van fouten 

Het ontbreken van een rechtsgrondslag met niet-subsidiabele uitgaven tot gevolg 

Wat het type fout betreft dat zich heeft voorgedaan bij de toekenning van het subsidiecontract aan 

een internationale organisatie in Niger, zal de Commissie passende mitigerende maatregelen 
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nemen. De Commissie wijst er echter op dat dit project aanzienlijk heeft bijgedragen tot de 

verbetering van de kwaliteit van het beheer van de overheidsfinanciën.  Het project heeft de 

terugvordering van middelen door overheidsinstanties zekergesteld, maar heeft ook de verstoring 

van openbare diensten beperkt. 

Ontbreken van essentiële bewijsstukken 

Wat de salariskosten van de aan een ander project toegewezen werknemer betreft, wijst de 

Commissie erop dat deze niet-subsidiabele kosten niet aan het licht konden worden gebracht met 

behulp van de documenten die de internationale organisatie moest overleggen voor de vrijgave van 

de betaling overeenkomstig de ondertekende overeenkomst. Benadrukt moet worden dat dit een 

zeer succesvol uitgevoerd project is, dat een pioniersrol heeft vervuld bij de bevordering en 

ontwikkeling van de waardeketen voor commerciële bosbouw in Oeganda en tevens directe 

betrokkenheid bij het stimuleren van investeringen door de particuliere sector heeft aangetoond. 

Deel van de uitgaven niet gedaan, met niet-subsidiabele kosten ten laste van het project 

tot gevolg 

Wat betreft de bedragen die zijn vastgelegd, maar als verrichtte uitgaven zijn gedeclareerd, wijst 

de Commissie erop dat zij de fout als tijdelijk beschouwt, aangezien het definitieve subsidiabele 

bedrag pas zal worden vastgesteld na ontvangst van het door de begunstigde uitgebrachte 

eindverslag. De vastgelegde bedragen zullen tot het einde van de uitvoering van het project verder 

worden uitgegeven. 

De Commissie versterkt het bewustzijn en de controles om het probleem van overmatige 

verrekening te voorkomen, en zij verlangt van de betrokken entiteiten een duidelijkere rapportage. 

Ernstige inbreuken op aanbestedingsregels: ongerechtvaardigde besluiten van de 

nationale ordonnateur 

Wat betreft de bevinding met betrekking tot het besluit van de nationale ordonnateur over de 

openbare aanbesteding, benadrukt de Commissie dat de gevraagde dienst, ondanks de 

moeilijkheden waarmee men tijdens de aanbestedingsfase werd geconfronteerd, met succes is 

geleverd. Er is een restitutiesessie georganiseerd, met deelname van de ministeries van Vervoer en 

Buitenlandse Zaken, en de verstrekte aanbevelingen zijn bekrachtigd als zeer nuttig voor het 

verbeteren van het beheer van het wegonderhoud in Mali. 

22. De Commissie opereert in derde landen in complexe politieke en technische contexten, waarbij

zij samenwerkt met een groot aantal partners, zoals partnerlanden, internationale organisaties of
agentschappen van de lidstaten. Hoewel er regelmatig actieplannen worden uitgevoerd om de
foutenpercentages zo laag mogelijk te houden, acht de Commissie een nulfoutenscenario in deze
context onwaarschijnlijk.

23. De Commissie merkt op dat de meeste kwantificeerbare fouten die hadden kunnen worden

vermeden te wijten waren aan overmatige verrekening (tien gevallen) en dat er verscheidene
maatregelen worden genomen om dit type fouten te vermijden. Wat betreft de acht gevallen van
niet-kwantificeerbare fouten, is de Commissie het met twee ervan niet eens, terwijl vier andere
fouten betrekking hadden op hetzelfde contract dat vier keer voor verschillende verrichtingen, maar
met dezelfde fout met betrekking tot een uitvoeringsgarantie in de steekproef was opgenomen. De
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Commissie merkt op dat een fout in een verrichting niet noodzakelijk betekent dat er een 
onverschuldigd betaald bedrag moet worden teruggevorderd. 

24. De Commissie heeft in 2022 de evaluatie van de sinds 2018 geldende criteria voor toezicht

op de uitgaven voltooid. De conclusie was dat deze doeltreffend zijn wat betreft de follow-up van
niet-subsidiabele uitgaven (het model voor het verslag over het toezicht op de uitgaven bevat een
bijlage met de lijst van verrichtingen en fouten).

25. In september 2021 en mei 2022 heeft de Commissie de criteria voor toezicht op de uitgaven

herzien. De Commissie is voornemens om de analyses verder te verdiepen en andere aspecten,
zoals het nemen van steekproeven, aan te pakken, en om de lessen uit het verleden en de
antwoorden op een in februari 2022 gehouden enquête onder gebruikers van het kadercontract
voor controles te verwerken.

27. De Commissie is zich bewust van de gevallen van toegang tot documenten in “alleen-lezen”

formaat die door de Rekenkamer zijn vastgesteld en blijft de aandacht van de betrokken
internationale organisaties van de Verenigde Naties vestigen op de noodzaak om de auditors de
nodige informatie te verstrekken.

De Commissie werkt nauw samen met de betrokken internationale organisaties en de Rekenkamer 
om aanvaardbare oplossingen voor het probleem van de toegang tot documenten te vinden. 

Meer bepaald heeft de Commissie, toen deze gevallen betreffende de drie VN-organisaties onder 
haar aandacht werden gebracht, snel gereageerd en de dialoog met de betrokken VN-organisaties 
geïntensiveerd om de lopende werkzaamheden van de Rekenkamer te vergemakkelijken. 

JAARLIJKSE ACTIVITEITENVERSLAGEN 

28. In de vaste instructies van de Commissie is bepaald dat er een voorbehoud moet worden

gemaakt wanneer het restfoutenpercentage boven de materialiteitsdrempel van 2 % ligt.

Bovendien bepaalt de de-minimisregel die met de jaarlijkse activiteitenverslagen (JAV’s) voor 2019 
is ingevoerd dat mogelijke punten van voorbehoud als niet-substantieel worden beschouwd voor 
activiteiten die minder dan 5 % van de totale betalingen van het DG vertegenwoordigen en een 
financiële impact van minder dan 5 miljoen euro hebben. Dit stelt de Commissie in staat om alleen 
verslag uit te brengen over de belangrijke problemen die op het beheer van EU-gelden van invloed 
zijn. Volledige transparantie van de beheersrapportage blijft gewaarborgd: alle gevallen waarin de 
regel is toegepast, worden naar behoren in het JAV vermeld, en er wordt nauwlettend op toegezien.  

Voor 2019 en 2020 leidde de de-minimisregel ertoe dat er geen voorbehouden werden gemaakt, 
terwijl voor 2021 alle indicatieve restfoutenpercentages onder de materialiteitsdrempel van 2 % 
lagen. 

De studie naar het restfoutenpercentage 2021 

31. De Commissie is het ermee eens dat de studie naar het restfoutenpercentage (RFP) een

belangrijk ondersteunend element van de verklaring van de directeur-generaal, maar niet de enige
bron van zekerheid is. DG INTPA beschikt over een uitgebreid intern controlekader en een
controlestrategie die de volledige uitvoeringscyclus bestrijken. Alle elementen van het controlekader
dienen als bouwstenen voor de zekerheid die in het JAV wordt verschaft. Dit laatste is de basis voor
de regelmatigheidsinformatie in het AMPR.
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32. Naast het algemene restfoutenpercentage wordt in de RFP-studie ook het foutenpercentage

voor de twee financieringsstromen EOF en EU-begroting geraamd en wordt het risico
gedifferentieerd weergegeven (zie de tabel op blz. 34 en bijlage 9 bij het JAV 2021 van DG INTPA
waarin het risico bij betaling per relevant controlesysteem wordt weergegeven).

33. De Commissie karakteriseert de RFP-studie niet als een assurance-opdracht of een controle.

De studie dient een specifiek doel en is gebaseerd op een specifieke methodologie.

Deze wordt bekendgemaakt in het jaarlijks activiteitenverslag van DG INTPA, dat volledige en 
waarheidsgetrouwe beheersinformatie bevat.  De Commissie is van mening dat de studie niet 
onderhevig is aan beperkingen die kunnen bijdragen tot een onderschatting van fouten. 

34. Het gebruik van betrouwbaarheid ten behoeve van de RFP-studie is altijd al voorzien in de

RFP-methodologie. Het volledig opnieuw uitvoeren van een verificatie door een auditor zoals de
Europese Rekenkamer of een kadercontractant zou een grote en onnodige administratieve last
betekenen voor de begunstigden en indruisen tegen het beginsel van één enkele controle. De mate
van betrouwbaarheid kan niet van tevoren worden vastgesteld, aangezien die afhangt van het
aantal gevallen waarin betrouwbaarheid mogelijk en passend is. De Commissie is het er echter mee
eens dat de mate van betrouwbaarheid de historische gemiddelden in principe niet hoeft te
overtreffen, tenzij daarvoor een specifieke rechtvaardiging bestaat.

Evaluatie van het JAV 2021 

35. Zie de antwoorden van de Commissie op de paragrafen 28 en 31.

36. De Commissie is van mening dat het ontbreken van een voorbehoud gerechtvaardigd is

overeenkomstig de vaste instructies van de Commissie voor het maken van voorbehouden. Dit is
het resultaat van de uitgebreide beoordeling van de verschillende bouwstenen ter ondersteuning
van de betrouwbaarheidsverklaring van de directeur-generaal in het jaarlijkse activiteitenverslag.

De Commissie is van mening dat de RFP-studie niet onderhevig is aan beperkingen die kunnen 
bijdragen tot een onderschatting van fouten. 

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

Conclusies 

40. b) De Commissie erkent dat er sprake is van enkele fouten in de verrichtingen en werkt

voortdurend aan preventieve en corrigerende maatregelen om deze te verhelpen.

De Commissie merkt op dat een fout in een verrichting niet noodzakelijk betekent dat er een 
onverschuldigd betaald bedrag moet worden teruggevorderd. 

Aanbevelingen 

Aanbeveling 1 — Versterking van de controles op de rechtsgrondslagen 

voorafgaand aan de ondertekening van contracten 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling. 
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Aanbeveling 2 – Aftrek van kosten die niet zijn gemaakt vóór betaling of 

verrekening 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling en beschouwt deze als gedeeltelijk uitgevoerd. Naar 
aanleiding van een eerdere aanbeveling van de Rekenkamer heeft de Commissie maatregelen 
genomen als de uitvaardiging van richtsnoeren, de invoering van een aanvullende checklist en 
bewustmakingsmaatregelen, en zij blijft zich inzetten om overmatige verrekeningen te voorkomen. 
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AUTEURSRECHT 

© Europese Unie, 2022 

Het beleid van de Europese Rekenkamer (ERK) inzake hergebruik is uiteengezet in 
Besluit nr. 6-2019 van de ERK over het opendatabeleid en het hergebruik van 
documenten. 

Tenzij anders aangegeven (bijv. in afzonderlijke auteursrechtelijke mededelingen), 
wordt voor inhoud van de ERK die eigendom is van de EU een licentie verleend in het 
kader van de Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)-licentie. Als 
algemene regel geldt derhalve dat hergebruik is toegestaan mits de bron correct wordt 
vermeld en eventuele wijzigingen worden aangegeven. De hergebruiker van ERK-
inhoud mag de oorspronkelijke betekenis of boodschap niet wijzigen. De ERK is niet 
aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van hergebruik. 

Aanvullende toestemming moet worden verkregen indien specifieke inhoud personen 
herkenbaar in beeld brengt, bijvoorbeeld op foto’s van personeelsleden van de ERK, of 
werken van derden bevat. 

Indien dergelijke toestemming wordt verkregen, wordt de bovengenoemde algemene 
toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk 
worden aangegeven. 

Wilt u inhoud gebruiken of reproduceren die geen eigendom van de EU is, dan dient u 
de auteursrechthebbende mogelijk rechtstreeks om toestemming te vragen. 

Hoofdstuk 6: 

• Figuur 6.4: Ontworpen met “Tableau”, kaartachtergrond ©Mapbox en
©OpenStreetMap waarvoor een licentie is verleend in het kader van de
Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0-licentie (CC BY-SA).

• Kader 6.3: afbeeldingen links afkomstig uit Sentinel-gegevens van
Copernicus (2021), verwerkt door Sentinel Hub en het Andalusische
betaalorgaan.

Hoofdstuk 8 — Bijlage 8.1, EOF's — Bijlage I: 

Ontworpen met “Tableau”, kaartachtergrond ©Mapbox en ©OpenStreetMap 
waarvoor een licentie is verleend in het kader van de Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 2.0-licentie (CC BY-SA). 

Software of documenten waarop industriële-eigendomsrechten rusten, zoals 
octrooien, handelsmerken, geregistreerde ontwerpen, logo’s en namen, zijn 
uitgesloten van het beleid van de ERK inzake hergebruik. 

De groep institutionele websites van de Europese Unie met de domeinnaam 
“europa.eu” bevat links naar sites van derden. Aangezien de ERK geen controle heeft 
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over deze sites, wordt u aangeraden kennis te nemen van hun privacy- en 
auteursrechtbeleid. 

Gebruik van het ERK-logo 

Het logo van de ERK mag niet worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van 
de ERK. 
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In ons jaarverslag beschrijven we ons 
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