François-Roger CAZALA
Geboren te Châteauroux, Frankrijk, in 1957

Opleiding
Institut d’Études Politiques de Paris (“Sciences Po”)
Université Paris I — bachelor rechten
École nationale d'administration/ENA (1981)
Beëdigd intern overheidscontroleur (Institute of Internal Auditors/IIA)
Loopbaan bij de rekenkamer: controleur (1981-1985), referendaris (1985-1999), hoofdadviseur
(vanaf 1999)
Beroepservaring
1981-1985
Rekenkamer
1986-1988
Technisch adviseur minister Ambtenarenzaken en Planning (dhr. H. de Charrette); taken:
statutaire kwesties, hoge ambtenarij, ENA
1988-1989
Rekenkamer
1989-1992
Detachering Ministerie van Buitenlandse Zaken (directie Economie, onderdirecteur
Internationale Milieuzaken)
1992-1995
Ambassade Frankrijk in Duitsland, ambassaderaad (binnenlandse politiek Duitsland)
1995
Directeur kabinet minister van Milieuzaken (mevr. Corinne Lepage)
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1996-1998
Rekenkamer (controlegebieden: diensten eerste minister, Ministerie van Binnenlandse Zaken,
Ministerie van Justitie, Ministerie van Buitenlandse Zaken)
1998-2008
Gedetacheerd hoofdadministrateur OESO, programma SIGMA, een gezamenlijk initiatief van de
OESO en de EU dat voornamelijk door laatstgenoemde wordt gefinancierd, voor de verbetering
van het openbaar bestuur in de landen van Midden- en Oost-Europa en de landen van het
Europese nabuurschapsbeleid.
Met name belast met openbare financiën, externe controle (oprichting rekenkamers en
soortgelijke instanties voor controle en interne audit)
September 2008
Rekenkamer, hoofdadviseur derde kamer van de rekenkamer (controlegebieden: onderwijs,
onderzoek, universiteit, cultuur en communicatie)
April 2011
Rekenkamer, hoofdadviseur zevende kamer van de rekenkamer en hoofd afdeling Vervoer
Januari 2018
Rekenkamer, hoofdadviseur eerste kamer van de rekenkamer en hoofd afdelingen
Economische Ontwikkeling en Begrotingszaken
Overige activiteiten
1981-1987
Docent Institut d’Études Politiques de Paris (“Sciences Po”)
1981-1987
Lid en rapporteur diverse interdepartementale commissies en werkgroepen inzake openbaar
bestuur
1996-1998
Algemeen rapporteur financiële commissie Agence France-Presse
1996-1998
Secretaris-generaal vereniging (oud-)magistraten rekenkamer
2008-2012
Lid bureau vereniging (oud-)magistraten rekenkamer
2009-2012
Lid controleteams internationale organisaties: Eumetsat (Darmstadt), ONUDC (Wenen),
directeur externe controle Verdragsorganisatie voor een alomvattend verbod op kernproeven
(CTBTO)
2012-2013
Medevoorzitter werkgroep ontwikkeling beroepsnormen financiële jurisdicties
Sinds 2014
Vertegenwoordiger rekenkamer bij raad van toezicht accountantssector (Haut Conseil du
Commissariat aux comptes)
Sinds 2016
Lid, vervolgens vicevoorzitter auditcomité Europees Stabiliteitsmechanisme
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