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Toenemende begrotingsachterstand kan impact hebben 
op toekomstige door de EU gefinancierde projecten, aldus 
controleurs 
Volgens een nieuwe snelle evaluatie van de Europese Rekenkamer heeft de achterstand van 
vastgelegde maar nog niet uitbetaalde middelen uit de EU-begroting een nieuw record bereikt, 
wat aanzienlijke financiële risico’s kan meebrengen voor de toekomst. De waarde van de 
betalingen die de Europese Commissie nog moet verrichten, bedroeg eind 2017 267 miljard 
EUR en dit bedrag zal verder toenemen. De controleurs waarschuwen dat dit kan leiden tot een 
beperking van het vermogen van de Commissie om toekomstige behoeften te beheren of op 
tijd aan toekomstige betalingsverzoeken te voldoen. 

De jaarlijkse EU-begroting bestaat uit bedragen die beschikbaar zijn om te worden vastgelegd en 
bedragen voor daadwerkelijke betalingen gedurende het jaar. De zogeheten “niet-afgewikkelde 
vastleggingen” zijn vastleggingen die worden gedaan in het lopende jaar en voorgaande jaren, 
maar die nog niet zijn uitbetaald of die zijn geannuleerd. Gedurende deze periode vormen ze een 
bedrag dat wordt aangeduid als de RAL (van het Franse reste à liquider). 

De RAL is geleidelijk aan toegenomen en is het afgelopen decennium met meer dan 90 % 
gestegen, waarbij de afgelopen jaren een opmerkelijk versnelde stijging optrad. De snelle 
evaluatie verschaft inzicht in de ontwikkeling van de RAL en de belangrijkste oorzaken van de 
opwaartse trend. De controleurs waarschuwen dat de voornaamste uitdaging erin zal bestaan te 
voorkomen dat in het nieuwe meerjarige uitgavenplan voor 2021-2027 een nog hogere RAL 
ontstaat. Ze stellen risico’s voor de EU-begroting vast en stellen mogelijke oplossingen voor. 

“Al jarenlang uiten we onze bezorgdheid over het stijgende niveau van de RAL en bevelen we de 
Commissie aan in actie te komen om dit niveau te verlagen”, aldus Annemie Turtelboom, het lid 
van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de snelle evaluatie. “Nu zien we 
echter dat de geschiedenis zich herhaalt. Sommige factoren die vandaag de dag een rol spelen bij 
de RAL zijn identiek aan die in het verleden. Door een hoge RAL stijgt de financiële blootstelling 
van de EU-begroting.” 

http://www.eca.europa.eu/
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De controleurs stelden drie belangrijke factoren vast die van invloed zijn op de RAL: de bedragen 
uit de begroting die beschikbaar zijn voor vastleggingen liggen hoger dan de daadwerkelijke 
bedragen die beschikbaar zijn voor betalingen; het einde van het vorige meerjarig uitgavenplan 
valt samen met de start van het volgende, en door de EU gefinancierde programma’s in de 
lidstaten ondervinden vertragingen. 

De Europese structuur- en investeringsfondsen zijn goed voor het grootste aandeel van de RAL, 
hoofdzakelijk vanwege het grote aandeel ervan in de totale begroting en de specifieke 
uitgavenregels ervan. De controleurs maken een gedetailleerde vergelijking tussen de lidstaten. 
Hieruit blijkt dat het aandeel van de lidstaten in de RAL niet in verhouding staat tot de bedragen 
die hun ter beschikking staan voor vastleggingen doordat iedere lidstaat de middelen in een 
verschillend tempo absorbeert. Om de financiële discipline te bevorderen, moeten alle lidstaten 
deze middelen binnen drie jaar vanaf het moment waarop ze zijn vastgelegd, besteden, anders 
lopen zij het risico ze te verliezen. 

De RAL neemt af wanneer vastgelegde bedragen worden betaald of geannuleerd. In het 
afgelopen decennium waren de geannuleerde bedragen relatief laag: ongeveer 2 % van de totale 
vastleggingen. De controleurs wijzen er echter op dat geannuleerde bedragen niet meer kunnen 
worden benut en bijgevolg verloren gaan voor de beleidsdoelstellingen van de betrokken 
lidstaten en de EU. 

De controleurs vestigen de aandacht op verschillende oplossingen die mogelijk zijn om de 
accumulatie van de RAL in het nieuwe meerjarig uitgavenplan voor 2021-2027 te voorkomen: 

- tijdige vaststelling van het meerjarig uitgavenplan en de bijbehorende programma's; 

- vereenvoudiging van de regels voor EU-begrotingsuitgaven;  

- verstrekking van nauwkeurige prognoses van de betalingsbehoeften;  

- een passend evenwicht tussen de bedragen die beschikbaar zijn voor vastleggingen en 
betalingen. 

 

Noot voor de redactie 

Tussen 2011 en 2015 beschikte de Commissie niet over voldoende financiering om alle 
betalingen te verrichten tegen het einde van het jaar en moest ze voldoen aan de niet-
afgewikkelde bedragen in de volgende jaren. De achterstand van onbetaalde aanvragen van de 
lidstaten had eind 2014 een bedrag van bijna 25 miljard EUR bereikt en was uiteindelijk 
verrekend tegen eind 2016. 

In 2013 voorspelde de Commissie een RAL van meer dan 260 miljard EUR voor eind 2020. In 2018 
herzag de Commissie dit bedrag tot 295 miljard EUR en voorspelde ze een RAL van 314 miljard 
EUR voor eind 2023. 

De Commissie heeft eind 2018 een RAL van ongeveer 280 miljard EUR gemeld. De EU-begroting 
voor 2019 bedraagt 166 miljard EUR voor vastleggingen en 148 miljard EUR voor betalingen.  
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De ERK monitort de RAL als onderdeel van haar jaarlijkse controle van de EU-rekeningen. Deze 
evaluatie is gericht op het niveau van de RAL aan het eind van 2017 — het recentste jaar 
waarvoor gecontroleerde gegevens beschikbaar zijn. 

In een snelle evaluatie worden feiten vastgesteld en gepresenteerd met betrekking tot specifieke 
kwesties of problemen; het is geen controleverslag.  

De snelle evaluatie “Niet-afgewikkelde vastleggingen in de EU-begroting nader bekeken” van de 
ERK is beschikbaar op de ERK-website (eca.europa.eu) in 23 EU-talen. 

 

 

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/ecadefault.aspx

