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Samenvatting
I In juli 2020 heeft de Europese Raad, in reactie op de COVID-19-pandemie,

overeenstemming bereikt over een herstelfonds van meer dan 800 miljard EUR,
NextGenerationEU. Centraal daarin staat de herstel- en veerkrachtfaciliteit voor een
totaalbedrag van 723,8 miljard EUR (in lopende prijzen). Het doel van de herstel- en
veerkrachtfaciliteit is om de economische en sociale gevolgen van de pandemie te
helpen beperken en de economieën en samenlevingen van de EU in de toekomst
duurzamer en veerkrachtiger te maken, met speciale aandacht voor de groene en
digitale transitie.

II Om in aanmerking te komen voor steun in het kader van de herstel- en

veerkrachtfaciliteit hebben de lidstaten hun concept van het nationaal herstel- en
veerkrachtplan bij de Commissie ingediend. De Commissie is verantwoordelijk voor de
beoordeling van de herstel- en veerkrachtplannen op basis van de criteria die zijn
vastgesteld in de verordening tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit en
voor het in dat kader verstrekken van richtsnoeren en steun aan de lidstaten.

III Deze controle is de eerste in een reeks controles van de herstel- en

veerkrachtfaciliteit door de ERK. We hebben een steekproef van zes lidstaten
geselecteerd en onderzocht of de beoordeling van de herstel- en veerkrachtplannen
door de Commissie adequaat was, en hebben voorts gecontroleerd of het
beoordelingsproces en de richtsnoeren voor de lidstaten doeltreffend werden
beheerd, of de herstel- en veerkrachtplannen daadwerkelijk bijdragen aan het behalen
van de doelstellingen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (Recovery and Resilience
Facility — RRF) en of ze voldoen aan de voorwaarden die in de verordening inzake de
herstel- en veerkrachtfaciliteit zijn vastgesteld. Deze controle kan als input dienen voor
toekomstige beoordelingen van de Commissie, met name in het kader van de indiening
van gewijzigde herstel- en veerkrachtplannen, en belicht de risico’s en uitdagingen die
van invloed kunnen zijn op de uitvoering ervan.

IV Wij concluderen dat de beoordeling van de herstel- en veerkrachtplannen door de
Commissie over het algemeen passend was gezien de complexiteit van het proces en
de tijdsdruk. Wel hebben we een aantal zwakke punten in het proces en risico’s voor
een geslaagde uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit vastgesteld.

V De beoordeling van de Commissie was gebaseerd op uitgebreide interne

richtsnoeren en checklists, maar de beoordelaars gebruikten deze niet systematisch of
op uniforme wijze voor de kwalitatieve beoordeling. Hoewel de belangrijke
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documenten ter onderbouwing van de eindbeoordeling van de Commissie beschikbaar
waren, bleken ze niet altijd gemakkelijk te achterhalen. De Commissie heeft de
lidstaten ondersteund bij het opstellen van de herstel- en veerkrachtplannen en het
uitvaardigen van richtsnoeren. Een actievere rol van de Commissie bij het bevorderen
van de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten zou het proces echter
hebben vergemakkelijkt.

VI Wat de beleidsdoelstellingen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit betreft,

concluderen wij dat uit de beoordeling van de Commissie is gebleken dat de herstelen veerkrachtplannen waarschijnlijk zullen bijdragen aan alle zes de pijlers en daarmee
aan de voor de faciliteit relevante beleidsterreinen, maar dat de mate waarin zij dat
doen varieert en dat de impact in de praktijk nog moet blijken. Aan een aantal
belangrijke aspecten van de landspecifieke aanbevelingen is in de lidstaten geen
gevolg gegeven, met name niet aan de aanbevelingen voor 2019 die betrekking
hebben op terugkerende structurele veranderingen.

VII Wat de naleving van de essentiële voorwaarden van de faciliteit betreft, is uit de
beoordeling van de Commissie gebleken dat geen van de maatregelen in onze
controlesteekproef waarschijnlijk aanzienlijke schade zal toebrengen aan het milieu.
Maatregelen ter beperking van de milieueffecten zijn echter niet systematisch in de
vorm van een mijlpaal of streefdoel in de herstel- en veerkrachtplannen opgenomen,
en maatregelen die niet in overeenstemming zijn met het beginsel “geen ernstige
afbreuk doen” kunnen buiten de faciliteit om worden bekostigd. De beoordeling van
de geraamde kosten door de Commissie weerspiegelde een gebrek aan informatie
voor bepaalde maatregelen. De uitbetalingsprofielen waren het resultaat van
onderhandelingen en niet zozeer een weerspiegeling van de onderliggende kosten.
Ook werd nagegaan of de maatregelen uit de steekproef waar relevant bijdroegen tot
de groene en digitale transitie.

VIII De beoordeling door de Commissie verbeterde de kwaliteit van de mijlpalen en

streefdoelen, maar een aantal ervan waren niet duidelijk genoeg of bestreken niet alle
kernfasen van de uitvoering van een maatregel. Ook stelden wij vast dat de mijlpalen
en streefdoelen over het algemeen meer gericht zijn op het meten van output dan van
impact, en dat de aanpak bij het vaststellen van mijlpalen en streefdoelen niet altijd in
alle lidstaten geharmoniseerd was.
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IX De Commissie heeft bij haar beoordeling van de door de lidstaten voorgestelde

toezicht- en controleregelingen terecht hiaten en tekortkomingen vastgesteld die
aanvullende maatregelen vergen. De beoordeling was echter tot op zekere hoogte
gebaseerd op de beschrijving van systemen die nog moesten worden opgezet. Ook
merken we op dat sommige lidstaten hebben besloten geen gebruik te maken van het
instrument voor datamining en risicoscores van de Commissie, hetgeen zowel het
algemene nut ervan kan verminderen als het risico kan vergroten dat fraude en
dubbele financiering niet worden ontdekt in de betrokken lidstaat.

X Op basis van deze bevindingen bevelen wij aan dat de Commissie:
o

haar beoordelingsprocedures en documentatie verbetert;

o

de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten bevordert;

o

de bijdrage van de uitgevoerde maatregelen aan de landspecifieke aanbevelingen
opvolgt;

o

de transparantie van en het toezicht op het beginsel “geen ernstige afbreuk
doen” verbetert;

o

zorgt voor duidelijke verificatiemechanismen voor mijlpalen en streefdoelen en
een adequate omschrijving daarvan;

o

de naleving van de specifieke mijlpalen voor monitoring en controle verifieert en
het gebruik van het instrument voor datamining en risicoscores van de Commissie
aanmoedigt.
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Inleiding
De herstel- en veerkrachtfaciliteit

01 In juli 2020 heeft de Europese Raad, in reactie op de COVID-19-pandemie,

overeenstemming bereikt over een tijdelijk herstelinstrument van meer dan
800 miljard EUR (in lopende prijzen), NextGenerationEU. Hierbinnen staat de herstelen veerkrachtfaciliteit (RRF) centraal. Met een maximumbedrag van 723,8 miljard EUR
in totaal (in lopende prijzen), waarvan maximaal 338,0 miljard EUR bestaat uit
subsidies en maximaal 385,8 miljard EUR uit leningen, komt het qua waarde overeen
met ongeveer twee derde van het nieuwe meerjarig financieel kader 2021-2027 en is
het tot dusver het grootste EU-instrument.

02 Het doel van de RRF is om de economische en sociale gevolgen van de COVID-19-

pandemie te helpen beperken en de Europese economieën en samenlevingen
duurzamer en veerkrachtiger te maken en beter voor te bereiden op de uitdagingen en
mogelijkheden van de groene en de digitale transitie. De RRF wordt ingezet ter
financiering van investeringen en hervormingen op beleidsterreinen die voor de hele
EU van belang zijn, verdeeld over zes pijlers1 (zie figuur 1).

Figuur 1 — Beleidsterreinen waarop de RRF zich richt (zes pijlers)
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Bron: ERK, op basis van de RRF-verordening.
Foto’s: ©Depositphotos.

1

Artikel 3 van Verordening (EU) 2021/241 tot instelling van de herstel- en
veerkrachtfaciliteit.
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kinderen en
jongeren
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03 De financiële bijdrage per lidstaat wordt vastgesteld volgens een verdeelsleutel

die is opgenomen in de bijlagen I tot en met III van de RRF-verordening. Volgens de
RRF-verordening is de RRF een prestatiegericht instrument en ontvangen de lidstaten
financiering op basis van het bereiken van kwalitatieve mijlpalen en kwantitatieve
streefdoelen.

Herstel- en veerkrachtplannen

04 Om in aanmerking te komen voor steun uit de RRF hebben de lidstaten vanaf

medio oktober 2020 de conceptversie van hun nationaal herstel- en veerkrachtplan
(HVP) en vanaf de inwerkingtreding van de RRF-verordening op 12 februari 2021 de
definitieve HVP’s ingediend bij de Commissie 2, overeenkomstig bepaalde criteria en
voorwaarden. De HVP’s bestaan uit een reeks maatregelen (investeringen of
hervormingen) die zijn gegroepeerd op basis van thematische componenten (bijv.
klimaatvriendelijke mobiliteit of digitalisering van het onderwijs).

05 De beoordeling van de HVP’s door de Commissie vond plaats op basis van elf
criteria, zoals bepaald in artikel 19, lid 3, van de RRF-verordening (zie tabel 1).

Tabel 1 — HVP-beoordelingscriteria
Categorie

Criteria
Criterium 1 — bijdragen aan alle zes pijlers;
Criterium 2 — effectief inspelen op de uitdagingen die in het Europees
Semester zijn vastgesteld, en in het bijzonder de landspecifieke aanbevelingen
(LSA’s) voor 2019 en 2020;

Relevantie

Criterium 3 — bijdragen aan de versterking van het groeipotentieel, het
scheppen van banen en de veerkracht;
Criterium 4 — alleen maatregelen bevatten die in overeenstemming zijn met
het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (GEAD);
Criterium 5 — bijdragen aan de groene transitie (minimaal 37 % van de totale
geraamde kosten inzake klimaatuitgaven);
Criterium 6 — bijdragen aan de digitale transitie (minimaal 20 % van de totale
geraamde kosten);

Doeltreffendheid

2

Criterium 7 — het HVP heeft door de daarin vervatte maatregelen een blijvend
effect;
Criterium 8 — regelingen treffen om de uitvoering ervan te controleren, met
inbegrip van mijlpalen, streefdoelen en bijbehorende indicatoren;

Verordening (EU) 2021/241.
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Categorie

Criteria
Criterium 9 — een redelijke en plausibele onderbouwing van de totale
geraamde kosten geven;

Doelmatigheid

Criterium 10 — voorzien in controlesystemen en -regelingen om corruptie,
fraude, onregelmatigheden, belangenconflicten en dubbele financiering te
voorkomen, op te sporen en te corrigeren;

Samenhang

Criterium 11 — maatregelen bevatten die samenhangende acties vormen.

Bron: ERK, op basis van de RRF-verordening.

06 Overeenkomstig de beoordelingsrichtsnoeren3 kan de Commissie elk criterium in

het algemeen beoordelen met “A”, “B” of “C”, waarbij “A” de hoogste beoordeling is
en “C” de laagste. Voor twee van de elf criteria, het beginsel “geen ernstige afbreuk
doen” (GEAD) en de controlesystemen, is alleen een “A”- of “C”-score mogelijk (een
overzicht van de scores is te vinden in bijlage I).

07 Om een positieve beoordeling te krijgen moet het HVP ten minste de volgende
eindscores behalen:
o

een “A” voor criterium 2 (LSA’s), criterium 3 (groeipotentieel, scheppen van
banen en veerkracht), criterium 5 (groen) en criterium 6 (digitaal);

o

een “A” voor de meerderheid van de andere zeven criteria;

o

geen “C”.

08 HVP’s kunnen meerdere malen worden beoordeeld. Naast de eerste beoordeling
door de Commissie, waarop deze controle betrekking heeft, zal het HVP worden
beoordeeld wanneer de lidstaat een bijwerking, herziening of wijziging indient, in het
bijzonder:
o

wanneer een lidstaat zijn plan actualiseert na het bijwerken van de maximale
financiële bijdrage voor de niet-terugbetaalbare steun in juni 2022, of

o

vraagt om een wijziging van het oorspronkelijk ingediende HVP op grond van het
feit dat het HVP, inclusief de relevante mijlpalen en streefdoelen, geheel of
gedeeltelijk niet langer haalbaar is als gevolg van objectieve omstandigheden
(artikel 21, lid 1, van de RRF-verordening); of

3

Bijlage V bij Verordening (EU) nr. 2021/241.
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o

verzoekt om steun via leningen uit de RRF. Lidstaten kunnen steun via leningen
aanvragen bij de indiening van een herstel- en veerkrachtplan dan wel op een
ander tijdstip in de periode tot en met 31 augustus 2023. In het laatste geval
moet het verzoek vergezeld worden van een herzien HVP, inclusief de bijkomende
mijlpalen en streefdoelen (artikel 14, lid 2, van de RRF-verordening).

Rollen en verantwoordelijkheden in het proces van
voorbereiding en beoordeling van de HVP’s
Lidstaten

09 De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de nationale HVP’s

overeenkomstig artikel 18, lid 4, van de RRF-verordening. De lidstaten moeten met de
Commissie samenwerken bij de voorbereiding en de beoordeling van hun HVP’s en
moeten de Commissie alle gevraagde aanvullende informatie verstrekken.

10 De lidstaten kunnen hun HVP’s ook in een later stadium wijzigen of herzien indien

de HVP’s niet langer te verwezenlijken zijn of indien deze aanvullende mijlpalen en
streefcijfers voor het gebruik van steun via leningen moeten bevatten
(zie paragraaf 08).

De Commissie

11 De Commissie is verantwoordelijk voor het beoordelen van de HVP’s in nauwe

samenwerking met de lidstaten. Zij biedt de lidstaten richtsnoeren en ondersteuning
om ervoor te zorgen dat de verschillende criteria en voorwaarden van de RRFverordening worden nageleefd.

12 Het beoordelingsproces is gebaseerd op een permanente dialoog, die al begint

vóór de officiële indiening van de HVP’s. Na indiening van het HVP heeft de Commissie
twee maanden de tijd om samen met de lidstaat de resterende problemen op te
lossen en om nadere informatie of wijzigingen te verzoeken, alvorens haar beoordeling
af te ronden en een officieel voorstel voor een besluit van de Raad in te dienen. De
betrokken lidstaten en de Commissie kunnen overeenkomen deze beoordelingstermijn
zo nodig met een redelijke termijn te verlengen 4.

4

Artikel 19, lid 1, van Verordening (EU) 2021/241.
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13 Na de goedkeuring door de Raad komt de Commissie met elke lidstaat een

operationele regeling overeen die gedetailleerde en technische uitvoeringsaspecten
omvat, zoals het tijdschema, extra tussenstappen in aanloop naar de mijlpalen en
streefcijfers, en regelingen voor het verlenen van toegang tot de onderliggende
gegevens.

De Raad

14 Uitgaande van het voorstel van de Commissie moet de Raad de beoordeling van
het HVP binnen vier weken goedkeuren in een uitvoeringsbesluit 5. Gewijzigde en
herziene plannen (zie paragraaf 08) moeten ook door de Raad worden vastgesteld.

15 Voor uitvoeringsbesluiten van de Raad die uiterlijk op 31 december 2021 worden

aangenomen, zou de lidstaat om een voorfinanciering van 13 % kunnen verzoeken.
Alle volgende betalingen zijn gebaseerd op de door de lidstaat gemelde (en door de
Commissie beoordeelde) vooruitgang bij de uitvoering van het HVP. Wat de uitbetaling
betreft, legt de Commissie haar voorlopige beoordeling voor aan het Economisch en
Financieel Comité en verzoekt zij het Comité om advies. De Commissie houdt bij haar
beoordeling rekening met het advies, zoals bepaald in artikel 24, lid 4, van de RRFverordening.

5

Artikel 20 van Verordening (EU) 2021/241.
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Stand van zaken met betrekking tot de indiening en
beoordeling van de herstel- en veerkrachtplannen op 1 juni
2022

16 Op 1 juni 2022 hadden alle lidstaten behalve Nederland hun HVP’s officieel

ingediend. De Commissie heeft 25 van de HVP’s positief beoordeeld, met de in figuur 2
weergegeven scores, terwijl de beoordeling voor Hongarije ten tijde van de controle
nog gaande was (zie bijlage II).

Figuur 2 — Beoordeling van de HVP’s, stand van zaken op 1 juni 2022
Lidstaat
Nr.
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BG

CZ

CY

DE

DK

EE

EL
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FI

FR

HU

HR

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

SE

SI

SK

RO

Beoordelingscriteria
(1)

Evenwichtige respons

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

(2)

LSA’s

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

(3)

Groei, veerkracht en
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A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

(4)

GEAD

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

(5)

Groen streefcijfer

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

(6)

Digitaal streefcijfer

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

(7)

Blijvend effect

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

(8)

Monitoring en
uitvoering

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

(9)

Kostenberekening

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

(10)

Controlesystemen

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

(11)

Samenhang

A

B

A

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

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

15

Reikwijdte en aanpak van de controle
17 Deze controle komt voort uit de prioriteitstelling van de ERK om in te gaan op de

reactie van de EU op de COVID-19-pandemie in diverse beleidsdimensies, waaronder
economisch bestuur, door te onderzoeken of het grootste EU-instrument tot nu toe op
het juiste spoor is gezet. De controle zal de belanghebbenden inzicht verschaffen in de
beoordeling van de herstel- en veerkrachtplannen (HVP’s). Het is de bedoeling dat het
wordt gebruikt als input voor eventuele noodzakelijke toekomstige wijzigingen van het
beoordelingsproces, met name met betrekking tot de indiening van gewijzigde of
herziene HVP’s. Hoewel dit verslag in de eerste plaats betrekking heeft op de
beoordelingswerkzaamheden van de Commissie, worden ook de risico’s en
uitdagingen belicht die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de HVP’s.

18 Deze controle is de eerste in een reeks controles die wij voornemens zijn uit te

voeren op NextGenerationEU en de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF). De controle
heeft geen betrekking op het voorstel van de Commissie tot wijziging van de RRFverordening wat betreft REPowerEU-hoofdstukken in HVP’s6. Wij zijn nagegaan of de
beoordeling van de HVP’s door de Commissie adequaat is door te beoordelen of:
o

de interne procedures van de Commissie duidelijk waren en werden toegepast,
het advies aan de lidstaten toereikend was en werd gevolgd, en de ondersteuning
aan de lidstaten doeltreffend was;

o

de beoordeling van de Commissie garandeerde dat:

6

—

de HVP’s een adequate bijdrage leveren aan de zes pijlers en aan een
effectieve aanpak van alle of een aanzienlijk deel van de in de LSA’s
genoemde uitdagingen;

—

de maatregelen in de HVP’s voldoen aan de belangrijkste voorwaarden als
bepaald in de RRF-verordening (groen en digitaal, GEAD, kosten);

—

de mijlpalen en streefdoelen duidelijk en realistisch zijn;

—

de voorgestelde toezicht- en controleregelingen adequaat zijn.

Voorstel van de Commissie tot wijziging van de RRF-verordening wat betreft REPowerEUhoofdstukken in HVP’s, COM(2022) 231.
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19 Onze controlecriteria zijn afkomstig uit:
o

wettelijke voorschriften (met name de RRF-verordening);

o

de interne regels en procedures van de Commissie (bijv. instructies en
richtsnoeren).

20 Onze beoordeling is gebaseerd op een steekproef van zes lidstaten: de vier met

de grootste subsidietoewijzing in absolute zin (Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië) en
de twee met de grootste subsidietoewijzing in verhouding tot hun bruto binnenlands
product in 2020 (Griekenland en Kroatië). De zes HVP’s verschillen in diverse opzichten
van elkaar. Bijlage III toont een aantal van hun kenmerken. Daarnaast hebben wij een
beoordelingssteekproef getrokken en in elk van de zes lidstaten in onze steekproef
zeven maatregelen geselecteerd op basis van materialiteit (hoogste kosten) en uit de
volgende thematische gebieden: “vervoer”, “groen”, “digitaal”, “gezondheid” en
“overige” voor wat betreft investeringen, en “begroting” en “sociaal” voor wat betreft
hervormingen. De 42 onderzochte maatregelen zijn weergegeven in bijlage IV. Wij
hebben ook een algemene analyse van de mijlpalen en streefdoelen in de zes
onderzochte HVP’s verricht om enig inzicht te krijgen in de aard van de mijlpalen en
streefdoelen en de spreiding daarvan in de tijd, alsook in de manier waarop de
lidstaten te werk zijn gegaan bij het bepalen daarvan.

21 Voor deze zes lidstaten onderzochten wij het gehele beoordelingsproces van de

Commissie, vanaf de eerste indiening van de conceptversies van de HVP’s tot de
definitieve beoordeling en het voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad, op
basis van acht van de elf beoordelingscriteria (1, 2, 4-6, 8-10; zie tabel 1). De controle
bestreek derhalve de periode van oktober 2020 (toen de eerste ontwerp-HVP’s
werden ingediend) tot juni 2022. De controle had geen betrekking op de procedure
van de Raad inzake de goedkeuring van het voorstel voor een uitvoeringsbesluit.

22 Wij hebben de door de Commissie verstrekte documentatie, met inbegrip van de
relevante correspondentie met de zes lidstaten tijdens het beoordelingsproces, aan
een analyse onderworpen. Ook hebben wij medewerkers van de Commissie en van de
betrokken nationale autoriteiten geïnterviewd. Daarnaast hebben wij de belangrijkste
opmerkingen van het verslag besproken met een panel van deskundigen.
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Opmerkingen
De interne procedures en de steun aan de lidstaten waren
adequaat, maar niet altijd traceerbaar en onderhevig aan
tijdsdruk

23 De nieuwheid en de complexiteit van de herstel- en veerkrachtplannen (HVP’s)

vereisen adequate interne procedures binnen de Commissie, alsook passende
ondersteuning van de lidstaten bij het opstellen van hun HVP’s. Wij hebben
onderzocht of de Commissie:
o

haar interne procedures doeltreffend beheerde om haar interne kennis te
mobiliseren en te zorgen voor een consequente en transparante toepassing van
haar interne richtsnoeren;

o

duidelijke en tijdige richtsnoeren en ondersteuning aan de lidstaten verstrekte.

De interne procedure van de Commissie was adequaat, maar niet altijd
traceerbaar

24 Het politieke bestuur van de RRF wordt gevormd door een stuurgroep op hoog

niveau, voorgezeten door de voorzitter van de Europese Commissie en samengesteld
uit de drie uitvoerende vicevoorzitters, de commissaris voor Economie, de secretarisgeneraal, het hoofd van de nieuwe taskforce Herstel en veerkracht (RECOVER) en de
directeur-generaal voor Economische en Financiële Zaken (DG ECFIN). De stuurgroep
houdt toezicht op alle stappen, van de eerste contacten met de lidstaten over de
conceptversies van de HVP’s tot de uitvoering van de definitieve HVP’s en de
verwezenlijking van de mijlpalen en streefdoelen. Ze brengt regelmatig verslag uit aan
het college van Commissieleden over haar besprekingen. Het college is
verantwoordelijk voor de goedkeuring van het voorstel voor een uitvoeringsbesluit van
de Raad.

25 De taskforce RECOVER is op 16 augustus 2020 binnen het secretariaat-generaal

opgericht en is samen met DG ECFIN verantwoordelijk voor het sturen van de
uitvoering van de RRF en voor de coördinatie ervan met het Europees Semester.
RECOVER en DG ECFIN zijn ook verantwoordelijk voor het betrekken van de andere
beleids-DG’s bij alle stadia van het proces, voor zover nodig.
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26 RECOVER en DG ECFIN hielden daartoe wekelijkse coördinatievergaderingen en
werkten regelmatig samen met andere DG’s via “landenteams”. Deze landenteams
bouwen voort op bestaande teams van het Europees Semester, maar omvatten ook
specialisten uit alle betrokken DG’s, zodat de vereiste deskundigheid op de
verschillende beleidsterreinen waarop de HVP’s betrekking hebben aanwezig is.

27 De interacties met de lidstaten worden beheerd door 27 onderhandelingsteams

die bestaan uit de (adjunct-)hoofden van de betrokken landeenheden in
RECOVER/DG ECFIN en geselecteerde leden van de landenteams van de beleids-DG’s,
al naargelang de vereiste deskundigheid. Zij zijn met name verantwoordelijk voor het
analyseren van (conceptversies van) HVP’s, het opstellen van beoordelingen en
uitvoeringshandelingen met betrekking tot de HVP’s en betalingsverzoeken, en het
toezicht op de voortgang van de uitvoering. In het algemeen houden twee
hoofdonderhandelaars op directieniveau, één voor DG ECFIN en één voor RECOVER,
toezicht op het werk van het landenteam.

28 Ten slotte zijn gezamenlijke horizontale RECOVER-DG ECFIN-teams opgericht voor

de behandeling van algemene aspecten op het gebied van de groene transitie (inclusief
GEAD), de digitale transformatie, kostenberekening, en mijlpalen/streefdoelen. Zij
hebben richtsnoeren verstrekt voor de evaluatie van de belangrijkste gebieden die
onder hun verantwoordelijkheid vallen.

29 Door in de onderhandelingsteams vertegenwoordigers van de landeenheden van

RECOVER/DG ECFIN en van de landenteams van de beleids-DG’s te combineren, werd
ervoor gezorgd dat de beoordeling gebaseerd was op de deskundigheid van het
personeel op de verschillende beleidsterreinen, alsook op geografische aspecten. Onze
analyse van de beoordeling van de maatregelen in de steekproef door de Commissie
(zie paragraaf 20) bevestigde de betrokkenheid van alle relevante DG’s bij het proces.
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30 Het beoordelingsproces omvatte verschillende fasen (zie figuur 3).
Figuur 3 — Drie fasen in het HVP-beoordelingsproces
Bij de volledigheidscontrole wordt nagegaan of het
HVP alle elementen bevat die de RRF-verordening
voorschrijft.

Bij de subsidiabiliteitscontrole wordt nagegaan of
het HVP voldoet aan de formele
subsidiabiliteitscriteria van artikel 17.

Bij de kwalitatieve beoordeling wordt gekeken naar
de relevantie, doeltreffendheid, doelmatigheid en
samenhang van elk HVP, op basis van de elf criteria
die in de verordening worden genoemd.
Bron: ERK, op basis van de interne richtsnoeren van de Commissie voor de beoordeling van de HVP.

31 Om de beoordeling en de discussie met de lidstaten te vergemakkelijken, heeft

de Commissie algemene interne richtsnoeren en checklists opgesteld. Voor
economische en sociale effecten, mijlpalen en streefdoelen, kosten en GEAD werden
deze algemene interne richtsnoeren aangevuld met meer gedetailleerde technische
richtsnoeren.

32 Interne richtsnoeren en checklists standaardiseren het beoordelingsproces en

dragen bij tot een gelijke behandeling van verschillende HVP’s. De interne richtsnoeren
en checklists boden de beoordelaars in de landenteams een uitgebreide reeks
overwegingen voor het uitvoeren en documenteren van hun beoordelingen. Het
gebruik van de checklists was echter alleen verplicht voor de beoordeling van de
volledigheid en de subsidiabiliteit. Bijgevolg werden zij niet systematisch of op
uniforme wijze gebruikt voor de kwalitatieve beoordeling van de elf
beoordelingscriteria. Soms hadden de beoordelaars slechts minimale informatie
verstrekt, terwijl zij in andere gevallen nota’s of andere werkdocumenten zonder enige
standaardstructuur hadden opgesteld.
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33 Hoewel onze controle van een steekproef van maatregelen bevestigde dat

belangrijke documenten die voortvloeiden uit het werk van de Commissie en haar
definitieve beoordelingen onderbouwden, beschikbaar waren en waren geregistreerd,
was de documentatie die leidde tot de conclusies in de werkdocumenten van de
diensten van de Commissie (Staff Working Documents — SWD) niet altijd gemakkelijk
te traceren.

Het advies en de ondersteuning van de lidstaten door de Commissie was
adequaat, maar onderhevig aan tijdsdruk

34 De Commissie was verantwoordelijk voor het verstrekken van de nodige

richtsnoeren en ondersteuning aan de lidstaten bij de opstelling van hun HVP’s. Zij
heeft reeds in een vroeg stadium, toen de RRF-verordening nog in behandeling was bij
de medewetgevers, dergelijke bijstand verleend door middel van de uitgifte van
richtsnoeren en besprekingen.

35 De Commissie heeft verscheidene richtsnoeren aangenomen om de lidstaten te
helpen bij het opstellen van hun HVP’s:
o

algemeen richtsnoer voor de HVP’s van de lidstaten, aangenomen op
17 september 2020, die op 22 januari 2021 is gewijzigd en vervangen door een
nieuwe versie; en

o

technische richtsnoeren voor de toepassing van het GEAD-criterium 7,
gepubliceerd op 12 februari 2021.

Daarnaast werden deze documenten aangevuld met zelfbeoordelingschecklists voor
nationale controlesystemen.

36 Vanwege het krappe tijdschema voor het opstellen van de HVP’s en voor het

opstellen en goedkeuren van de RRF-verordening moest de Commissie haar
richtsnoeren gedeeltelijk ontwikkelen voordat de wetstekst definitief was, terwijl de
lidstaten tegelijkertijd hun HVP’s aan het opstellen waren. Daartoe heeft de Commissie
twee versies van haar belangrijkste richtsnoeren voor het opstellen van HVP’s
gepubliceerd (zie paragraaf 35). Dit heeft er in sommige gevallen toe geleid dat de
lidstaten hun HVP’s in de loop van het proces moesten aanpassen. Dit was met name
7

Technische richtsnoeren van de Commissie over de toepassing van het beginsel “geen
ernstige afbreuk doen” in het kader van de verordening betreffende de faciliteit voor
herstel en veerkracht, C(2021) 1054.
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het geval voor de GEAD-richtsnoer, die tegelijk met de RRF-verordening werd
vastgesteld en waarbij de lidstaten werden verplicht voor elke hervorming en
investering in hun HVP’s een GEAD-checklist in te vullen.

37 Wij constateerden dat de beoordelingen van de HVP’s grotendeels gebaseerd

waren op een voortdurende dialoog tussen de Commissie en de lidstaten, bestaande
uit bilaterale bijeenkomsten, communicatie en uitwisseling van informatie. Om de
uitwisseling van dergelijke informatie verder te vergemakkelijken, heeft de Commissie
ook een onlineplatform met vragen en antwoorden over de RRF opgericht, waar de
lidstaten aanvullende uitleg en richtsnoeren kunnen vinden. Tijdens onze interviews
bevestigden de autoriteiten van de lidstaten de bruikbaarheid van deze ondersteuning.

38 In artikel 18, lid 5, van de RRF-verordening is ook bepaald dat de lidstaten de

Commissie kunnen verzoeken de uitwisseling van goede praktijken met andere
lidstaten te organiseren. In ons advies over het voorstel voor een verordening tot
oprichting van de RRF 8 hebben wij deze mogelijkheid toegejuicht. Volgens de
Commissie heeft slechts één lidstaat (die niet tot onze controlesteekproef behoorde)
formeel om een dergelijke uitwisseling verzocht, maar deze vervolgens ingetrokken.

39 De meeste autoriteiten van de lidstaten die wij hebben geïnterviewd, hadden

echter graag meer interactie met de andere lidstaten gezien tijdens het
onderhandelingsproces over het HVP. Sommige lidstaten organiseerden op eigen
initiatief informele bilaterale bijeenkomsten, maar een actieve rol van de Commissie
bij het bevorderen van synergieën tussen de HVP’s van de lidstaten zou het proces
hebben vergemakkelijkt en de opneming van transnationale projecten in de HVP’s
hebben aangemoedigd.

8

Advies nr. 06/2020 (uitgebracht krachtens de artikelen 287, lid 4, en 322, lid 1, punt a),
VWEU) over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht (COM(2020) 408), paragraaf 38.
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Herstel- en veerkrachtplannen zullen waarschijnlijk bijdragen
tot de zes pijlers, maar er blijven hiaten in de aanpak van
landspecifieke aanbevelingen
Uit de beoordeling van de Commissie is gebleken dat de herstel- en
veerkrachtplannen bijdragen tot de zes pijlers, maar dat de mate van
bijdrage varieert

40 We hebben onderzocht hoe de Commissie heeft beoordeeld of herstel- en

veerkrachtplannen (HVP’s) op passende wijze bijdragen tot alle zes pijlers,
overeenkomstig de criteria die zijn vastgesteld in de RRF-verordening (zie kader 1).

Kader 1
Elementen voor de beoordeling van de bijdrage van het HVP aan de
zes pijlers
o

het HVP draagt op alomvattende en voldoende evenwichtige wijze bij aan elk
van de zes pijlers … en houdt daarbij rekening met de specifieke uitdagingen
en de financiële bijdrage van de betrokken lidstaat en de gevraagde steun via
leningen.

Bron: Bijlage V, punt 2.1, bij de RRF-verordening.

41 De Commissie heeft de bijdrage van de HVP’s aan de zes pijlers beoordeeld aan

de hand van een gedetailleerd overzicht, waarbij voor elk onderdeel is nagegaan of het
in belangrijke mate of ten minste gedeeltelijk bijdraagt aan elke pijler (zie bijlage IV).
Zij concludeerde dat alle HVP’s in de steekproef op een alomvattende en voldoende
evenwichtige manier bijdroegen aan alle zes de pijlers en gaf alle HVP’s op dit gebied
een “A”-score.

42 Uit het overzicht van de Commissie bleek dat alle zes de pijlers in ten minste één

van de onderdelen van alle HVP’s in onze steekproef aan de orde kwamen. De
Commissie heeft de componenten in kaart gebracht, waarbij de afzonderlijke
maatregelen zijn bekeken om te bepalen aan welke (hoofd)pijlers de component
bijdraagt. Wij merken echter op dat niet alle maatregelen in een component
rechtstreeks bijdragen tot de pijler in kwestie.
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43 Veel componenten van de HVP’s hebben betrekking op meer dan één pijler en

het causale verband tussen de componenten en de pijlers, en daarmee de mate waarin
de componenten waarschijnlijk zullen bijdragen aan de pijlers, varieert. Over het
algemeen is het verband tussen de componenten en de pijlers nauwer voor de meer
specifieke pijlers, zoals “Digitaal” en “Groen”, dan voor de bredere en meer algemene
pijlers, zoals “Slimme, duurzame en inclusieve groei” en “Sociale en territoriale
cohesie”.

44 Aangezien elk component hervormingen omvat die wellicht geen kosten met zich

meebrengen, is het bovendien moeilijk te bepalen welk deel van de middelen bijdraagt
aan elk van de zes pijlers. Bijgevolg is het vanuit financieel oogpunt onduidelijk of de
zes pijlers op een “voldoende evenwichtige wijze” aan de orde komen, zoals de RRFverordening voorschrijft. Bovendien geeft de verordening geen definitie van wat in dit
verband eigenlijk een “voldoende evenwichtige” respons is.

In de herstel- en veerkrachtplannen zijn landspecifieke aanbevelingen
opgenomen, maar er blijven hiaten bestaan

45 Het Europees Semester, dat in 2011 is ingevoerd, is de EU-coördinatiecyclus voor

het economisch, begrotings-, arbeids- en sociaal beleid. In dit verband analyseert de
Commissie de economische en sociale ontwikkelingen in de lidstaten en de
uitdagingen waarvoor zij zich geplaatst zien. Om deze uitdagingen aan te gaan,
verstrekt de Raad elk jaar op basis van voorstellen van de Commissie LSA’s aan elke
lidstaat; deze LSA’s vormen de belangrijkste output van het Europees Semester. Terwijl
in het verleden de beleidscoördinatie in het kader van het Europees Semester en de
uitvoering van LSA’s niet gekoppeld waren aan financiële toewijzingen, is dit veranderd
door de opname van maatregelen betreffende LSA’s in de HVP’s.

46 De RRF-verordening schrijft voor dat de HVP’s maatregelen moeten bevatten die

betrekking hebben op alle LSA’s voor 2019 en 2020, of op een aanzienlijk deel daarvan.
Bij haar beoordeling houdt de Commissie rekening met vier elementen (zie kader 2).
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Kader 2
Criteria voor de beoordeling van de bijdrage van het HVP aan de
uitvoering van de LSA’s voor 2019 en 2020
o

het HVP zal naar verwachting bijdragen tot een doeltreffende aanpak van alle
of een aanzienlijk deel van de uitdagingen die zijn vastgesteld in de relevante
LSA’s…, rekening houdend met de financiële bijdrage van de betrokken
lidstaat en de gevraagde steun via leningen…;

o

het HVP vormt een uitgebreid en adequaat antwoord op de economische en
sociale situatie van de betrokken lidstaat;

o

de in het HVP aan de orde gestelde uitdagingen worden van aanzienlijk
belang geacht om het groeipotentieel van de economie van de betrokken
lidstaat op duurzame wijze een impuls te geven;

o

na de voltooiing van de voorgestelde hervormingen en investeringen zullen
de daarmee samenhangende uitdagingen naar verwachting zijn opgelost of
zijn aangepakt op een manier die aanzienlijk bijdraagt tot de oplossing ervan.

Bron: Bijlage V, punt 2.2, bij de RRF-verordening.

47 Wij zijn nagegaan of de beoordeling door de Commissie waarborgt dat de

maatregelen in de HVP’s van de lidstaten in de steekproef bijdragen tot het voldoen
aan de relevante LSA’s, en hebben de autoriteiten van de lidstaten geïnterviewd om
meer informatie te verkrijgen over het proces van invoering van LSA-relevante
maatregelen in hun HVP’s.

48 Tijdens de beoordeling van de conceptversies van de HVP’s heeft de Commissie

voor sommige onderdelen van de LSA’s hiaten vastgesteld en de lidstaten verzocht
aanvullende maatregelen voor te stellen. In sommige gevallen (bijv. de beoordeling
van de kwaliteit van de overheidsuitgaven in Frankrijk, de uitgaventoetsing in Italië of
maatregelen inzake justitie en corruptiebestrijding in Kroatië) ging dit met meer succes
gepaard dan in andere, aangezien op sommige subonderdelen van de LSA’s (meestal
die van 2019) in de definitieve HVP’s niet werd ingegaan.

49 Voor de ingediende HVP’s heeft de Commissie een in haar SWD opgenomen

inventarisatie verricht waaruit bleek in hoeverre de LSA’s voldoende zijn aangesproken
en waarbij die LSA’s die niet aan bod kwamen, zijn vastgesteld. Net als voor de zes
pijlers werd deze inventarisatie verricht voor componenten (reeksen maatregelen,
zie paragraaf 04), waarbij in voorkomend geval individuele maatregelen werden
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overwogen. Voor de zes lidstaten in de steekproef werd in de beoordeling van de
Commissie geconcludeerd dat alle LSA’s voor 2019 en 2020 gedeeltelijk (met
resterende hiaten) of volledig (zonder resterende hiaten) waren opgepakt, en alle
definitieve HVP’s in onze steekproef kregen dan ook een “A”-score. Tabel 2 geeft een
overzicht van de resterende hiaten die door de Commissie zijn vastgesteld.

Tabel 2 — Door de Commissie vastgestelde hiaten bij de behandeling
van de LSA’s voor 2019 en 2020
Lidstaat

In de HVP’s geconstateerde hiaten
• Breedbandnetwerken met zeer hoge capaciteit (LSA 2019.1.2) — het HVP
bevat geen maatregelen ter ondersteuning van de uitrol van
breedbandnetwerken met zeer hoge capaciteit.
• Concurrentie in zakelijke dienstverlening en gereglementeerde beroepen
(LSA 2019.1.4) — het HVP bevat geen maatregelen om de concurrentie in
zakelijke dienstverlening en gereglementeerde beroepen te versterken.

Duitsland

• Negatieve prikkels om te werken voor tweede verdieners (LSA 2019.2.1) —
de komende jaren zijn verdere inspanningen nodig om deze uitdaging aan te
pakken.
• Pensioenstelsel (LSA 2019.2.2) — het HVP geeft een beschrijving van het
pensioenstelsel, met inbegrip van de particuliere Riester Rentepensioenregeling, maar zonder bindende mijlpalen en streefdoelen of
specifieke hervormingen van het pensioenstelsel te benoemen.

Griekenland

Er zijn geen hiaten vastgesteld.
• Pensioenstelsel (LSA 2019.1.4) — de hervorming van het pensioenstelsel zou
de pensioenuitgaven op de middellange tot lange termijn kunnen doen
stijgen. Het totale budgettaire effect van de gestegen pensioenuitgaven moet
wellicht verder worden afgezwakt door evenredige budgettaire aanpassingen
in de toekomst.

Spanje

• Elektriciteitsinterconnecties (LSA 2019.3.5) — het HVP bevat geen
maatregelen die op deze LSA’s betrekking hebben.
• Onderzoeks- en innovatiebeleid (LSA 2019.3.6) — het HVP is nog onduidelijk
over de wijze waarop het beleid en de strategische coördinatie tussen de
verschillende niveaus van regionaal bestuur zullen worden georganiseerd.
• Eerstelijnsgezondheidszorg (LSA 2020.1.2) — het HVP presenteert plannen
voor de uitrol van de hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg, maar
bevat geen bijbehorende investeringen op dit gebied.
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Lidstaat

In de HVP’s geconstateerde hiaten
• Pensioenstelsel (LSA 2019.1.4) — de hervorming van het pensioenstelsel
wordt in het HVP besproken, maar is niet in een maatregel opgenomen en
dus niet aan mijlpalen of streefcijfers gekoppeld.
• Productie van hernieuwbare energie (LSA 2019.3.2 en 2020.3.5) — het HVP
bevat geen directe steunmaatregelen om de productie van hernieuwbare
energie te verhogen.

Frankrijk

• Grensoverschrijdende elektriciteitsinterconnectie (LSA’s 2019.3.2 en
2020.3.6) — het HVP bevat geen initiatief inzake grensoverschrijdende
elektriciteitsinterconnectie.
• Beperkende regelgeving in de dienstensector (LSA’s 2019.4.2 en 2020.4.1)
— het HVP bevat geen enkele maatregel ter vermindering van de
regelgevingsbeperkingen in de dienstensector, met name voor
gereglementeerde beroepen en de detailhandel, behalve de
vergemakkelijking van de onlineverkoop van geneesmiddelen door
apothekers.

Kroatië

Er zijn geen hiaten vastgesteld.

Italië

Belastingontduiking (LSA 2019.1.4) — hoewel het HVP een alomvattende
hervorming van de personenbelasting vermeldt, is dit niet als maatregel
opgenomen en dus niet gekoppeld aan mijlpalen of streefcijfers.

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

50 Onze eigen inkaartbrenging op het niveau van de maatregelen leverde voor de

LSA’s grosso modo hetzelfde resultaat op als dat waar de Commissie op uitkwam. De
voornaamste verschillen betreffen Italië, ten aanzien waarvan wij voor sommige
elementen van de LSA’s (hervormingen van het kadaster en het pensioenstelsel,
alsmede delen van de hervorming van de financiële sector) aanvullende hiaten hebben
geconstateerd, die niet in het SWD van de Commissie waren opgenomen (zie tabel 3).
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Tabel 3 — Beoordeling door de ERK van de mate waarin de HVP’s uit de
steekproef de LSA’s voor 2019 en 2020 aanpakken
LSA’s
Lidstaat

2019

2020

DE

EL

ES

FR

HR

IT

DE

EL

ES

FR

HR

IT

Naar behoren aangepakt

0

2

2

1

4

3

2

4

3

3

4

4

Naar behoren aangepakt,
afgezien van kleinere
elementen

0

0

0

2

0

0

0

0

1

1

0

0

Gedeeltelijk aangepakt,
met een of meer
subonderdelen die niet
zijn aangepakt

2

0

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Niet aangepakt

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Totaalaantal LSA’s

2

2

4

4

4

5

2

4

4

4

4

4

Categorie

Opmerking: Door de activering van de “algemene ontsnappingsclausule” van het stabiliteits- en
groeipact in het kader van de COVID-19-pandemie waren de LSA’s voor 2019 over de naleving van het
stabiliteits- en groeipact en de LSA’s voor 2020 over het boeken van voldoende vooruitgang bij de
verwezenlijking van hun begrotingsdoelstellingen op de middellange termijn niet langer relevant en
werden zij derhalve niet als een hiaat beschouwd.
Bron: ERK, op basis van werkdocumenten van de Commissie.

51 Wij hebben vastgesteld dat de LSA’s voor 2020 over het algemeen aan de orde

zijn gekomen in de HVP’s in de steekproef. Er zijn echter nog enkele hiaten met
betrekking tot bepaalde elementen van de LSA’s, bijvoorbeeld het
gezondheidszorgstelsel (Spanje) of de investeringen en het regelgevingskader
(Frankrijk), die volgens de plannen buiten het RRF om zullen worden aangepakt. Het
was echter niet altijd duidelijk waarom deze niet in de HVP’s waren opgenomen, met
name in het geval van belangrijke grensoverschrijdende maatregelen (bijv. de
elektriciteitsinterconnectie van Spanje en Frankrijk), die per definitie zeer geschikt
zouden zijn voor de RRF.

52 De meeste geconstateerde hiaten betreffen de LSA’s voor 2019, die voor een

groot deel terugkerende structurele uitdagingen betreffen waarmee de lidstaten al
jaren worden geconfronteerd. Zo bevat het Duitse HVP geen enkele maatregel om de
concurrentie in de zakelijke dienstverlening en bij gereglementeerde beroepen te
versterken, hetgeen sinds 2011 wel in de LSA’s voor Duitsland is opgenomen.
Bovendien werd in verschillende HVP’s niet ingegaan op de elementen van de LSA’s die
verband houden met de duurzaamheid van pensioenen (Duitsland, Frankrijk, Italië en
gedeeltelijk Spanje) of belastingen (Duitsland en Italië).
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53 In het algemeen zijn wij van mening dat de beoordeling van de Commissie ertoe

heeft geleid dat de HVP’s hebben bijgedragen aan het merendeel van de LSA’s voor
2019 en 2020. Sommige belangrijke elementen van de LSA’s bleven echter in de
lidstaten in onze controlesteekproef onaangeroerd, grotendeels in verband met
terugkerende structurele uitdagingen waarmee de lidstaten al jaren te kampen
hebben. Voorts is noch in de RRF-verordening, noch door de Commissie gedefinieerd
wat wordt verstaan onder een “aanzienlijk deel” van LSA’s die aan de orde zijn
gekomen. De beoordeling blijft derhalve tot op zekere hoogte oordelend, met name in
gevallen waarin de Commissie meerdere en/of ernstige hiaten heeft geconstateerd.

De beoordeling van de belangrijkste voorwaarden binnen de
herstel- en veerkrachtfaciliteit was adequaat, maar niet geheel
transparant

54 Om na te gaan of de beoordeling door de Commissie van het beginsel “geen

ernstige afbreuk doen”, groene en digitale tagging en kostenramingen passend was,
selecteerden we zeven maatregelen in elk van de zes lidstaten in onze steekproef
(zie paragraaf 20).

55 Voor de maatregelen uit de steekproef onderzochten we of de Commissie naar
behoren had beoordeeld of:
o

elke in het herstel- en veerkrachtplan (HVP) opgenomen maatregel ernstige
afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van de
taxonomieverordening9 (naleving van het GEAD-beginsel);

o

de uitvoering van de voorgenomen maatregelen naar verwachting daadwerkelijk
zal bijdragen tot de groene en digitale transitie, met inbegrip van de markering
van de maatregelen en de toegepaste coëfficiënten;

o

de geraamde kosten redelijk en plausibel waren, in verhouding stonden tot de
verwachte economische en sociale voordelen en niet door andere EU-financiering
werden gedekt.

9

Verordening (EU) 2020/852 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering
van duurzame beleggingen.
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In de beoordelingen van de Commissie werd erkend dat het beginsel
“geen ernstige afbreuk doen” in acht werd genomen, maar mijlpalen of
streefdoelen voor compenserende maatregelen werden niet
systematisch opgenomen

56 Om een HVP goed te kunnen keuren, moeten alle maatregelen voldoen aan het
GEAD-beginsel (zie kader 3).

Kader 3
Criteria voor de beoordeling van de mate waarin de maatregelen aan
het GEAD-beginsel voldoen
o

geen enkele in het HVP opgenomen maatregel voor de uitvoering van de
hervormingen en investeringsprojecten doet ernstige afbreuk aan
milieudoelstellingen (het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”).

Bron: Bijlage V, punt 2.4, bij de RRF-verordening.

57 De Commissie heeft technische richtsnoeren uitgebracht over de toepassing van
het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” bij de beoordeling van HVP’s (zie de
paragrafen 35 en 36). Zij eiste dat de lidstaten voor elke maatregel in hun HVP’s een
GEAD-checklist verstrekken.

58 De Commissie heeft vervolgens de ingediende maatregelen en de bijbehorende

GEAD-checklists beoordeeld en aanvullende feedback verstrekt of voorwaarden
gesteld die zijn opgenomen in de definitieve reeks mijlpalen en streefdoelen die in het
uitvoeringsbesluit van de Raad zijn overeengekomen. Voor de in de steekproef
opgenomen maatregelen hebben wij vastgesteld dat de Commissie:
o

ervoor gezorgd heeft dat de checklists betrekking hadden op de
milieudoelstellingen;

o

zo nodig om nadere informatie heeft verzocht, feedback heeft gegeven en
wijzigingen of uitsluiting van bepaalde maatregelen heeft voorgesteld, ook met
betrekking tot de formulering van specifieke maatregelen en de bijbehorende
mijlpalen of streefdoelen;

o

ten aanzien van meerdere HVP’s terecht heeft verzocht om uitsluiting van
bepaalde onderdelen van maatregelen die zij niet in overeenstemming achtte met
het GEAD-beginsel. Deze werden vervolgens uit de HVP’s geschrapt. In sommige
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gevallen kunnen zij echter buiten het RRF om worden gefinancierd, hetgeen in
strijd is met het beginsel van “geen ernstige afbreuk doen”;
o

ervoor heeft gezorgd dat, ten aanzien van maatregelen die een milieueffect
kunnen hebben, in de door de lidstaten ingevulde checklists wordt toegelicht hoe
aanzienlijke schade kan worden voorkomen. Dit houdt ook in dat
mitigatiemaatregelen worden voorgesteld.

59 Wij merken echter op dat de documentatie van de Commissie over de

beoordeling van de GEAD-checklists over meerdere werkdocumenten was uitgespreid
en dat een samenvattende lijst ontbrak waarin alle GEAD-beoordelingen voor elke
maatregel werden genoemd en die als onderbouwing kon dienen voor haar algemene
conclusie in het SWD en haar definitieve beoordeling.

60 Bovendien werden de omvang en de aard van de gevolgen van potentieel

schadelijke maatregelen niet gekwantificeerd in de checklist of in enige andere vorm.
Dit maakte het moeilijk te beoordelen of de verstrekte toelichtingen en de
voorgestelde mitigatiemaatregelen volstonden om de naleving van het GEAD-beginsel
te waarborgen.

61 Voorts zijn in de gevallen waarin mitigatiemaatregelen nodig waren om een

positieve GEAD-beoordeling toe te kennen, de mitigatiemaatregelen niet systematisch
in de vorm van een mijlpaal of streefdoel in de HVP’s opgenomen. Bijgevolg is de
vervulling ervan geen betalingsvoorwaarde en is er geen rechtsgrondslag om de
uitvoering ervan op te leggen of op te volgen.
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De Commissie heeft de bijdrage van de in de steekproef opgenomen
maatregelen tot de groene en digitale transitie geverifieerd

62 De beoordeling door de Commissie van de vraag of de HVP’s bijdragen tot de

groene en digitale transitie was gebaseerd op verschillende elementen (zie kader 4).

Kader 4
Criteria voor de beoordeling van de bijdrage van de HVP’s aan de
groene en digitale transitie
Groene transitie
o

de uitvoering van de beoogde maatregelen zal naar verwachting op
doeltreffende wijze bijdragen tot de groene transitie … en zodoende
bijdragen tot de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen van de Unie
voor 2030, waarbij de naleving van de doelstelling van een klimaatneutrale
Unie tegen 2050 eveneens in acht wordt genomen;

o

de lidstaten passen een methodologie toe die erin bestaat dat aan de
verstrekte steun een specifiek gewicht wordt toegekend dat weergeeft in
welke mate de steun bijdraagt tot de verwezenlijking van de milieu- en
klimaatdoelstellingen;

o

de uitvoering van de beoogde maatregelen zal naar verwachting een blijvend
effect sorteren.

Digitale transitie
o

de uitvoering van de beoogde maatregelen zal naar verwachting aanzienlijk
bijdragen tot de digitale transformatie van economische en sociale sectoren;

o

de uitvoering van de beoogde maatregelen zal naar verwachting aanzienlijk
bijdragen tot het aanpakken van de uitdagingen die voortvloeien uit de
digitale transitie;

o

de lidstaten passen een methodologie toe die erin bestaat dat aan de
verstrekte steun een specifiek gewicht wordt toegekend dat weergeeft in
welke mate de steun bijdraagt tot de verwezenlijking van de digitale
doelstellingen;

o

de uitvoering van de beoogde maatregelen zal naar verwachting een blijvend
effect sorteren.

Bron: Bijlage V, punten 2.5 en 2.6, bij de RRF-verordening.
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63 Wij controleerden de beoordeling van de Commissie voor onze steekproef van 42

maatregelen (zie paragraaf 20). Voor deze maatregelen zijn wij nagegaan of de
beoordeling door de Commissie van de interventiegebieden en de coëfficiënten (100 %
voor volledige bijdrage aan de groene/digitale transitie, 40 % voor gedeeltelijke
bijdrage of 0 % voor geen bijdrage) in overeenstemming was met de RRF-verordening
en of de definitieve markeringen die aan de maatregelen zijn toegekend, adequaat
waren.

64 We stelden het volgende vast:
o

de Commissie heeft een gedetailleerde beoordeling uitgevoerd van de
interventiegebieden en coëfficiënten die de lidstaten voor de verschillende
maatregelen toepassen. Met name de DG’s Energie, Klimaat, Concurrentie,
Regionaal beleid en Stadsontwikkeling en het Gemeenschappelijk Centrum voor
Onderzoek, alsmede de horizontale groene en digitale teams, zijn geraadpleegd
over verschillende maatregelen in de steekproef;

o

voor verscheidene van de in de steekproef opgenomen maatregelen heeft de
Commissie de lidstaten tijdens de redactiefase feedback gegeven over de vraag of
zij onjuiste interventievelden hadden gebruikt, dan wel of zij een verdere
uitsplitsing van de maatregelen (in afzonderlijke maatregelen of submaatregelen)
met verschillende coëfficiënten verlangde. In alle gevallen hebben de lidstaten de
vereiste wijzigingen in de conceptversies van hun HVP’s aangebracht en de
Commissie was van oordeel dat de definitieve versies in dit opzicht aan de eisen
voldeden;

o

voor sommige soorten maatregelen voorzag de RRF-verordening niet in
interventievelden of groene coëfficiënten. Met het oog op een consistente
beoordeling heeft de Commissie echter aanvullende interne richtsnoeren
verstrekt over de wijze waarop dergelijke maatregelen (bijv. maatregelen met
betrekking tot elektrische en hybride auto’s) overeenkomstig de
taxonomieverordening moeten worden behandeld;

o

de Commissie heeft de definitieve lijst van maatregelen die bijdragen tot de
groene en digitale transitie voor elke lidstaat in haar SWD opgenomen.

65 Het valt echter nog te bezien in welke mate de in de HVP’s opgenomen

maatregelen in de praktijk zullen bijdragen tot de klimaatdoelstellingen van de EU. In
een van onze recente verslagen hebben wij bijvoorbeeld geconcludeerd dat de
klimaatbijdrage van belangrijke subsectoren zoals spoorvervoer, elektriciteit en
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biomassa in verhouding tot de EU-begroting overschat is en dat de gerapporteerde
uitgaven niet altijd relevant zijn voor klimaatactie 10.

De score voor de geraamde kosten weerspiegelde een gebrek aan
informatie voor bepaalde maatregelen

66 De beoordeling van de geraamde kosten in de HVP’s is van bijzonder belang,

aangezien de RRF-financiering, anders dan bij andere EU-instrumenten, uitsluitend
gebaseerd is op het bereiken van mijlpalen en streefdoelen, en niet op de vergoeding
van kosten. Bijgevolg worden de geraamde kosten van de in de HVP’s opgenomen
maatregelen slechts beoordeeld op het ogenblik dat de Commissie het HVP beoordeelt
en hebben zij geen invloed op de daadwerkelijke uitbetaling van middelen tijdens de
uitvoering van de RRF.

67 De Commissie moest de geraamde totale kosten van elk HVP beoordelen aan de
hand van de in de RRF-verordening vastgelegde beoordelingscriteria (zie kader 5).

Kader 5
Beoordelingscriteria voor de geraamde totale kosten van de HVP’s
o

o

de lidstaat heeft voldoende informatie en bewijsstukken verstrekt waaruit
blijkt dat de geraamde totale kosten van het HVP:
o

passend (redelijk) zijn;

o

in overeenstemming zijn met de aard en het type van de voorgenomen
hervormingen en investeringen (aannemelijk);

o

die uit hoofde van de faciliteit moet worden gefinancierd, niet door
bestaande of geplande financiering van de Unie worden gedekt;

in verhouding staan tot het verwachte effect van de in het plan opgenomen
beoogde maatregelen op de economie van de betrokken lidstaat.

Bron: Bijlage V, punt 2.9, bij de RRF-verordening.

10

Speciaal verslag nr. 9/2022: “Klimaatuitgaven in de EU-begroting 2014-2020 — niet zo hoog
als gerapporteerd”.
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68 Overeenkomstig de RRF-verordening heeft de Commissie de geraamde totale

kosten beoordeeld op basis van de in kader 5 genoemde criteria. In de RRFverordening wordt niet gespecificeerd hoe deze vier criteria moeten worden
geconsolideerd in een algemene beoordeling van de kosten. De Commissie heeft
echter een beoordelingssysteem ontwikkeld voor elk van de vier criteria, alsmede voor
de geconsolideerde algemene beoordeling.

69 Tot dusver hebben alle HVP’s een “B”-score voor kostenberekening gekregen. Wij

merkten op dat de eisen om een “A”-score te behalen voor elk van de criteria en voor
het HVP als geheel relatief ambitieus waren, en juist relatief laag voor een “C”-score,
zodat het onwaarschijnlijk was dat iets anders dan een “B”-score zou worden gegeven.
Ondanks verschillen in de frequentie en de ernst van de door de Commissie
vastgestelde tekortkomingen door de lidstaten in onze steekproef, kregen zij dan ook
allemaal dezelfde beoordeling (“B”). Deze tekortkomingen variëren van een gebrek
aan informatie over sommige maatregelen in de planningsfase tot het niet volledig
aannemelijk zijn van onderliggende veronderstellingen voor elke afzonderlijke
maatregel (zie bijlage VI). Aangezien bepaalde investeringen innovatief zijn, is de
kostenberekening ervan in de HVP’s bovendien grotendeels gebaseerd op
professionele oordeelsvorming in plaats van op historische gegevens.

70 Voor de 42 maatregelen in de steekproef (zie paragraaf 20) controleerden we de

door de lidstaten verstrekte informatie over de kosten, de door de Commissie
gevraagde aanvullende informatie over kosten, de eigen interne werkdocumenten van
de Commissie over de beoordeling van de geraamde totale kosten en de conclusies
van de Commissie over kostenberekening in de SWD’s.

71 De lidstaten hebben voor elke maatregel informatiebladen opgesteld met

informatie over de kosten, zoals onderliggende veronderstellingen over de kosten,
referentiekosten zoals historische of vergelijkende gegevens, en informatie over de
vraag of de financiering uit de RRF een aanvulling vormt op de steun die in het kader
van andere EU-programma’s en -instrumenten wordt verleend, en niet dezelfde kosten
dekt.

72 De Commissie verzocht zo nodig om nadere informatie, met name over de

methodologie en de daaraan ten grondslag liggende aannames. Voor de maatregelen
uit de steekproef stelden wij vast dat zij informatie hadden ingewonnen om de
geraamde kosten te verifiëren. In de gevallen waarin de Commissie niet over
voldoende informatie beschikte, heeft zij dit in haar beoordelingen en scores tot uiting
gebracht. Tijdens dit proces zijn de betrokken DG’s (onder meer voor Energie,
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Mobiliteit en Vervoer en Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie) geraadpleegd
wanneer dat nodig was, overeenkomstig de interne richtsnoeren voor de
kostenraming. Wij zijn van oordeel dat de “B”-score het gebrek aan informatie op
sommige gebieden en de vastgestelde tekortkomingen in verband met de
kostenberekening correct weergeeft.

Het uitbetalingsprofiel was veeleer het resultaat van onderhandelingen
dan een afspiegeling van de kosten van de onderliggende mijlpalen en
streefdoelen

73 Het bedrag dat in een specifieke tranche wordt betaald, is niet noodzakelijk

gebaseerd op de geraamde kosten voor het bereiken van de mijlpalen en streefdoelen
die in het betalingsverzoek zijn opgenomen, maar veeleer een resultaat van de
onderhandelingen met de betrokken lidstaat. Bij deze onderhandelingen wordt
rekening gehouden met het aandeel aan mijlpalen en streefdoelen en met hun
relatieve belang.

74 In de EU-27 varieert het totale aantal tranches (voor niet-terugvorderbare steun)
van vier (Cyprus) tot tien (België, Italië, Kroatië, Portugal, Roemenië, Slovenië en
Slowakije), waarbij het aantal mijlpalen en streefdoelen dat voor elke tranche moet
worden bereikt, varieert van twee (Tsjechië — zevende tranche) tot 114 (Portugal —
negende tranche).

75 Het proces voor de vaststelling van de uitbetalingsprofielen was echter niet

transparant, omdat het het resultaat was van onderhandelingen. Hoewel dit niet
noodzakelijk een probleem is voor de beoordeling van de HVP’s, zal dit wel een
probleem zijn tijdens de uitvoering van de RRF, aangezien het gedeeltelijk bereiken van
mijlpalen en streefdoelen tot uiting moet komen in de betaling aan de lidstaat in
kwestie. Het feit dat het te betalen bedrag van elke tranche het resultaat is van
onderhandelingen en geen weerspiegeling vormt van de onderliggende kosten, zal het
moeilijk maken te bepalen welke vermindering passend zou zijn. Ten tijde van de
controle had de Commissie nog geen methode vastgesteld voor de berekening van de
gedeeltelijke verlaging of de betalingen.

76 In de praktijk constateren wij voor de zes lidstaten in de steekproef een

aanzienlijke heterogeniteit in de uitbetalingsprofielen, zowel wat betreft het aandeel
van de totale financiering in elke tranche als het aantal mijlpalen en streefdoelen die
voor elke tranche moeten worden bereikt (figuur 4).
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Figuur 4 — Betalingsprofiel en onderliggende mijlpalen en streefdoelen
voor de zes lidstaten uit de steekproef
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Bron: ERK, op basis van de bijlagen bij de uitvoeringsbesluiten van de Raad.

De beoordeling door de Commissie heeft de kwaliteit van de
mijlpalen en streefdoelen verbeterd, maar op een aantal
belangrijke kwesties werd niet ingegaan

77 Conform de RRF-verordening moeten mijlpalen en streefdoelen de vorderingen

in de richting van de verwezenlijking van een hervorming of een investering meten,
waarbij mijlpalen kwalitatieve prestaties zijn en streefdoelen kwantitatieve prestaties.
Het bereiken van mijlpalen en streefdoelen vormt de basis voor de betalingsverzoeken
die door de lidstaten worden ingediend, waardoor zij een sleutelelement vormen in de
uitvoering van de RRF.
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78 Overeenkomstig de RRF-verordening en de richtsnoeren voor de lidstaten11
moest de Commissie de mijlpalen en streefdoelen beoordelen onder criterium 8
“regelingen om de uitvoering ervan te controleren, met inbegrip van mijlpalen,
streefdoelen en bijbehorende indicatoren” (zie kader 6).

Kader 6
Subcriterium voor de beoordeling van mijlpalen en streefdoelen
o

de voorgestelde mijlpalen en streefdoelen zijn duidelijk en realistisch, en de
voorgestelde indicatoren voor deze mijlpalen en streefdoelen zijn relevant,
aanvaardbaar en robuust.

Bron: Bijlage V, punt 2.8, bij de RRF-verordening.

Het beoordelingsproces van de Commissie was alomvattend

79 Wij hebben de beoordeling van mijlpalen en streefdoelen door de Commissie

gecontroleerd op basis van een steekproef van 42 maatregelen in zes HVP’s. Voor deze
maatregelen zijn wij nagegaan of de in het uitvoeringsbesluit van de Raad
overeengekomen definitieve mijlpalen en streefdoelen aan de bovengenoemde
criteria voldeden. Daarnaast hebben wij een meer algemene analyse van de mijlpalen
en streefdoelen in de zes HVP’s die onze steekproef vormden, verricht, om zo enig
inzicht te krijgen in de aard van de mijlpalen en streefdoelen en de verspreiding ervan
over de tijd, alsook in de aanpak van de lidstaten bij het vaststellen daarvan.

80 Voor de 42 in de steekproef opgenomen maatregelen concluderen wij dat het

beoordelingsproces van de in de steekproef opgenomen mijlpalen en streefdoelen
over het algemeen alomvattend was en plaatsvond op basis van een reeks
uitwisselingen tussen de Commissie en de lidstaten. De Commissie had met name
verzocht om verduidelijkingen in de beschrijvingen van mijlpalen en streefdoelen,
hetgeen tot duidelijkere beschrijvingen van de beoogde resultaten heeft geleid. In
sommige gevallen heeft zij preciezere formuleringen voorgesteld. Voorts heeft de
Commissie geëist dat het aantal mijlpalen en streefdoelen wordt verlaagd om
bepaalde HVP’s beter beheersbaar te maken en heeft zij in andere gevallen geëist dat

11

Richtsnoeren van de Commissie voor de herstel- en veerkrachtplannen van de lidstaten,
SWD(2021) 12, DEEL 1/2.
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specifiekere mijlpalen en streefdoelen voor de verschillende fasen van met name
omvangrijke maatregelen werden opgenomen.

81 Het documentatiespoor is echter over het algemeen versnipperd en de analysen

zijn opgenomen in meerdere werkdocumenten van de Commissie, die verschillende
onderdelen van de HVP’s betreffen. Bovendien was er tijdens de onderhandelingen
geen overzicht van alle ontwerpmijlpalen en -doelstellingen. De Commissie heeft elk
HVP kwalitatief getoetst aan de normen van de RRF-verordening, en niet aan een
vergelijkende beoordeling, hetgeen het gemakkelijker zou hebben gemaakt om de
beste praktijken in de lidstaten vast te stellen.

Bepaalde mijlpalen en doelstellingen zijn niet duidelijk

82 Bij onze controle richtten wij ons op de duidelijkheid van mijlpalen en

streefdoelen, als een randvoorwaarde voor het meten van de voortgang van
maatregelen en het verantwoorden van de uitbetaling van middelen. Bij onze
algemene analyse van mijlpalen en streefdoelen stelden wij vast dat alle zes de HVP’s
mijlpalen en streefdoelen bevatten die niet duidelijk zijn (zie enkele voorbeelden in
tabel 4). Het ontbreken van duidelijke mijlpalen en streefdoelen betekent dat het
risico bestaat dat deze mijlpalen en streefdoelen moeilijk te beoordelen zijn en,
daarmee samenhangend, dat de aanvankelijk beoogde doelstelling niet is bereikt.

Tabel 4 — Voorbeelden van onduidelijke mijlpalen en streefdoelen
Lidstaat

Frankrijk

Maatregel

C3.I7 De
veerkracht van de
elektriciteitsnetten
versterken

Relevant(e)
mijlpaal of
streefdoel

Begin van
projecten
(Mijlpaal)

Beschrijving van de
mijlpaal of het
streefdoel

Verificatiemechanisme

Begin van de
projecten
betreffende de
elektriciteitsnetten
in
plattelandsgebieden.

Samenvattend
document met een
beschrijving van de
projecten, de stand van
uitvoering van de
werkzaamheden en de
locatie.
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Lidstaat

Duitsland

Maatregel

2.1.1 Hervorming:
Innovatief
gegevensbeleid
voor Duitsland

Relevant(e)
mijlpaal of
streefdoel

Begin van
het project:
(Mijlpaal)

Beschrijving van de
mijlpaal of het
streefdoel

Verificatiemechanisme

Alle projecten en
activiteiten in het
kader van de
maatregel zijn van
start gegaan. Waar
dit relevant is, zijn
de
selectieprocedures
afgerond en zijn de
geselecteerde
projecten van start
gegaan.

N.v.t. (operationele
regeling niet
bekendgemaakt ten
tijde van de controle)

Verslag van het
Ministerie van Justitie,
inclusief:

Griekenland

Spanje

14-4.3. Verbetering
van de efficiëntie
van de rechtspraak
— 16575
Versnelling van de
rechtsbedeling

Investering 2
(C24.I2) — Cultuur
op het hele
grondgebied
stimuleren

Gerechtelijke
politie
Operationeel
(Mijlpaal)

Stimuleren
van culturele
en creatieve
initiatieven
(Streefdoel)

Operationalisering
van de gerechtelijke
politie in al haar
bevoegdheden,
zowel op het niveau
van de centrale
administratie als op
regionaal niveau
binnen de
rechtbanken.

Bevordering van
culturele activiteiten
van organisaties met
en zonder
winstoogmerk in
niet-stedelijke
gebieden (ten
minste
400 initiatieven).

a) organogrammen,
zowel op centraal
administratief niveau
als op regionaal niveau,
per rechtbank;
b) een schriftelijke
bevestiging van de
voltooiing van alle
personeelsmaatregelen
en de aanschaf,
installatie en
inbedrijfstelling van
alle relevante
infrastructuur.
a) lijst van acties met
vermelding van een
naam en een korte
beschrijving;
b) officiële referentie
van het
toekenningsbesluit
waaruit blijkt dat het
project of de actie is
gefinancierd;
c) de entiteiten die
financiering hebben
ontvangen;
d) de regio; en
e) het soort actie.

Bron: ERK, op basis van de bijlagen bij uitvoeringsbesluiten van de Raad en operationele regelingen.
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Essentiële uitvoeringsfasen binnen mijlpalen en streefdoelen worden in
sommige gevallen niet volledig afgedekt

83 Volgens de interne praktische richtsnoeren van de Commissie moeten mijlpalen

en streefdoelen de belangrijkste fasen in de uitvoering van de betrokken maatregel
weerspiegelen (begin — tussentijds — definitief). Bij onze algemene analyse van
mijlpalen en streefdoelen stelden wij vast dat het gemiddelde aantal
mijlpalen/streefdoelen varieerde van 1,7 per maatregel in Kroatië tot 3,2 in Duitsland
(zie tabel 5).

Tabel 5 — Gemiddeld aantal mijlpalen en streefdoelen per maatregel
Lidstaat
(1)

Totaal aantal
maatregelen
(2)

Totaal aantal
mijlpalen en
streefdoelen
(3)

Gemiddeld aantal
mijlpalen en
streefdoelen per
maatregel
(3:2)

Spanje

212

416

2,0

Italië

190

527

2,8

Frankrijk

92

175

1,9

Duitsland

40

129

3,2

Griekenland

175

330

1,9

Kroatië

222

372

1,7

Bron: ERK, op basis van de bijlagen bij de uitvoeringsbesluiten van de Raad.

84 Het dekken van belangrijke uitvoeringsfasen is van bijzonder belang voor

investeringen, die vaak complex zijn en over een langere periode worden uitgevoerd
en derhalve opeenvolgende mijlpalen en streefdoelen vereisen om de voortgang ervan
te kunnen volgen. In onze algemene analyse van mijlpalen en streefdoelen in de zes
HVP’s uit de steekproef troffen wij echter investeringen aan die slechts één mijlpaal of
streefdoel bevatten (zie enkele voorbeelden in tabel 6).
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Tabel 6 — Voorbeelden van investeringen die slechts één mijlpaal of
doelstelling kennen
Investeringen

C2.I4 Biodiversiteit
(Frankrijk)

C1.4. R1- I4
Rapportagesysteem
voor controle op
het personen- en
vrachtvervoer over
de weg
(Kroatië)

Mijlpaal of
Streefdoel
Aantal gesteunde
projecten op het
gebied van
ecologisch herstel
en beschermde
gebieden

Totstandbrenging
van een goed
functionerend
rapportagesysteem
voor controle op
het personen- en
goederenvervoer
over de weg

Tijdpad

Beschrijving van de mijlpaal of het
streefdoel

Tegen het
4e kwartaal
2022

Aantal projecten met betrekking tot
ecologisch herstel en behoud van de
biodiversiteit in beschermde gebieden.

Tegen het
4e kwartaal
2024

Er wordt een goed functionerend
rapportagesysteem voor het
controleren van het personen- en
goederenvervoer over de weg
ingevoerd dat gegevens van het
centrale verwerkingssysteem voor
tachografen (SOTAH) koppelt aan de
nationale registers van
tachograafkaarten en aanverwante
registers die onder de
verantwoordelijkheid van het Ministerie
van Zeevaart, Vervoer en Infrastructuur
vallen.

Bron: ERK, op basis van de bijlagen bij de uitvoeringsbesluiten van de Raad.

Uit de mijlpalen en streefcijfers voor bepaalde maatregelen blijkt dat
deze na 31 augustus 2026 zullen zijn voltooid

85 De RRF is opgezet als reactie op de COVID-19-pandemie en het is derhalve van

belang dat de RRF binnen een redelijk tijdsbestek wordt uitgevoerd. De Commissie
stelt op haar website dat de lidstaten plannen voorleggen voor hervormingen en
investeringen die tegen 2026 moeten zijn uitgevoerd 12. In de RRF-verordening is voorts
bepaald dat:
o

12

het HVP naar behoren gemotiveerd en onderbouwd is. Het bevat met name de
volgende elementen: … de beoogde mijlpalen en streefdoelen alsmede een
indicatief tijdschema voor de uitvoering van de hervormingen en investeringen
die uiterlijk 31 augustus 2026 voltooid moeten zijn (artikel 18, lid 4, punt i)), en

Herstel- en veerkrachtfaciliteit — van plannen naar betalingen website.

42
o

het voorstel van de Commissie … stelt tevens … de termijn vast, uiterlijk
31 augustus 2026, waarbinnen de definitieve mijlpalen en streefdoelen voor
zowel investeringsprojecten als hervormingen moeten zijn gehaald (artikel 20,
lid 5, punt d)).

86 Sommige maatregelen in de HVP’s uit de steekproef kennen echter een eerste of

tussentijdse mijlpaal die of streefdoel dat is gelegen in de laatste maanden voor het
einde van de uitvoeringsperiode van het RRF. Dit kan ertoe leiden dat de investering
op 31 augustus 2026 nog niet is voltooid (zie tabel 7), hetgeen niet in
overeenstemming is met de RRF-verordening (zie paragraaf 85).

Tabel 7 — Voorbeelden van mijlpalen en streefdoelen betreffende de
uitvoering na 2026
Tijdpad

Beschrijving van de mijlpaal
of het streefdoel

Tegen het 2e
kwartaal 2026

(Kroatië)

Openbare aanbesteding
voor extra
waterstofcapaciteit
(Mijlpaal)

Openbare aanbesteding
voor de bouw van een
installatie met een
capaciteit van 20 MW voor
de productie van waterstof
door elektrolyse.

Investering 1.2.5 —
Steun voor de aankoop
van bussen met
alternatieve aandrijving

Bestellingen van bussen
met alternatieve
aandrijving (Streefdoel)

Tegen het 3e
kwartaal 2026

Met steun van de regeling
zijn ten minste 2 800 bussen
met alternatieve aandrijving
besteld.

Maatregel
Investering C1.2. R1-I3
Waterstofgebruik en
nieuwe technologieën

(Duitsland)

Relevant(e) mijlpaal of
streefdoel

Bron: ERK, op basis van de bijlagen bij de uitvoeringsbesluiten van de Raad.
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In de richtsnoeren van de Commissie wordt de voorkeur gegeven aan
indicatoren die eerder de output dan het effect meten

87 In de richtsnoeren van de Commissie aan de lidstaten13 staat dat:
o

mijlpalen en streefdoelen … de verschillende fasen van de uitvoering van
hervormingen en investeringen kunnen weergeven, zij het op basis van
inputindicatoren … of, en bij voorkeur, op basis van outputindicatoren;

o

effectindicatoren … moeten worden vermeden gezien de onvoorspelbaarheid van
dergelijke indicatoren en hun afhankelijkheid van andere factoren waarop de
lidstaat geen invloed heeft.

88 Overeenkomstig de richtsnoeren zijn de meeste mijlpalen en streefdoelen in de

zes HVP’s in onze controlesteekproef outputgericht (bijv. aantal gerenoveerde
gebouwen/kilometers spoorwegen/geïnstalleerde laadstations). Ten minste de helft
van de HVP’s in de steekproef bevatte echter maatregelen met inputindicatoren, die in
het algemeen betrekking hadden op de besteding van een bepaald bedrag aan
middelen (bijv. Duitsland, Spanje en Frankrijk).

89 Effectindicatoren hebben per definitie een langere tijdshorizon, die wellicht niet
goed past bij het beperkte tijdsbestek voor de uitvoering van het RRF. Wij merken
echter op dat het vermijden van effectindicatoren, het centraal stellen van
outputindicatoren en zelfs het opnemen van inputindicatoren voor mijlpalen en
streefdoelen de mogelijkheid om de prestaties van maatregelen en uiteindelijk hun
effect op de vrij algemene EU-beleidsdoelstellingen van de RRF te meten, aanzienlijk
zal beperken.

De aanpak voor het vaststellen van mijlpalen en streefdoelen verschilt
van lidstaat tot lidstaat

90 Het gebrek aan een geharmoniseerde aanpak bij het vaststellen van mijlpalen en

streefdoelen tast de vergelijkbaarheid tussen de lidstaten aan en vormt een risico voor
de gelijke behandeling. Hoewel de Commissie een geharmoniseerde aanpak heeft
aangemoedigd, met name door het verstrekken van richtsnoeren en voorbeelden van
hervormingen en investeringen, heeft zij, vanwege het feit dat de situatie in elke
lidstaat verschilt, geen vergelijkende analyse van de verschillende plannen gemaakt. In
13

Richtsnoeren van de Commissie voor de herstel- en veerkrachtplannen van de lidstaten,
SWD(2021) 12, Deel 1/2, blz. 34.
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onze algemene analyse van mijlpalen en streefdoelen vonden wij verschillen tussen de
HVP’s bij het vaststellen van mijlpalen en streefdoelen. Wij geven enkele voorbeelden
in de volgende paragrafen.
Onderscheid tussen mijlpalen en streefdoelen niet altijd duidelijk

91 Het totale aantal mijlpalen en streefdoelen opgenomen in de zes HVP’s uit de

steekproef varieert van 129 voor Duitsland tot 527 voor Italië; de verhouding tussen
mijlpalen en streefdoelen varieert van 2:3 voor Frankrijk en Italië tot 4:1 voor
Griekenland (zie figuur 5).

Figuur 5 — Aantal mijlpalen en streefdoelen in de zes lidstaten van onze
steekproef en de verhouding daartussen (subsidies en leningen)
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Bron: ERK, op basis van de bijlagen bij de uitvoeringsbesluiten van de Raad.

92 Hoewel het totale aantal mijlpalen en streefdoelen grotendeels wordt bepaald

door de toegewezen middelen en de reikwijdte van het HVP, kan het verschil in de
verhouding tussen mijlpalen en streefdoelen ook wijzen op een verschillende aanpak
bij het definiëren van mijlpalen en streefdoelen en het onderscheid daartussen dat
gemaakt wordt door de lidstaten. Terwijl in de meeste HVP’s de voltooiing van een
investering doorgaans werd gemeten in de vorm van een kwantificeerbare doelstelling
(aantal gerenoveerde huizen, herbeboste oppervlakten enz.), bevatte met name het
Griekse plan in plaats daarvan vaak een niet-kwantificeerbare mijlpaal in de vorm van
een verslag over de voltooiing. Deze mijlpalen werden echter soms gekwantificeerd in
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het beschrijvende gedeelte in het uitvoeringsbesluit van de Raad of in het
“verificatiemechanisme” dat in de operationele regeling wordt beschreven.

93 In artikel 2, lid 4, van de RRF-verordening worden mijlpalen gedefinieerd als

kwalitatieve verwezenlijkingen en streefdoelen als kwantitatieve verwezenlijkingen.
Het afwijken van dit onderscheid leidt tot de volgende risico’s:
o

in de gevallen waarin mijlpalen in de beschrijving / het verificatiemechanisme
waren gekwantificeerd, bestaat er enige rechtsonzekerheid over de mate waarin
die kwantificering deel uitmaakt van de betalingsvoorwaarde, omdat mijlpalen
per definitie niet gekwantificeerd zijn en de verwezenlijking ervan wordt gemeten
aan de hand van een kwalitatieve indicator;

o

in gevallen waarin een mijlpaal is opgenomen voor een kwantificeerbare prestatie
en er geen kwantificering in de beschrijving / het verificatiemechanisme is
opgenomen, kan het een uitdaging zijn om te bepalen in hoeverre de prestatie
met succes is uitgevoerd. Bovendien houdt het opnemen van nietgekwantificeerde mijlpalen (bijv. de indiening van een voltooiingsverslag) in plaats
van een gekwantificeerde doelstelling (bijv. de renovatie van een bepaald aantal
huizen) een risico in met betrekking tot gelijke behandeling, aangezien deze
laatste moeilijker te bereiken kan zijn.

Mijlpalen in grensoverschrijdende projecten niet noodzakelijkerwijs geharmoniseerd

94 Grensoverschrijdende projecten spelen een specifieke rol in het kader van een
geharmoniseerde aanpak. Omdat zij per definitie vergelijkbaar zijn, zouden zij
bijzonder gebaat zijn bij een geharmoniseerde aanpak. Bij grensoverschrijdende
projecten werden echter niet noodzakelijkerwijs vergelijkbare mijlpalen en
streefdoelen opgesteld (zie tabel 8).
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Tabel 8 — Voorbeelden van verschillende mijlpalen en streefdoelen voor
hetzelfde grensoverschrijdend project
Maatregel

IPCEI-waterstofproject
Investering: 1.1.1 —
Waterstofprojecten in het
kader van de IPCEI’s
(Duitsland)

IPCEI-waterstofproject
Investering: C4.I2 —
Koolstofvrije waterstof
ontwikkelen
(Frankrijk)

Mijlpalen
• Voltooiing van de procedure
voor het indienen van
blijken van belangstelling
(bedrijven hebben tegen 2e
kwartaal 2021
projectschetsen ingediend)
• Uitvaardiging van de eerste
subsidiebesluiten (1e
kwartaal 2022)
• Publicatie van het
evaluatieverslag van het
steunprogramma (tegen 4e
kwartaal 2025)
• Gunning van de contracten
in het kader van het
steunmechanisme
(publicatie op de webpagina
tegen 3e kwartaal 2022)
• Ondertekening van het
besluit om financiële steun
toe te kennen aan
particuliere
projectontwikkelaars
(publicatie op de webpagina
tegen 3e kwartaal 2022)

Streefdoelen

• Vastlegging van ten minste
500 000 000 EUR (tegen
tweede kwartaal 2024)
• Vastlegging van
1 500 000 000 EUR (tegen
derde kwartaal 2026)
• Oprichting van ten minste
300 MW elektrolysecapaciteit
(tegen 3e kwartaal 2026)

• Hoeveelheid ondersteunde
waterstof — cumulatief
(12 000 ton tegen vierde
kwartaal 2022)
• Hoeveelheid ondersteunde
waterstof — cumulatief
(100 000 ton tegen vierde
kwartaal 2025)
• Elektrolyseproductiecapaciteit
(met 140 MW/jaar tegen 4e
kwartaal 2025, gefinancierd
via het IPCEI inzake waterstof)

Bron: ERK, op basis van de bijlagen bij de uitvoeringsbesluiten van de Raad.

Verschillen in de definities van mijlpalen en streefdoelen

95 Voorts constateerden wij een gebrek aan een geharmoniseerde aanpak bij het

definiëren van mijlpalen en streefdoelen. De vastgestelde tekortkomingen met
betrekking tot maatregelen die na augustus 2026 worden uitgevoerd en maatregelen
met inputindicatoren deden zich niet in dezelfde mate voor in alle HVP’s uit de
steekproef:
o

mijlpalen en streefdoelen die aangeven dat de respectieve maatregel na 2026 zal
worden uitgevoerd, werden in sommige HVP’s wel opgenomen (bijv. Griekenland
en Kroatië), maar in andere niet (bijv. Spanje);

o

evenzo kwamen inputindicatoren in sommige HVP’s aanzienlijk vaker voor (bijv.
Duitsland en Spanje).

47

96 Hoewel wij het met de Commissie eens zijn dat bij de beoordeling rekening moet
worden gehouden met de specifieke omstandigheden in elke lidstaat, stellen wij vast
dat een vergelijkende analyse ontbreekt.

De beoordeling door de Commissie van de toezicht- en
controleregelingen was alomvattend, maar ten dele gebaseerd
op nog niet ingevoerde systemen

97 Om de rol van de Commissie bij het bevorderen van de vaststelling van een
passend toezicht- en controlekader in de lidstaten te beoordelen, hebben wij
onderzocht of zij een passende beoordeling had gemaakt van:
o

de door de lidstaten in hun herstel- en veerkrachtplannen (HVP’s) voorgestelde
regelingen voor toezicht en uitvoering;

o

de door de lidstaten voorgestelde audit- en controleregelingen ter voorkoming en
opsporing van corruptie, fraude, belangenconflicten en dubbele financiering.

De beoordeling door de Commissie van de toezicht- en
uitvoeringsregelingen van de lidstaten was alomvattend, maar ten dele
gebaseerd op nog niet ingevoerde systemen

98 Krachtens de RRF-verordening14 moet de Commissie aan de hand van een reeks
elementen de door de lidstaten voorgestelde regelingen voor een doeltreffend
toezicht op en een doeltreffende uitvoering van hun HVP’s beoordelen (kader 7).

14

Artikel 19, lid 3, punt h), van Verordening (EU) 2021/241.
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Kader 7
Elementen voor de beoordeling van de toezichtregelingen en
uitvoeringsvereisten van de lidstaten
o

in de lidstaat is een structuur belast met: i) de uitvoering van het HVP; ii) de
monitoring van de voortgang inzake mijlpalen en streefdoelen; en iii) de
verslaglegging;

o

het geheel van de door de betrokken lidstaten voorgestelde organisatorische
regelingen voor de uitvoering van de hervormingen en investeringen (met
inbegrip van bepalingen om ervoor te zorgen dat voldoende personeel wordt
toegewezen) is geloofwaardig.

Bron: Bijlage V, punt 2.8, bij de RRF-verordening.

99 Wij zijn nagegaan of de Commissie de toezicht- en uitvoeringsregelingen van de

lidstaten die opgenomen waren in de steekproef had beoordeeld, met name voor wat
betreft hun structuren, de rollen en verantwoordelijkheden van hun verschillende
organen, en de vereiste capaciteit.

100 De structuren voor het toezicht op en de uitvoering van de HVP’s in de zes

lidstaten uit de steekproef variëren aanzienlijk, afhankelijk van de complexiteit van de
structuur van de lidstaat, en van de vraag of de lidstaat bestaande systemen en
instanties gebruikt (Duitsland, Frankrijk, Kroatië) of nieuwe moet invoeren
(Griekenland, Spanje, Italië). Bijlage VII geeft een overzicht van de systemen die zijn
voorgesteld door de zes in de steekproef opgenomen lidstaten.

101 Wij constateerden dat de beoordeling van de Commissie, zoals vastgelegd in de

SWD’s, een afdoende beschrijving gaf van de structuren en systemen die de lidstaten
uit de steekproef inzetten voor de uitvoering, het toezicht en de verslaglegging,
alsmede van hun organisatorische regelingen, taken en verantwoordelijkheden, en dat
zij de resterende risico’s schetste. De Commissie kwam in haar beoordeling tot de
conclusie dat de door de lidstaten voorgestelde toezicht- en uitvoeringsregelingen
adequaat waren en kende derhalve een “A”-score toe 15.

15

Volgens bijlage V van Verordening (EU) 2021/241, punt 2.8, kan dit onderdeel worden
gewaardeerd met een “A” (adequate regelingen), een “B” (minimale regelingen) of een “C”
(ontoereikende regelingen).
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102 Om de risico’s voor doeltreffend toezicht op en doeltreffende uitvoering van de
HVP’s die tijdens de beoordeling voor sommige lidstaten aan het licht kwamen te
beperken, heeft de Commissie aan vijf van de zes lidstaten uit de steekproef specifieke
mijlpalen voorgesteld die vóór de eerste betaling moeten worden bereikt (met
uitzondering van de voorfinanciering). Deze zijn opgenomen in de bijlagen bij de
uitvoeringsbesluiten van de Raad (zie bijlage VIII). Voorbeelden van deze specifieke
mijlpalen zijn “het uitvoeren van een analyse van de werklast voor de instellingen die
bij de uitvoering betrokken zijn, om de capaciteitsproblemen te verminderen”
(Kroatië) of “het doorvoeren van belangrijke hervormingen in het openbaar bestuur …
om coördinatiestructuren, toezichtsystemen en handhavingsmechanismen op te
zetten, en personeel en bijstand voor toezicht en uitvoering te leveren” (Italië).

103 Hoewel wij het in het algemeen eens zijn met de beoordeling van de

Commissie, was deze gedeeltelijk gebaseerd op systemen die ten tijde van de
beoordeling nog niet waren ingevoerd. Dit houdt risico’s in, met name in gevallen
waarin de onopgeloste elementen belangrijk zijn. Het ontbreken van een volledig
functioneel toezichtsysteem houdt het risico in dat mijlpalen of streefdoelen in
werkelijkheid niet zijn bereikt totdat deze mijlpalen zijn behaald.

104 Ook het feit dat de toezichtsystemen of de uitvoeringsorganen ten dele nog

niet bestonden toen de HVP’s werden goedgekeurd, beperkte de beoordeling door de
Commissie van de administratieve capaciteit daarvan. In sommige gevallen vertrouwde
de Commissie op de bevestiging van de lidstaten dat zij over voldoende capaciteit
beschikten om het HVP doeltreffend uit te voeren en te controleren (bijvoorbeeld
Duitsland en Frankrijk), terwijl zij in andere gevallen haar bezorgdheid uitsprak over de
administratieve capaciteit van de nationale uitvoeringsorganen (bijvoorbeeld Kroatië).

105 In een aantal van onze recente adviezen16 hebben wij erop gewezen dat de

lidstaten over voldoende tijd en passende administratieve capaciteit moeten
beschikken om de EU-middelen te verwerken. Sommige van de lidstaten met de
laagste absorptiepercentages tijdens de programmeringsperiode 2014-2020 zullen de
16

Advies 04/2020 inzake de voorgestelde React-EU-verordening en verordening
gemeenschappelijke bepalingen betreffende de ESI-fondsen, 14 juli 2020; en advies
06/2020 (op grond van artikel 287, lid 4, en artikel 322, lid 1, punt a), VWEU) over het
voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van
een faciliteit voor herstel en veerkracht (COM(2020) 408).
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komende jaren aanzienlijke steun uit de RRF ontvangen (zie bijlage IX). In ons
jaarverslag voor 2020 17hebben wij er ook op gewezen dat de administratieve middelen
die nodig zijn om de aanzienlijke toename van de middelen te beheren, wellicht niet
toereikend zijn. Met name voor lidstaten waar een groot deel van de
overheidsinvesteringen reeds door de EU wordt gefinancierd, kan dit het risico
vergroten dat zij niet in staat zijn de voor hen beschikbare middelen te besteden en
waar voor hun geld te leveren.

De beoordeling door de Commissie van de audit- en controleregelingen
was toereikend, maar vaak afhankelijk van vereisten waaraan nog moest
worden voldaan

106 Overeenkomstig de RRF-verordening moet de Commissie erop toezien dat de

lidstaten de nodige controlesystemen hebben ingevoerd om de financiële belangen
van de EU te beschermen (zie kader 8)18. De audit- en controlestructuur van de RRF
berust hoofdzakelijk op de relevante systemen van elke lidstaat. De lidstaten moeten
voldoende informatie verstrekken over de controlesystemen die zij zullen invoeren,
met name om de naleving van de kernbeginselen van goed financieel beheer te
waarborgen.

17

Jaarverslag 2020, hoofdstuk 2.

18

Artikel 19, lid 3, punt j), van Verordening (EU) 2021/241.
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Kader 8
Criteria voor de beoordeling van de controleregelingen van de
lidstaten
o

het interne controlesysteem dat in het HVP wordt beschreven, berust op
robuuste processen en structuren, en definieert zowel duidelijke actoren
(organen/entiteiten) als hun rollen en verantwoordelijkheden; er wordt
gegarandeerd dat relevante functies op correcte wijze worden gescheiden;

o

het controlesysteem en andere relevante regelingen, waaronder voor de in
het HVP beschreven verzameling en openbaarmaking van gegevens over
eindontvangers, in het bijzonder om corruptie, fraude en belangenconflicten
te voorkomen, op te sporen en recht te zetten bij het gebruik van de
financiële middelen die zijn ontleend aan de RRF, volstaan;

o

de in het HVP beschreven regelingen om dubbele financiering van de RRF en
andere EU-programma’s te voorkomen, volstaan; en

o

de actoren (organen/entiteiten) die verantwoordelijk zijn voor controles,
beschikken over de wettelijke bevoegdheid en de administratieve capaciteit
om de aan hen toebedeelde rollen en taken op zich te nemen.

Bron: Bijlage V, punt 2.10, bij de RRF-verordening.

107 Wij zijn nagegaan of de Commissie de controleregelingen van de lidstaten had

beoordeeld, met name voor wat betreft de duidelijkheid van hun structuren, de rollen
en verantwoordelijkheden van hun verschillende organen, de geplande systemen en
processen en de vereiste capaciteit.

108 De Commissie heeft richtsnoeren voor de lidstaten opgesteld19 en een checklist

voor zelfbeoordeling ter beschikking gesteld. We stelden het volgende vast:
o

19

de Commissie heeft belangrijke aspecten van de controlesystemen van de zes
lidstaten uit de steekproef aan de orde gesteld en een uitgebreide interne
checklist gebruikt om na te gaan of aan alle criteria van de RRF-verordening was
voldaan (zie kader 8). Wij concludeerden dat voor de HVP’s in onze steekproef
een passende analyse was verricht en een voldoende gedetailleerde
documentatie bestond om de beoordeling te ondersteunen;

Richtsnoeren van de Commissie voor de herstel- en veerkrachtplannen van de lidstaten,
SWD(2021) 12, DEEL 1/2.
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o

zij heeft de betrokken DG’s geraadpleegd inzake de controleregelingen in deze
lidstaten (bijv. DG Begroting, DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie,
DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling).

109 De Commissie heeft alle zes lidstaten in de steekproef een “A”-score gegeven,

maar waar nodig gewezen op hiaten of tekortkomingen die aanvullende maatregelen
vereisen die vóór de eerste betaling moeten worden uitgevoerd (zie bijlage VIII). De
specifieke mijlpalen bestonden bijvoorbeeld uit het specificeren van de taken en
verantwoordelijkheden van de verschillende audit- en controleorganen (bijvoorbeeld
in Frankrijk), de reikwijdte van hun mandaat (bijvoorbeeld in Griekenland), of de
aanneming of wijziging van strategieën van auditorganen met het oog op de oprichting
van speciale eenheden die belast zijn met het RRF (bijvoorbeeld in Kroatië). Net als het
toezicht- en uitvoeringssysteem (zie paragraaf 103) vormt dit een risico, aangezien de
Commissie ten tijde van de beoordeling nog niet in staat was de bestaande systemen
te beoordelen.

110 Bovendien zullen niet alle lidstaten gebruikmaken van het instrument voor

datamining en risicoscores van de Commissie voor het identificeren van projecten,
begunstigden en contractanten die risico lopen op fraude, belangenconflicten en
onregelmatigheden in het kader van de RRF. Vijf van de lidstaten in onze
controlesteekproef (Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië en Italië) zullen
gebruikmaken van het instrument voor datamining en risicoscores van de Commissie,
waarvan wij het belang in een eerdere controle hebben onderstreept 20. Het gebruik
van het instrument was niet verplicht, zoals de Raad had besloten, en derhalve niet
vereist voor een positieve beoordeling van de controlesystemen van een lidstaat. Een
gemeenschappelijk instrument voor datamining en risicoscoring is echter van cruciaal
belang voor de bescherming van de financiële belangen van de EU, en meer in het
bijzonder voor het voorkomen van fraude, belangenconflicten en dubbele financiering,
en voor het vergroten van de transparantie en de verantwoordingsplicht.

20

Speciaal verslag nr. 01/2019: “Bestrijding van fraude in verband met EU-uitgaven:
maatregelen zijn nodig”.
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111 Hoewel de beoordeling van de controlesystemen van de lidstaten door de

Commissie alomvattend was, wijst het feit dat er specifieke mijlpalen nodig waren
erop dat zowel de Commissie als de lidstaten erkenden dat de controlesystemen in de
lidstaten in de steekproef ten tijde van de beoordeling deels nog niet waren opgezet.
De “A”-score voor alle HVP’s in dit gebied is derhalve minstens gedeeltelijk te verklaren
door het feit dat de RRF-verordening slechts een “A”-score (voldoende) of een “C”score (onvoldoende) toeliet, waarbij een “C” resulteerde in de afwijzing van het HVP in
zijn geheel. Het ontbreken van een volledig functioneel controlesysteem houdt het
risico in dat de financiële belangen van de EU niet voldoende worden beschermd
totdat aan deze mijlpalen is voldaan.
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Conclusies en aanbevelingen
112 Wij concluderen dat de beoordeling van de herstel- en veerkrachtplannen door

de Commissie over het algemeen adequaat was gezien de complexiteit van het proces
en de tijdsdruk. We hebben echter een aantal tekortkomingen, risico’s en
aandachtspunten voor de toekomst vastgesteld, zoals betalingsprofielen die het
resultaat zijn van onderhandelingen, mijlpalen en streefdoelen die onduidelijk zijn of
toezicht- en controlesystemen die ten tijde van de beoordeling nog niet volledig waren
ingevoerd (zie de volgende paragrafen).

113 Wij constateerden dat de Commissie het beoordelingsproces doeltreffend

beheerde. De organisatorische opzet en de gedeelde verantwoordelijkheid binnen de
Commissie waarborgden de betrokkenheid van alle relevante actoren. Bij de
beoordeling werden uitgebreide interne richtsnoeren en checklists gevolgd, maar de
beoordelaars gebruikten deze niet systematisch of op uniforme wijze voor de
kwalitatieve beoordeling. Hoewel de belangrijkste documenten die voortkwamen uit
het werk van de Commissie en de eindbeoordeling onderbouwden, beschikbaar en
geregistreerd waren, bleken ze niet altijd gemakkelijk te achterhalen (zie de
paragrafen 24-33).

Aanbeveling 1 — Verbeter de beoordelingsprocedures en
documentatie
De Commissie zou:
a)

de procedure bij toekomstige beoordelingen verder moeten verbeteren om
ervoor te zorgen dat alle stappen van het proces worden gevolgd en de
kwalitatieve onderdelen van de beoordeling volledig in aanmerking worden
genomen;

b)

ervoor moeten zorgen dat de documentatie van de definitieve beoordeling en de
redenen daarvoor goed gedocumenteerd zijn en dat belangrijke documenten
gemakkelijk terug te vinden zijn, zodat de transparantie en de doeltreffendheid
van het proces wordt vergroot.

Streefdatum voor uitvoering: bij toekomstige beoordelingen.
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114 De Commissie heeft de lidstaten gedurende de hele ontwerpfase van de

herstel- en veerkrachtplannen ondersteund en heeft richtsnoeren opgesteld om het
proces te vergemakkelijken. Wegens de beperkte beschikbare tijd werden de
richtsnoeren tegelijk met de herstel- en veerkrachtplannen opgesteld, waardoor de
herstel- en veerkrachtplannen in sommige gevallen in de loop van het proces moesten
worden aangepast. De Commissie heeft ook gezorgd voor trainingssessies en een
onlineplatform voor vragen en antwoorden, hetgeen de uitwisseling van informatie
heeft vergemakkelijkt. De Commissie speelde een beperkte rol bij het bevorderen van
de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten, hetgeen het
beoordelingsproces zou hebben vergemakkelijkt en de opneming van transnationale
projecten in de HVP’s zou hebben bevorderd (zie de paragrafen 34-39).

Aanbeveling 2 — Bevorder de uitwisseling van goede praktijken
tussen de lidstaten
Om de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten tijdens de uitvoering van
de herstel- en veerkrachtplannen te bevorderen, moet de Commissie proactief de
gedachtewisseling tussen de autoriteiten van de lidstaten over zaken van
gemeenschappelijk belang bevorderen.
Streefdatum voor de uitvoering: tijdens de uitvoering van de herstel-en
veerkrachtplannen.

115 In haar beoordeling erkende de Commissie dat de herstel- en

veerkrachtplannen betrekking hadden op de belangrijkste beleidsdoelstellingen van de
herstel- en veerkrachtfaciliteit, met inbegrip van de zes pijlers, na een inventarisatie op
het niveau van de componenten, maar zonder een analyse van alle individuele
maatregelen (zie de paragrafen 40-44). De mate waarin de onderdelen kunnen
bijdragen varieert en het effect ervan moet in de praktijk nog blijken.

116 Wij hebben vastgesteld dat de beoordeling van de Commissie ertoe heeft

geleid dat in de herstel- en veerkrachtplannen in het algemeen wordt ingegaan op de
landspecifieke aanbevelingen voor 2019 en 2020 en op de daarmee samenhangende
uitdagingen die in het kader van het Europees Semester zijn vastgesteld. Enkele
belangrijke aspecten van de landspecifieke aanbevelingen zijn echter niet aan bod
gekomen bij het afdekken van met name de landspecifieke aanbevelingen voor 2019.
Meer in het algemeen berust de beoordeling van wat een “significant onderdeel” van
landspecifieke aanbevelingen is, tot op zekere hoogte op een oordeel (zie de
paragrafen 45-53).
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Aanbeveling 3 — Geef een vervolg aan de bijdrage van de
uitgevoerde maatregelen tot de landspecifieke aanbevelingen
Gedurende de uitvoering van de herstel- en veerkrachtplannen moet de Commissie:
a)

de voortgangsrapportage over de herstel- en veerkrachtfaciliteit afstemmen op
de rapportage in het kader van het Europees Semester om ervoor te zorgen dat
alle landspecifieke aanbevelingen, ook die welke niet rechtstreeks in de herstelen veerkrachtplannen aan bod komen, een behoorlijke follow-up krijgen;

b)

in het bestaande rapportagekader van het Europees Semester informatie
verstrekken over de mate waarin de herstel- en veerkrachtfaciliteit bijdraagt aan
de uitvoering van landspecifieke aanbevelingen.

Streefdatum voor uitvoering: vanaf 2022.

117 Zoals is gebleken voor de maatregelen uit onze steekproef heeft de

beoordeling van de Commissie ertoe geleid dat goedgekeurde herstel- en
veerkrachtplannen alleen maatregelen bevatten die voldeden aan het beginsel “geen
ernstige afbreuk doen” of die vergezeld gingen van mitigatiemaatregelen wanneer zij
waarschijnlijk wel gevolgen hebben voor het milieu. In de documentatie ontbrak
echter een samenvattende lijst ter ondersteuning van de algemene conclusie van de
Commissie in haar eindbeoordeling. Bovendien was voor de maatregelen die
waarschijnlijk wel gevolgen zullen hebben voor het milieu, dat effect in veel gevallen
niet gekwantificeerd. Ook zijn bij mitigatiemaatregelen niet systematisch mijlpalen of
streefdoelen opgenomen in de herstel- en veerkrachtplannen. Bijgevolg is de
vervulling ervan geen betalingsvoorwaarde en is er geen rechtsgrondslag om de
uitvoering ervan op te leggen of er follow-up aan te geven. Ten slotte kunnen
maatregelen die niet in overeenstemming zijn met het beginsel “geen ernstige afbreuk
doen” buiten de herstel- en veerkrachtfaciliteit om worden gefinancierd, hetgeen in
strijd is met het concept van dit beginsel (zie de paragrafen 56-60).
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Aanbeveling 4 — Verbeter de transparantie van en het toezicht
op het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”
De Commissie zou:
a)

de lidstaten moeten verzoeken om, in voorkomend geval, een kwantitatieve
raming te verstrekken van de milieueffecten van maatregelen voor toekomstige
zelfbeoordelingen van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” en, indien deze
wordt verstrekt, hiermee rekening te houden bij de beoordeling;

Streefdatum voor uitvoering: bij toekomstige beoordelingen.
b)

mitigatiemaatregelen moeten opnemen in mijlpalen en streefdoelen, wanneer
deze relevant worden geacht voor de positieve beoordeling van de maatregel in
het kader van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” en tijdens de uitvoering
moeten controleren of aan de in deze mijlpalen en streefdoelen opgenomen
voorwaarden is voldaan.

Streefdatum voor uitvoering: bij toekomstige beoordelingen en vanaf 2022.

118 De beoordeling door de Commissie van de geraamde totale kosten voor de

herstel- en veerkrachtplannen was passend. In alle gevallen weerspiegelde de “B”score het ongekende karakter van sommige maatregelen en, bijgevolg, het gebrek aan
beschikbare informatie over die maatregelen. Bovendien is de methodologie die wordt
gebruikt om het in een specifieke tranche te betalen bedrag te bepalen niet voldoende
transparant, omdat zij gebaseerd is op voorwaarden waarover met de lidstaten is
onderhandeld. De frequentie en de ernst van de door de Commissie vastgestelde
tekortkomingen verschillen tussen de lidstaten uit de steekproef, ondanks het feit dat
zij dezelfde score (“B”) hebben gekregen. Bovendien had de Commissie ten tijde van
de controle nog geen methode vastgesteld voor de berekening van de opschorting of
gedeeltelijke verlaging van de betalingen (zie de paragrafen 66-76).

119 De beoordeling door de Commissie heeft bijgedragen tot de verbetering van de
kwaliteit van de mijlpalen en streefdoelen. Uit onze controlewerkzaamheden bleek
niettemin dat een aantal mijlpalen en streefdoelen niet duidelijk genoeg is, essentiële
uitvoeringsfasen niet bestrijkt of aangeeft dat bepaalde maatregelen eind
augustus 2026 wellicht niet zullen zijn voltooid. Ook hebben wij een gebrek aan
vergelijkbaarheid tussen de lidstaten vanwege een niet-geharmoniseerde aanpak bij
het vaststellen van mijlpalen en streefdoelen geconstateerd. Bovendien zijn, zoals de
Commissie aanbeveelt, de mijlpalen en streefdoelen over het algemeen output- of
zelfs inputgericht in plaats van de effecten te meten. De tekortkomingen die we
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hebben vastgesteld in termen van mijlpalen en streefdoelen (zie de voorgaande
paragrafen) deden zich niet in dezelfde mate voor in alle herstel- en veerkrachtplannen
in de steekproef (zie de paragrafen 77-96).

Aanbeveling 5 — Zorg voor duidelijke verificatiemechanismen
voor mijlpalen en streefdoelen en voor een adequate
omschrijving daarvan
De Commissie zou:
a)

in de operationele regeling duidelijke verificatiemechanismen voor mijlpalen en
streefdoelen moeten opnemen, zodat ondubbelzinnig kan worden beoordeeld of
daaraan is voldaan;

Streefdatum voor uitvoering: medio 2023.
b)

ervoor moeten zorgen dat mijlpalen en streefdoelen op passende wijze worden
bepaald, waarbij er met name voor moet worden gezorgd dat zij voldoende
duidelijk zijn, belangrijke uitvoeringsfasen weerspiegelen en in alle lidstaten op
consistente wijze worden vastgesteld, met inachtneming van de specifieke
kenmerken van elk herstel- en veerkrachtplan.

Streefdatum voor uitvoering: bij toekomstige beoordelingen.

120 De beoordeling door de Commissie van de voorgestelde toezicht- en

controleregelingen van de lidstaten was alomvattend en bracht een aantal zwakke
punten aan het licht, die voornamelijk verband hielden met de ontoereikende
administratieve capaciteit om de herstel- en veerkrachtplannen uit te voeren en te
monitoren, en met controlestructuren die ten tijde van de beoordeling slechts
gedeeltelijk bestonden. Deze tekortkomingen zijn aangepakt door specifieke mijlpalen
op te nemen die met de lidstaten in kwestie zijn overeengekomen en die moeten
worden uitgevoerd voordat de eerste betaling van de Commissie kan worden verricht.
Daarom was de beoordeling van de Commissie tot op zekere hoogte gebaseerd op een
verbintenis in plaats van op de destijds daadwerkelijk bestaande systemen (zie de
paragrafen 98-112).
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121 Ook merken we op dat de beslissing van sommige lidstaten om geen gebruik te
maken van het instrument voor datamining en risicoscores van de Commissie zowel
het algemene nut ervan kan verminderen als het risico kan vergroten dat in de
betrokken lidstaat fraude en dubbele financiering niet worden ontdekt
(zie paragraaf 110).

Aanbeveling 6 — Verifieer de naleving van de specifieke
mijlpalen voor monitoring en controle en moedig het gebruik
van het instrument voor datamining en risicoscores van de
Commissie aan
De Commissie zou:
a)

nauwlettend moeten toezien op de bevredigende verwezenlijking en tijdige
uitvoering van de mijlpalen in verband met de toezicht- en controlesystemen;

b)

alle lidstaten moeten aanmoedigen het instrument voor datamining en
risicoscores van de Commissie te gebruiken.

Streefdatum voor de uitvoering: eind 2023.

Dit verslag werd door de Rekenkamer te Luxemburg vastgesteld op 21 juli 2022.
Voor de Rekenkamer

Klaus-Heiner Lehne
President
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Bijlagen
Bijlage I — Beoordelingscriteria voor en scores van de herstelen veerkrachtplannen
Categorie

Criteria
Criterium 1 — bijdragen aan alle zes
pijlers;

Criterium 2 — effectief inspelen op de
uitdagingen die in het Europees
Semester zijn vastgesteld, en in het
bijzonder de LSA’s voor 2019 en 2020;

Mogelijke score

Vereiste
minimumscore

A — in hoge mate
B — in redelijke mate

B*

C — in geringe mate
A — er wordt doeltreffend ingespeeld
op alle of een aanzienlijk deel van de
LSA’s
B — er wordt gedeeltelijk ingespeeld
op alle of een aanzienlijk deel van de
LSA’s

A

C — speelt in het geheel niet in op de
in de LSA’s genoemde uitdagingen
Relevantie

Criterium 3 — bijdragen aan de
versterking van het groeipotentieel, het
scheppen van banen en de veerkracht;
Criterium 4 — alleen maatregelen
bevatten die in overeenstemming zijn
met het beginsel “geen ernstige
afbreuk doen”;
Criterium 5 — bijdragen aan de groene
transitie (minimaal 37 % van de totale
geraamde kosten);
Criterium 6 — bijdragen aan de digitale
transitie (minimaal 20 % van de totale
geraamde kosten);
Criterium 7 — het HVP heeft door de
daarin vervatte maatregelen een
blijvend effect;

Doeltreffendheid

Criterium 8 — regelingen treffen om de
uitvoering ervan te controleren, met
inbegrip van mijlpalen, streefdoelen en
bijbehorende indicatoren;

A — hoge verwachte impact
B — redelijke verwachte impact

A

C — lage verwachte impact
A — geen enkele maatregel doet
ernstige afbreuk
C — een of meer maatregelen
doet/doen ernstige afbreuk

A

A
A — in hoge mate
B — in redelijke mate

A

C — in geringe mate
B*
A — passende regelingen
B — minimale regelingen
C — ontoereikende regelingen

B*
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Categorie

Criteria
Criterium 9 — een redelijke en
plausibele onderbouwing van de totale
geraamde kosten geven;

Doelmatigheid

Samenhang

Criterium 10 — voorzien in
controlesystemen en -regelingen om
corruptie, fraude, onregelmatigheden,
belangenconflicten en dubbele
financiering te voorkomen, op te
sporen en te corrigeren;
Criterium 11 — maatregelen bevatten
die samenhangende acties vormen.

Mogelijke score
A — in hoge mate
B — in redelijke mate

B*

C — in beperkte mate

A — passende regelingen
C — ontoereikende regelingen

A

A — in hoge mate
B — in redelijke mate
C — in beperkte mate

*Aanvullende eis: meerderheid van A’s voor de zeven criteria 1, 4 en 7-11.
Opmerking: Voor de criteria 4 en 10 is alleen de score “A” of “C” mogelijk.
Bron: ERK, op basis van de RRF-verordening.

Vereiste
minimumscore

B*
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Bijlage II — Stand van zaken van de indiening en beoordeling van de herstel- en veerkrachtplannen op
1 juni 2022
Lidstaat

HVP door de lidstaat
ingediend

HVP goedgekeurd door
de Commissie

Uitvoeringsbesluit
aangenomen door de
Raad

Voorfinanciering
uitbetaald

Oostenrijk

1 mei 2021

21 juni 2021

7 juli 2021

28 september 2021

België

1 mei 2021

23 juni 2021

6 juli 2021

3 augustus 2021

Bulgarije

15 oktober 2021

7 april 2022

4 mei 2022

Kroatië

15 mei 2021

8 juli 2021

20 juli 2021

28 september 2021

Cyprus

17 mei 2021

8 juli 2021

20 juli 2021

9 september 2021

Tsjechië

2 juni 2021

19 juli 2021

31 augustus 2021

28 september 2021

Denemarken

30 april 2021

17 juni 2021

6 juli 2021

2 september 2021

Estland

18 juni 2021

5 oktober 2021

29 oktober 2021

17 december 2021

Finland

27 mei 2021

4 oktober 2021

29 oktober 2021

21 januari 2022

Frankrijk

29 april 2021

23 juni 2021

6 juli 2021

19 augustus 2021

Duitsland

28 april 2021

22 juni 2021

6 juli 2021

26 augustus 2021

Griekenland

28 april 2021

17 juni 2021

6 juli 2021

9 augustus 2021

Hongarije

12 mei 2021

Operationele regeling
getekend

9 februari 2022

Eerste
betalingsverzoek
ingediend bij de
Commissie

Eerste betaling
uitbetaald door de
Commissie

15 maart 2022

22 maart 2022

25 november 2021

26 november 2021

4 maart 2022

21 december 2021

29 december 2021

8 april 2022
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Lidstaat

HVP door de lidstaat
ingediend

HVP goedgekeurd door
de Commissie

Uitvoeringsbesluit
aangenomen door de
Raad

Voorfinanciering
uitbetaald

Operationele regeling
getekend

Ierland

28 mei 2021

16 juli 2021

31 augustus 2021

Italië

1 mei 2021

22 juni 2021

6 juli 2021

13 augustus 2021

22 december 2021

Letland

30 april 2021

22 juni 2021

6 juli 2021

10 september 2021

16 februari 2022

Litouwen

15 mei 2021

2 juli 2021

20 juli 2021

17 augustus 2021

5 mei 2022

Luxemburg

30 april 2021

18 juni 2021

6 juli 2021

3 augustus 2021

Malta

13 juli 2021

16 september 2021

28 september 2021

17 december 2021

Polen

3 mei 2021

1 juni 2022

Portugal

22 april 2021

16 juni 2021

6 juli 2021

3 augustus 2021

Roemenië

31 mei 2021

27 september 2021

29 oktober 2021

2 december 2021

Slowakije

29 april 2021

21 juni 2021

9 juli 2021

13 oktober 2021

16 december 2021

Slovenië

1 mei 2021

1 juli 2021

20 juli 2021

17 september 2021

31 maart 2022

Spanje

30 april 2021

16 juni 2021

6 juli 2021

17 augustus 2021

9 november 2021

Zweden

28 mei 2021

29 maart 2022

4 mei 2022

Eerste
betalingsverzoek
ingediend bij de
Commissie

Eerste betaling
uitbetaald door de
Commissie

30 december 2021

13 april 2022

25 januari 2022

9 mei 2022

Nederland

18 januari 2022

1 juni 2022
29 april 2022

12 november 2021

27 december 2021

Bron: ERK op basis van het scorebord voor herstel en veerkracht van de Commissie (https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resiliencescoreboard/index.html) en de officiële website van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recoveryand-resilience-facility_en#national-recovery-and-resilience-plans).
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Bijlage III — Overzicht van de belangrijkste kenmerken van de
herstel- en veerkrachtplannen van de zes lidstaten uit de
controlesteekproef
Lidstaat

Toewijzing uit de
RRF (subsidies en
leningen,
miljard EUR)

Aantal
componenten

Kroatië

6,3

5 + 1-initiatief

Frankrijk

39,4

9

Duitsland

25,6

10

Griekenland

30,5

18

Italië

191,5

16

Spanje

69,5

30

Totaal aantal
maatregelen
(hervormingen —
investeringen)

Totaal aantal
indicatoren
(mijlpalen —
streefdoelen)

222

372

(76-146)

(166-206)

91

175

(21-70)

(70-105)

40

129

(15-25)

(55-74)

175

331

(67-108)

(266-65)

190

527

(58-132)

(213-314)

212

416

(102-110)

(221-195)

Uitbetalingsprofiel

Vroeg voor mijlpalen
en laat voor
streefdoelen.
Vroeg voor zowel
mijlpalen als
streefdoelen.
Vroeg voor mijlpalen
en laat voor
streefdoelen.
Laat voor zowel
mijlpalen als
streefdoelen.
Vroeg voor mijlpalen
en laat voor
streefdoelen.
Vroeg voor mijlpalen
en laat voor
streefdoelen.

Opmerking: De term “vroeg” houdt in dat de meeste mijlpalen of streefdoelen volgens de planning in de
eerste drie jaar van de uitvoering van het RRF behaald zullen zijn, terwijl de term “laat” inhoudt dat de
uitvoering ervan in de laatste drie jaar van de uitvoeringsperiode van het RRF zal plaatsvinden.
Bron: ERK, op basis van de bijlagen bij de uitvoeringsbesluiten van de Raad.
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Bijlage IV — De door ons geselecteerde maatregelen van de zes lidstaten uit de steekproef
Beleidsterrein

Duitsland

Griekenland

Spanje

Frankrijk

Kroatië

Italië

Investeringen
C1.4. R5-I2: Onderzoek, ontwikkeling
en productie van nieuwe
mobiliteitsvoertuigen en
ondersteunende infrastructuur

M2C2.I4: Duurzaam
lokaal vervoer,
fietspaden en
vernieuwing van het
rollend materieel

C1.I3: Thermische
renovatie van openbare
gebouwen

C6.1. R1-I1: Energierenovatie van
gebouwen

M2C3.I3: Versterking
van de Ecobonus en
Sismabonus tot 110 %
voor energie-efficiëntie
en veiligheid van
gebouwen

C13.I3: Digitalisering en
innovatie

C9.I1: Inhaalslag
technische normen voor
digitale gezondheid

C1.2. R1-I1: Revitalisering, opbouw en
digitalisering van het energiesysteem
en ondersteunende infrastructuur om
de energiesector koolstofvrij te
maken

M1C2.I1: Transitie 4.0

C.3.3.I1 (ID 16795):
Infrastructuur voor
gezondheidszorg

C18.I1: Investeringsplan
voor hoogtechnologische
apparatuur in het
nationale
gezondheidsstelsel

C9.I2: Modernisering en
herstructurering van
ziekenhuizen en de
gezondheidszorg

C5.1. R2-I1: Aanschaf van apparatuur
voor de preventie, diagnose en
behandeling van kankerpatiënten

M6.C1.I1:
Nabijheidsnetwerken,
voorzieningen en
telegeneeskunde voor
territoriale bijstand in
de gezondheidszorg

C 1.4.I3 (ID 16846):
Infrastructuur voor het
beheer van stedelijk
afvalwater en slib in
het kader van
afvalwaterzuivering

C9.I1: Hernieuwbare
waterstof, een
landenproject

C4.I2: Ontwikkelen van
koolstofvrije waterstof

C1.3. R1-I1: Openbaar programma
voor de ontwikkeling van afvalwater

M2C2.I3: Bevordering
van waterstofproductie,
-distributie en eindgebruik

Vervoer

C1.2.I3: Steun voor de
vervanging van het
particuliere wagenpark
(1.2.3)

C.4.6.I2 (ID 16628):
Centraal-Griekenland
Snelweg E-65: Traject
Trikala- Egnatia

C.1.I1: Gebieden met lage
emissies en transformatie
van stedelijk en
grootstedelijk vervoer

C.3.I1: Steun voor de
spoorsector

Groen

C1.3.I3: Renovatie van
gebouwen: federale
financiering voor
energiezuinige gebouwen
(1.3.3)

C1.2.I1 (ID: 16872):
Energierenovatie van
woongebouwen

C2.I1:
Rehabilitatieprogramma
voor economisch en
sociaal herstel in
woonomgevingen

Digitaal beleid

C2.2.I1:
Investeringsprogramma
voor voertuigfabrikanten
en de
toeleveringsindustrie
(2.2.1)

C2.2.I1 (ID 16778):
Digitalisering van
archieven en
aanverwante diensten

Gezondheidszorg

C5.1.I1: Programma om
ziekenhuizen
toekomstbestendig te
maken (5.1.2)

Overige

C1.1.I1:
Waterstofprojecten in
het kader van IPCEI’s
(1.1.1)
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Beleidsterrein

Duitsland

Griekenland

Spanje

Frankrijk

Kroatië

Italië

Hervormingen
Begrotingsbeleid /
openbaar bestuur

Arbeidsmarkt/onderwijs

Bron: ERK.

C6.1.R2: Digitalisering
van de administratie —
uitvoering van de wet
online toegang (6.1.2)

C4.1.R1 (ID 16610):
Bevordering van
versnelde btwteruggaaf

C29.R1: Herziening en
evaluatie van de
overheidsuitgaven

C3.1.R1:
Onderwijsplatform
(3.1.2)

C3.2.R1 (ID: 16913):
Een nieuwe strategie
voor een leven lang
leren: modernisering
en verbetering van het
systeem voor bij- en
omscholing in
Griekenland

C23.R6: Permanent
mechanisme voor interne
flexibiliteit,
baanstabiliteit en
omscholing van
werknemers in een
overgangsfase

C7.R5: Beoordeling van de
kwaliteit van openbare
uitgaven

C.2.7. R1: Verbetering van de
begrotingsplanning en -rapportage

M1C1.R13 Hervorming
van het kader voor
uitgaventoetsing

C8.R4: Hervorming van de
werkloosheidsverzekering

C4.1. R1: Ontwikkeling en uitvoering
van nieuwe gerichte en actieve
werkgelegenheidsbeleidsmaatregelen
om te voldoen aan de behoeften van
de groene en digitale transitie op de
arbeidsmarkt

M5C1.R1: Het actief
arbeidsmarktbeleid en
de beroepsopleiding
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Bijlage V — Zes pijlers en componenten van de herstel- en veerkrachtplannen die daar naar het oordeel
van de Commissie aanzienlijk toe bijdragen, voor de zes lidstaten uit de controlesteekproef
Sociale en territoriale
cohesie

Gezondheid,
economische, sociale
en institutionele
veerkracht

Beleid voor de
volgende generatie

• 5.1. Versterking van een
gezondheidszorgsysteem
dat bestand is tegen een
pandemie
• 6.1. Modern
overheidsapparaat

• 3.1. Digitalisering van het
onderwijs
• 4.1. Versterken van
sociale inclusie

Groene transitie

Digitale transformatie

Slimme, duurzame &
inclusieve groei

Duitsland

• 1.1 Decarbonisatie met
behulp van hernieuwbare
waterstof
• 1.2 Klimaatvriendelijke
mobiliteit
• 1.3 Klimaatvriendelijk
renoveren en bouwen

• 2.1. Data als de grondstof
van de toekomst
• 2.2. Digitalisering van de
economie
• 3.1. Digitalisering van het
onderwijs
• 5.1. Versterking van een
gezondheidszorgsysteem
dat bestand is tegen een
pandemie
• 6.1. Modern
overheidsapparaat

• 1.1 Decarbonisatie met
behulp van hernieuwbare
waterstof
• 1.2 Klimaatvriendelijke
mobiliteit
• 2.1. Data als grondstof
van de toekomst
• 3.1. Digitalisering van het
onderwijs
• 5.1. Versterking van een
gezondheidszorgsysteem
dat bestand is tegen een
pandemie

• 3.1. Digitalisering van het
onderwijs
• 4.1. Versterken van sociale
inclusie

Griekenland

• 1.1 Versnellen:
veerkracht, capaciteit en
opslagcapaciteit van het
elektriciteitsnet
• 1.2 Renoveren: stedelijke
en ruimtelijke ordening
en renovatie van
gebouwen
• 1.3 Opladen en bijtanken:
oplaadapparatuur en infrastructuur voor
elektrische voertuigen
• 1.4 Duurzaam gebruik van
hulpbronnen,
klimaatveerkracht en
milieubescherming

• 2.1 Aansluiten:
glasvezelinfrastructuur,
breedbandverbindingen
en 5G-technologie en
ruimtevaarttechnologieën
en -toepassingen.
• 2.2 Moderniseren:
integratie van nieuwe
technologieën,
instrumenten en
infrastructuur in de
overheidssector en
verlening van verbeterde
diensten aan burgers en
bedrijven
• 2.3 Digitalisering van
ondernemingen

• 1.4 Duurzaam gebruik van
hulpbronnen,
klimaatveerkracht en
milieubescherming
• 2.3 Digitalisering van
ondernemingen
• 3.1 Meer banen scheppen
en de arbeidsparticipatie
verhogen
• 3.2 Onderwijs,
beroepsonderwijs,
opleiding en
vaardigheden
• 4.2 Modernisering van de
overheidsdiensten
• 4.3 De efficiëntie van de
rechtspraakverbeteren

• 1.1 Opvoeren: veerkracht,
capaciteit en opslagcapaciteit
van het elektriciteitsnet
• 1.2 Renoveren: stedelijke en
ruimtelijke ordening en
renovatie van gebouwen
• 1.4 Duurzaam gebruik van
hulpbronnen,
klimaatveerkracht en
milieubescherming
• 2.2 Moderniseren: integratie
van nieuwe technologieën,
instrumenten en
infrastructuur in de
overheidssector, en
• betere dienstverlening aan
burgers en bedrijven

Lidstaat

• 3.3 De veerkracht,
toegankelijkheid en
duurzaamheid van de
gezondheidszorg
verbeteren
• 3.4 De toegang tot
doeltreffend en inclusief
sociaal beleid verbeteren

• 4.1 Belastingen
groeivriendelijker maken
en de
belastingadministratie en
-inning verbeteren

• 2.3 Digitalisering van
ondernemingen
• 3.1 Meer banen scheppen
en de arbeidsparticipatie
verhogen
• 3.2 Onderwijs,
beroepsonderwijs,
opleiding en
vaardigheden
• 3.4 De toegang tot
doeltreffend en inclusief
sociaal beleid verbeteren
• 4.5 Bevordering van
onderzoek en innovatie
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Lidstaat

Groene transitie

Digitale transformatie

• 2.2 Moderniseren:
nieuwe technologieën,
instrumenten en
infrastructuur in de
overheidssector, betere
dienstverlening aan
burgers en bedrijven
• 3.1 Meer banen scheppen
en de arbeidsparticipatie
verhogen
• 3.2 Onderwijs,
beroepsonderwijs,
opleiding en
vaardigheden
• 3.3 De veerkracht,
toegankelijkheid en
duurzaamheid van de
gezondheidszorg
verbeteren
• 4.3 De efficiëntie van de
rechtspraak verbeteren
• 4.6 De economische
sleutelsectoren
moderniseren en
veerkrachtiger maken
• Leenfaciliteit

• 3.1 Meer banen scheppen
en de arbeidsparticipatie
verhogen
• 3.2 Onderwijs,
beroepsonderwijs,
opleiding en
vaardigheden
• 3.3 De veerkracht,
toegankelijkheid en
duurzaamheid van de
gezondheidszorg
verbeteren
• 3.4 De toegang tot
doeltreffend en inclusief
sociaal beleid verbeteren
• 4.1 Belastingen
groeivriendelijker maken
en de
belastingadministratie en
-inning verbeteren
• 4.2 Modernisering van de
overheidsdiensten
• 4.3 De efficiëntie van de
rechtspraakverbeteren
• 4.4 Versterken van de
financiële sector en de
kapitaalmarkten
• 4.5 Bevordering van
onderzoek en innovatie
• 4.6 De economische
sleutelsectoren
moderniseren en
veerkrachtiger maken
• Leenfaciliteit

Slimme, duurzame &
inclusieve groei

Sociale en territoriale
cohesie

Gezondheid,
economische, sociale
en institutionele
veerkracht

• 4.5 Bevordering van
onderzoek en innovatie
• 4.6 De economische
sleutelsectoren
moderniseren en
veerkrachtiger maken
• 4.7 Verbetering van het
concurrentievermogen en
bevordering van
particuliere investeringen
en handel
• Leenfaciliteit

• 3.1 Meer banen scheppen en
de arbeidsparticipatie
verhogen
• 3.2 Onderwijs,
beroepsonderwijs, opleiding
en vaardigheden
• 3.4 De toegang tot
doeltreffend en inclusief
sociaal beleid verbeteren
• 4.6 De economische
sleutelsectoren moderniseren
en veerkrachtiger maken

• 4.2 Modernisering van de
overheidsdiensten
• 4.3 De efficiëntie van de
rechtspraakverbeteren
• 4.4 Versterken van de
financiële sector en de
kapitaalmarkten
• 4.7 Verbetering van het
concurrentievermogen en
bevordering van
particuliere investeringen
en handel

Beleid voor de
volgende generatie

69

Lidstaat

Spanje

Frankrijk

Groene transitie

Digitale transformatie

• 01. Duurzame stedelijke
mobiliteit
• 0.2 Renovatie
• 0.3 Agrovoeding en
visserij
• 0.4 Ecosystemen en
biodiversiteit
• 0.5 Kust en waterbronnen
• 0.6 Duurzame mobiliteit
over lange afstand
• 0.7 Hernieuwbare energie
• 0.8
Elektriciteitsinfrastructuur
• 0.9 Waterstof
• 10. Rechtvaardige
transitie
• 12. Industrieel beleid
• 28. Hervorming van het
belastingstelsel

• 08.
Elektriciteitsinfrastructuur
• 11. Overheidsdiensten 12.
Industrieel beleid
• 13. Ondersteuning van
kmo’s
• 14. Toerisme 15. Digitale
connectiviteit 16.
Artificiële intelligentie
• 19. Digitale vaardigheden
• 22. Zorgeconomie,
gelijkheid en inclusie

• Component 1 —
Renovatie van gebouwen
• Component 2 —
Biodiversiteit, circulaire
economie, landbouw en
bosbouw
• Component 3 — Groene
infrastructuur en
mobiliteit
• Component 4 — Groene
energie en technologieën

• Component 6 —
Technologische
soevereiniteit
• Component 7 —
Digitalisering van de
overheid, gebieden en
ondernemingen en steun
aan de culturele sector

Sociale en territoriale
cohesie

Gezondheid,
economische, sociale
en institutionele
veerkracht

Beleid voor de
volgende generatie

02. Renovatie
10. Rechtvaardige transitie
14. Toerisme
15. Digitale connectiviteit
22. Zorgeconomie, gelijkheid
en inclusie
• 23. Hervorming arbeidsmarkt
• 30. Pensioenstelsel

• 04. Ecosystemen en
biodiversiteit
• 05. Kust en waterbronnen
• 11. Overheidsdiensten
• 12. Industrieel beleid
• 13. Ondersteuning van
kmo’s
• 18. Hervorming van het
gezondheidszorgstelsel
• 22. Zorgeconomie,
gelijkheid en inclusie
• 27.
Belastingfraudepreventie
• 28. Hervorming van het
belastingstelsel
• 29. Doeltreffende
overheidsuitgaven

• 19. Digitale vaardigheden
• 20. Beroepsopleidingen
• 21. Onderwijs

• Component 8 —
Werkgelegenheid, jeugd,
handicaps, beroepsopleiding
• Component 9 — O&O,
gezondheid, gebieden

• Component 7 —
Digitalisering van de
overheid, gebieden en
ondernemingen en steun
aan de culturele sector

• Component 8 —
Werkgelegenheid, jeugd,
handicaps,
beroepsopleiding

Slimme, duurzame &
inclusieve groei

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

02. Renovatie
11. Overheidsdiensten
12. Industrieel beleid
13. Ondersteuning van
kmo’s
14. Toerisme
15. Digitale connectiviteit
16. Artificiële intelligentie
17. Wetenschap,
technologie en innovatie
24. Cultuurindustrie
25. Audiovisueel

• Component 5 —
Bedrijfsondersteuning
• Component 6 —
Technologische
soevereiniteit

•
•
•
•
•
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Lidstaat

Kroatië

Groene transitie

• 1.1 Veerkrachtige, groene
en digitale economie
• 1.2. Energietransitie voor
een duurzame economie
• 1.3 Verbetering van het
waterbeheer en het
afvalbeheer
• 1.4. Ontwikkeling van een
concurrerend,
energiezuinig en efficiënt
vervoerssysteem
• 2.1 Versterking van de
capaciteit om
overheidsbeleid en projecten te ontwerpen
en uit te voeren
• 6.1 Initiatief voor
renovatie van gebouwen

Digitale transformatie

• 1.4. Ontwikkeling van een
concurrerend,
energiezuinig
• en efficiënt
vervoerssysteem
• 1.5. Verbetering van het
gebruik van natuurlijke
hulpbronnen en
versterking van de
voedselvoorzieningsketen
• 2.3. Digitale transformatie
van de samenleving en
het overheidsapparaat
• 5.1 De veerkracht van het
zorgstelsel versterken

Slimme, duurzame &
inclusieve groei

• 1.1 Veerkrachtige, groene
en digitale economie
• 1.6. Ontwikkeling van
duurzaam, innovatief en
veerkrachtig toerisme
• 2.1 Versterking van de
capaciteit om
overheidsbeleid en projecten te ontwerpen
en uit te voeren
• 2.9. Versterking van het
kader voor openbare
aanbestedingen
• 3.2. Vergroten van
onderzoeks- en
innovatiecapaciteit

Sociale en territoriale
cohesie

Gezondheid,
economische, sociale
en institutionele
veerkracht

• 1.3 Verbetering van het
waterbeheer en het
afvalbeheer
• 4.1 Verbetering van de
werkgelegenheidsmaatregelen
en het rechtskader voor de
moderne arbeidsmarkt en de
economie van de toekomst
• 4.2 Verbetering van het
pensioenstelsel door een
grotere toereikendheid van de
pensioenen
• 4.3. Verbetering van het
stelsel van sociale
voorzieningen

• 2.1 Versterking van de
capaciteit om
overheidsbeleid en projecten te ontwerpen
en uit te voeren
• 2.2. Verder verbeteren
van de doeltreffendheid
van de overheidsdiensten
• 2.4. Verbetering van het
beheer van
staatseigendommen
• 2.5. Moderne justitie
klaar voor toekomstige
uitdagingen
• 2.6. Preventie en
bestrijding van corruptie
• 2.7. Versterking van het
begrotingskader
• 2.8 Versterking van het
antiwitwaskader
• 4.3. Verbetering van het
stelsel van sociale
voorzieningen
• 5.1 De veerkracht van het
zorgstelsel versterken

Beleid voor de
volgende generatie

• 3.1 Hervorming van het
onderwijsstelsel
• 3.2. Vergroten van
onderzoeks- en
innovatiecapaciteit
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Lidstaat

Italië

Groene transitie

• M2C1. Circulaire
economie en duurzame
landbouw
• M2C2. Hernieuwbare
energie, waterstof,
netwerk en duurzame
mobiliteit
• M2C3. Energie-efficiëntie
en renovatie van
gebouwen
• M2C4. Bescherming van
land- en waterbronnen
• M3C1. Investeringen in
het spoorwegnet
• M4C1. Versterking van
het aanbod van
onderwijsdiensten: van
crèches tot universiteiten
• M4C2. Van onderzoek tot
bedrijf

Digitale transformatie

Slimme, duurzame &
inclusieve groei

Sociale en territoriale
cohesie

Gezondheid,
economische, sociale
en institutionele
veerkracht

Beleid voor de
volgende generatie

• M1C1. Digitalisering,
innovatie en veiligheid in
het overheidsapparaat
• M1C2. Digitalisering,
innovatie en
concurrentievermogen in
het productiesysteem
• M3C1. Investeringen in
het spoorwegnet
• M4C1. Versterking van
het aanbod van
onderwijsdiensten: van
crèches tot universiteiten
• M4C2. Van onderzoek tot
bedrijf
• M5C1. Personeelsbeleid
• M6C2. Innovatie,
onderzoek en
digitalisering van de
nationale
gezondheidszorg

• M1C1. Digitalisering,
innovatie en veiligheid in
het overheidsapparaat
• M1C2. Digitalisering,
innovatie en
concurrentievermogen in
het productiesysteem
• M1C3. Toerisme en
cultuur 4.0
• M2C1. Circulaire
economie en duurzame
landbouw
• M2C2. Hernieuwbare
energie, waterstof,
netwerk en duurzame
mobiliteit
• M2C3. Energie-efficiëntie
en renovatie van
gebouwen
• M2C4. Bescherming van
land- en waterbronnen
• M3C1. Investeringen in
het spoorwegnet
• M3C2. Intermodaliteit en
geïntegreerde logistiek
• M4C1. Versterking van
het aanbod van
onderwijsdiensten: van
crèches tot universiteiten
• M4C2. Van onderzoek tot
bedrijf
• M5C1. Personeelsbeleid

• M1C1. Digitalisering, innovatie
en veiligheid in het
overheidsapparaat
• M2C1. Circulaire economie en
duurzame landbouw
• M2C3. Energie-efficiëntie en
renovatie van gebouwen
• M2C4. Bescherming van landen waterbronnen
• M3C1. Investeringen in het
spoorwegnet
• M4C1. Versterking van het
aanbod van
onderwijsdiensten: van
crèches tot universiteiten
• M5C1. Personeelsbeleid
• M5C2. Sociale infrastructuur,
huishoudens, de
gemeenschap en de derde
sector
• M5C3. Speciale interventies
voor territoriale cohesie
• M6C1. Lokale netwerken,
voorzieningen en
telegeneeskunde voor lokale
gezondheidszorg
• M6C2. Innovatie, onderzoek
en digitalisering van de
nationale gezondheidszorg

• M1C1. Digitalisering,
innovatie en veiligheid in
het overheidsapparaat
• M1C2. Digitalisering,
innovatie en
concurrentievermogen in
het productiesysteem
• M1C3. Toerisme en
cultuur 4.0
• M3C1. Investeringen in
het spoorwegnet
• M3C2. Intermodaliteit en
geïntegreerde logistiek
• M5C1. Personeelsbeleid
• M5C2. Sociale
infrastructuur,
huishoudens, de
gemeenschap en de
derde sector
• M5C3. Speciale
interventies voor
territoriale cohesie
• M6C1. Lokale netwerken,
voorzieningen en
telegeneeskunde voor
lokale gezondheidszorg
• M6C2. Innovatie,
onderzoek en
digitalisering van de
nationale
gezondheidszorg

• M1C1. Digitalisering,
innovatie en veiligheid in
het overheidsapparaat
• M4C1. Versterking van
het aanbod van
onderwijsdiensten: van
crèches tot universiteiten
• M4C2. Van onderzoek tot
bedrijf
• M5C1. Personeelsbeleid
• M5C3. Speciale
interventies voor
territoriale cohesie
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Lidstaat

Groene transitie

Digitale transformatie

Slimme, duurzame &
inclusieve groei
• M5C2. Sociale
infrastructuur,
huishoudens, de
gemeenschap en de
derde sector
• M5C3. Speciale
interventies voor
territoriale cohesie

Bron: ERK, op basis van werkdocumenten van de diensten van de Commissie.

Sociale en territoriale
cohesie

Gezondheid,
economische, sociale
en institutionele
veerkracht

Beleid voor de
volgende generatie
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Bijlage VI — Overzicht van de door de Commissie vastgestelde
tekortkomingen met betrekking tot de geraamde totale kosten
van de herstel- en veerkrachtplannen bij de zes lidstaten uit de
controlesteekproef
Lidstaat

Duitsland

Griekenland

Spanje

Redenen voor een “B”-score voor de kosten
• “Over het geheel genomen voldoet de in het plan gepresenteerde informatie over de kostenberekening
aan de minimumeisen inzake kostenberekening … De in het plan verstrekte informatie over de
kostenberekening is niet altijd even gedetailleerd en uitvoerig berekend.”
• “… de redelijkheid, aannemelijkheid of additionaliteit van de kosten … zijn in voldoende mate
aangetoond. Meer gedetailleerde ramingen hadden echter de mate van zekerheid dat aan deze
beginselen wordt voldaan, kunnen vergroten.”
• “Een beperkt aantal projecten wordt niet voldoende onderbouwd met de kosten van vergelijkbare
projecten of het aangehaalde bewijsmateriaal kon niet worden geraadpleegd.”
• “… voor een relatief klein deel van de kosten is de gebruikte methodologie niet voldoende toegelicht en
is het verband tussen de motivering en de geraamde kosten niet duidelijk genoeg om de kosten als
redelijk te kunnen beschouwen.”
• “… voor een relatief klein deel van de kosten zijn er onvoldoende historische of vergelijkende gegevens
inzake de belangrijkste kostenfactoren om de kosten als plausibel te kunnen beschouwen.”
• “Frankrijk heeft de in het standaardformulier opgenomen tabel over de kostenberekening ingediend,
maar sommige gegevens, met name over de vergelijkende kostenberekening, zijn niet ingevuld.”
• “Frankrijk heeft voor geen van de voorgestelde kostenramingen een onafhankelijke validatie verstrekt.”
• “De beschrijving van de kosten van bepaalde maatregelen vertoont een aantal tekortkomingen, zoals
het feit dat de beschrijving en motivering van de kosten niet alle submaatregelen bestrijken, dat er
geen berekeningen worden gegeven om tot de totale kosten te komen, of dat ondersteunende
documentatie, wanneer bijvoorbeeld wordt verwezen naar studies of vroegere projecten, in sommige
gevallen niet wordt verstrekt.”

Frankrijk

• “Een probleem betreft maatregelen die uit meerdere submaatregelen bestaan, waarbij de methode
voor de toewijzing van de kosten aan elke submaatregel niet altijd volledig duidelijk is.”
• “Voor een klein aantal maatregelen worden geen berekeningen verstrekt om tot de totale kosten te
komen, of sluiten die berekeningen niet aan op de gevraagde financiering of de bijbehorende mijlpalen
of streefdoelen.”
• “Informatie over kostprijsberekening wordt meestal ondersteund door deskundige analyse of eerdere
ervaring. Voor sommige maatregelen ontbrak duidelijke uitleg over de wijze waarop de in het verleden
ingediende projecten of uitgevoerde studies die als basis voor de ramingen dienden, werden gebruikt
of aangepast om tot de gepresenteerde kostenramingen te komen … Voor andere maatregelen werden
geen bewijsstukken overgelegd.”
• “Een evaluatie vooraf van de kosten van deze [vraaggestuurde] maatregelen heeft onvermijdelijk
beperkingen, aangezien niet altijd op voorhand bekend is wat precies zal worden bereikt.”
• “De beschrijving van de kosten van een aantal maatregelen vertoont tekortkomingen: de beschrijving
en motivering van de kosten bestrijken niet alle submaatregelen; de verstrekte methodologie en
berekeningen komen niet altijd overeen met de voorgestelde bedragen; en in sommige gevallen
worden geen bewijsstukken verstrekt, bijvoorbeeld wanneer wordt verwezen naar studies of vroegere
projecten.”
• “Kroatië heeft voor geen van de voorgestelde kostenramingen een onafhankelijke validatie verstrekt.”

Kroatië

• “Een terugkerend probleem betreft maatregelen die uit meerdere submaatregelen bestaan, waarbij de
methode voor de toewijzing van de kosten aan elke submaatregel vaak niet helemaal duidelijk is.”
• “Voor een aantal maatregelen worden geen berekeningen verstrekt om tot de totale kosten te komen,
of stroken de berekeningen niet met de gevraagde financiering of de bijbehorende mijlpalen of
streefdoelen.”
• “Een beperkt aantal projecten wordt niet voldoende onderbouwd met de kosten van vergelijkbare
projecten of het aangehaalde bewijsmateriaal kon niet worden geraadpleegd.”

Italië

• “De in het herstel- en veerkrachtplan van Italië verstrekte informatie verwijst in sommige gevallen naar
specifieke soorten kosten die naar verwachting door de verschillende programma’s van de Unie zullen
worden gefinancierd, maar de details zijn niet altijd duidelijk genoeg of zijn helemaal niet verstrekt.”

Bron: ERK, op basis van werkdocumenten van de diensten van de Commissie.
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Bijlage VII — Overzicht van toezicht- en uitvoeringsstructuren in
de lidstaten, voor wat betreft de zes lidstaten uit de
controlesteekproef
Lidstaat

Coördinerende
instantie

Beschrijving van de systemen in de werkdocumenten van de
diensten van de Commissie
Bestuur op verschillende niveaus, toezicht- en uitvoeringsstructuur
• Stuurgroep die verantwoordelijk is voor de politieke leiding en het toezicht op de
uitvoering van het HVP;
• Uitvoeringscomité dat verantwoordelijk is voor het algemene toezicht op en de
uitvoering van het HVP;

Kroatië

Centraal coördinerend
orgaan dat valt onder
het Ministerie van
Financiën

• Orgaan dat volgens de planning eind 2021 zal worden opgericht, onder het
ministerie van Financiën valt en belast zal worden met de operationele coördinatie
van en het toezicht op het HVP;
• Nationaal fonds dat valt onder het Ministerie van Financiën en waarbij de
verantwoordelijkheid berust voor het opstellen en indienen van betalingsverzoeken
en beheersverklaringen;
• Uitvoerende instanties en agentschappen die verantwoordelijk zijn voor de
uitvoering van elke specifieke maatregel en voor het toezicht op de voortgang van
de projecten.
• Uitvoering administratief geleid door het Ministerie van Economie, Financiën en
Herstel, in nauwe samenwerking met het secretariaat-generaal;
• Het secretariaat-generaal coördineert en wordt in het uitvoerings- en
toezichtproces bijgestaan door het “herstelsecretariaat”, dat rechtstreeks
ressorteert onder de premier en de minister van Economie, Financiën en Herstel;
• Het herstelsecretariaat ziet toe op de uitvoering van elke maatregel, in nauwe
samenwerking met de regionale prefecten en de hoofden van de ministeries;

Frankrijk

Secretariaat-generaal
Europese Zaken

• Op de uitvoering van de hervormingen wordt door elk betrokken ministerie
nauwlettend toegezien;
• De controle op de mijlpalen en streefdoelen wordt gedelegeerd aan de ministeries
die belast zijn met de uitvoering van de componenten. Elk ministerie stelt het
interne controlesysteem vast dat door het Ministerie van Economie, Financiën en
Herstel is bepaald;
• Controle-, inspectie- en auditbezoeken worden opgezet om voor de belangrijkste
maatregelen de doeltreffendheid van deze systemen te waarborgen en de kwaliteit
van de doorgegeven gegevens te controleren;
• Het beheer en de verificaties die door de vakministeries moeten worden
uitgevoerd, zullen worden vermeld in de “chartes de gestion”, die nog worden
opgesteld.
• Een speciale eenheid binnen het Ministerie van Financiën zal toezicht houden op de
uitvoering en de voortgangsbewaking en -rapportage coördineren in samenwerking
met andere vakministeries.

Duitsland

Bondsministerie van
Financiën

• Het zal kwalitatieve controles uitvoeren op alle financiële gegevens en
betalingsverzoeken indienen.
• De coördinerende functie van de eenheid is gebaseerd op bestaande nationale
mechanismen en regelingen.
• De eenheid bestaat uit een team van economen en deskundigen op het gebied van
begrotingscontrole die de relevante ervaring en kennis bezitten.
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Lidstaat

Coördinerende
instantie

Beschrijving van de systemen in de werkdocumenten van de
diensten van de Commissie
• Het belangrijkste orgaan voor de coördinatie van de uitvoering en het toezicht is
het onlangs opgerichte coördinatieagentschap voor de herstel- en
veerkrachtfaciliteit, dat optreedt als (enig) verbindingsorgaan tussen de Europese
Commissie en de Griekse autoriteiten.

Griekenland

Coördinatieagentschap
voor de herstel- en
veerkrachtfaciliteit

• Het is verantwoordelijk voor de verificatie van het behalen van de mijlpalen en
streefdoelen, de actieve monitoring van de voortgang van de projecten en de
indiening van de betalingsverzoeken bij de Europese Commissie na verificatie van
het behalen daarvan.
• De algemene verantwoordelijkheid voor de uitvoering van elke specifieke
maatregel valt onder de bevoegdheid van het betrokken ministerie.
• Alle maatregelen van het HVP worden uitgevoerd door nationale instanties
(“uitvoerende organen”) die door het bevoegde ministerie worden aangewezen.
• Ten slotte ziet het Comité voor Financiële Controle, dat deel uitmaakt van het
Algemeen Secretariaat voor Begrotingsbeleid (Algemeen Rijksboekhoudkantoor)
van het Ministerie van Financiën, toe op de naleving van de beginselen van goed
financieel beheer.
Voor het toezicht op en de uitvoering van het HVP moet een aantal
coördinatiestructuren worden opgezet:
• een stuurgroep die bij het voorzitterschap van de Raad van Ministers is ingesteld
om de uitvoering van het HVP te sturen en te coördineren;
• een adviesorgaan voor de sociale dialoog, bestaande uit vertegenwoordigers van
de sociale partners en andere relevante belanghebbenden, waaronder lokale
entiteiten;
• een bij het voorzitterschap van de Raad van Ministers ingesteld technisch
secretariaat ter ondersteuning van de activiteiten van het stuurcomité en van het
adviesorgaan;

Italië

Centrale
coördinatiestructuur
bij het Ministerie van
Economie en Financiën

• een centrale coördinatiestructuur bij het Ministerie van Economische Zaken en
Financiën voor de algemene coördinatie van en het algemene toezicht op de
uitvoering van het HVP (ook met betrekking tot mijlpalen en streefdoelen), de
controle op de regelmatigheid van de procedures en uitgaven en de verslaglegging,
en de technische en operationele ondersteuning van de uitvoeringsfasen. Het
fungeert tevens als centraal contactpunt op nationaal niveau voor de Europese
Commissie.
• Het Ministerie van Economie en Financiën zorgt voor de evaluatie van de resultaten
van het HVP.
• Op het niveau van elke centrale overheid worden coördinatiestructuren
aangewezen en belast met het beheer, de monitoring, de verslaglegging en de
controle met betrekking tot de relevante steunmaatregelen, met inbegrip van het
toezicht op de uitvoering en de vorderingen met het oog op het bereiken van
mijlpalen en streefdoelen.
• Er wordt overwogen tijdelijk personeel aan te werven om de administratieve
capaciteit voor het toezicht en de uitvoering te versterken;
• er zal een nieuw geïntegreerd IT-systeem (“ReGiS”) worden opgezet en de huidige
systemen zullen worden aangepast totdat ReGiS operationeel wordt.
• De bestaande auditdienst Inspectoraat-Generaal voor de Financiële Betrekkingen
met de Europese Unie, dat valt onder het Ministerie van Economische Zaken en
Financiën, wordt belast met de coördinatie van de auditsystemen en het verrichten
van de controles, met ondersteuning van de Rijksdienst voor de Territoriale
Rekeningen.
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Lidstaat

Coördinerende
instantie

Beschrijving van de systemen in de werkdocumenten van de
diensten van de Commissie
• Een commissie voor herstel, transformatie en veerkracht, voorgezeten door de
minister-president, ziet toe op de uitvoering van het HVP;

Spanje

Secretariaat-generaal
voor Europese
Fondsen onder het
Ministerie van
Financiën

• De werkzaamheden van de commissie zullen worden bijgestaan door een technisch
comité bestaande uit twintig leden van de overheidsadministratie, onder
voorzitterschap van het secretariaat-generaal voor Europese Fondsen. Het
secretariaat-generaal voor Europese Fondsen zal de betalingsverzoeken opstellen;
• Het pas opgerichte secretariaat-generaal voor Europese Fondsen binnen het
Ministerie van Financiën geldt voor de Europese Commissie als de
verantwoordelijke autoriteit. Het vervult een sleutelrol bij het toezicht op de
indiening van betalingsaanvragen;
• Het voor elke maatregel verantwoordelijke ministerie dat belast is met het nemen
van maatregelen om de betreffende mijlpalen en streefdoelen te halen
• De algemeen controleur van de overheidsadministratie zal controles uitvoeren om
te bevestigen dat de mijlpalen en streefdoelen zijn bereikt en dat de resultaten zijn
behaald.

Bron: ERK, op basis van werkdocumenten van de diensten van de Commissie.
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Bijlage VIII — Overzicht van specifieke mijlpalen in verband met
de uitvoerings-, toezicht- en controlesystemen, voor wat
betreft de zes lidstaten uit de steekproef
Lidstaat

Specifieke mijlpalen

Duitsland

• Geen aanvullende mijlpaal.

Griekenland

• Inwerkingtreding van het wettelijk mandaat van de auditautoriteit en instelling van het audit- en
controlesysteem dat a) het verzamelen van gegevens en het toezicht op het bereiken van mijlpalen en
streefdoelen waarborgt; b) het mogelijk maakt beheersverklaringen en de samenvatting van de
uitgevoerde controles, maar ook betalingsverzoeken, op te stellen en c) de nodige procedures vastlegt
om gegevens over begunstigden, contractanten, subcontractanten en uiteindelijke begunstigden te
verzamelen en op te slaan overeenkomstig artikel 22 van de RRF-verordening, voordat het eerste
betalingsverzoek wordt gedaan. Er komt een specifiek controleverslag over de opzet van het systeem.
Indien het verslag tekortkomingen aan het licht brengt, worden in het controleverslag corrigerende
maatregelen aanbevolen. [19-16968 Technische bijstand]

Spanje

• De invoering van een geïntegreerd informatiesysteem dat het mogelijk moet maken a) het HVP en de
informatie over de uitvoering te uploaden en toezicht te houden op het bereiken van mijlpalen en
streefdoelen; b) beheersverklaringen en de samenvatting van de uitgevoerde controles, maar ook
betalingsverzoeken, op te stellen en c) gegevens over begunstigden, contractanten, subcontractanten
en uiteindelijke begunstigden te verzamelen en op te slaan overeenkomstig artikel 22 van de RRFverordening. Een specifieke controle van het systeem wordt uitgevoerd. Indien het verslag
tekortkomingen aan het licht brengt, worden in het controleverslag corrigerende maatregelen
aanbevolen. [C11.I5]
• Inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van de procedures en het formaat van de informatie
die moet worden uitgewisseld voor het toezicht op het HVP en de boekhoudkundige uitvoering van de
uitgaven. [C11.R5]

Frankrijk

• Invoering van controles en auditprocedures door middel van de volgende twee elementen: a)
ondertekening van een circulaire door de premier waarin de rol en de verantwoordelijkheden van de
coördinerende instantie en van de ministeries en de procedure voor het verzamelen en opslaan van
gegevens met betrekking tot indicatoren, met inbegrip van het garanderen van de betrouwbaarheid
ervan en van de toegang tot de verzamelde gegevens van alle soorten eindontvangers, worden
vastgesteld; b) afronding van een verslag met een beschrijving van de geplande controlestrategie, met
inbegrip van een beschrijving van de controlewerkzaamheden met betrekking tot de
betalingsaanvragen.
• In de wijziging van de statuten van de dienst voor de controle van het systeem voor de uitvoering van
de programma’s van de Europese Unie wordt het mandaat van de dienst voor het opzetten en
uitvoeren van systeemcontroles en controles inzake het HVP vastgesteld. [C2.1. R2]
• Instelling van het uitvoerings-, audit- en controlesysteem voor het HVP: in het besluit over de instanties
in het HVP-systeem worden de bevoegde instanties en de verantwoordelijkheden voor de uitvoering
van de taken in het kader van de uitvoering van het HVP vastgelegd. [C2.1.R2]

Kroatië

• Beoordeling van de administratieve capaciteit: er worden werkdrukanalysen uitgevoerd voor de
instellingen die betrokken zijn bij de betreffende beheers- en controlesystemen, waarbij ook rekening
wordt gehouden met de uit het RRF voortvloeiende lasten. [C2.1.R2]
• Er wordt een registratiesysteem voor het toezicht op de uitvoering van het RRF ingevoerd en
geoperationaliseerd. Het systeem beschikt ten minste over de volgende functies: a) het verzamelen van
gegevens en het toezicht op het bereiken van mijlpalen en streefdoelen; b) het verzamelen en opslaan
van en het zorgen voor toegang tot de gegevens die vereist zijn krachtens artikel 22, lid 2, punt d, i) tot
en met iii), van de RRF-verordening. [C2.1. R2]

Italië

• Er wordt een registratiesysteem voor het toezicht op de uitvoering van het RRF ingevoerd en
geoperationaliseerd. Het systeem beschikt ten minste over de volgende functies: a) het verzamelen van
gegevens en het toezicht op het bereiken van mijlpalen en streefdoelen; b) het verzamelen en opslaan
van en het zorgen voor toegang tot de gegevens die vereist zijn krachtens artikel 22, lid 2, punt d, i) tot
en met iii), van de RRF-verordening. [M1C1-68, hervorming 1.9]

Bron: ERK, op basis van werkdocumenten van de diensten van de Commissie.
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Bijlage IX — De maximale financiële bijdrage uit de herstel- en
veerkrachtfaciliteit in vergelijking met het absorptiepercentage
en de toewijzingen in de Europese structuur- en
investeringsfondsen
ESIF 2014-2020: absorptiepercentage1

Toewijzing voor Cohesie 2014-20202
Toewijzing voor Cohesie 2021-20273
Toewijzing voor RRF3

(%, in oplopende volgorde)
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Europese Commissie. Cohesiegegevens: totale EU-betaling per land (per 1 juni 2022). Opmerking: Absorptiepercentage — percentage van het
totale aan een lidstaat toegewezen bedrag dat is uitbetaald.
Onderzoeksdienst van het Europees Parlement,
https://epthinktank.eu/2014/05/07/structural-and-cohesion-funds-in-the-member-states-an-overview/allocations2014-2020/.
Europese Commissie. De langetermijnbegroting van de EU voor de periode 2021-2027 en NextGenerationEU: Feiten en cijfers.
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Afkortingen
DG ECFIN: directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken
GEAD: beginsel “geen ernstige afbreuk doen”
HVP: herstel- en veerkrachtplan
LSA: landspecifieke aanbeveling
RECOVER: taskforce Herstel en veerkracht van het secretariaat-generaal
RRF: herstel- en veerkrachtfaciliteit (Recovery and Resilience Facility)
SWD: werkdocument van de diensten van de Commissie
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Woordenlijst
Digitalisering: de overgang naar de integratie en gebruikmaking van digitale
technologie en gedigitaliseerde informatie om processen en taken eenvoudiger,
sneller, efficiënter en/of zuiniger te maken.
Europees Semester: jaarlijkse cyclus die een kader biedt voor de coördinatie van het
economisch beleid van de EU-lidstaten en voor de monitoring van de vooruitgang.
Geen ernstige afbreuk doen: beginsel dat investeringsmaatregelen geen grote
nadelige gevolgen voor het milieu of de samenleving mogen hebben.
Herstel- en veerkrachtfaciliteit: het mechanisme voor financiële steun van de EU om
de economische en sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie en de groene en
digitale transformatie te beperken.
Herstel- en veerkrachtplan: document met de voorgenomen hervormingen en
investeringen van de lidstaat in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit.
Instrument voor datamining en risicoscores van de Commissie: instrument voor
datamining en risicobeoordeling dat door de Commissie is ontwikkeld om de
beheersautoriteiten te ondersteunen bij het beheer en het bestuur van de Europese
structuur- en investeringsfondsen en de fondsen van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid.
Landspecifieke aanbeveling: jaarlijkse richtsnoeren die de Commissie in het kader van
het Europees Semester aan individuele lidstaten verstrekt voor hun macroeconomisch, budgettair en structureel beleid.
NextGenerationEU: financieringspakket om de EU-lidstaten te helpen herstellen van
de economische en sociale impact van de COVID-19-pandemie.
Werkdocument van de diensten van de Commissie: een niet-bindend document van
de Commissie dat is opgesteld om te worden besproken binnen of buiten de instelling.
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Antwoorden van de Commissie
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=61946

Tijdlijn
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=61946
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Controleteam
In de speciale verslagen van de ERK worden de resultaten van haar controles van EUbeleid en -programma’s of beheersthema’s met betrekking tot specifieke
begrotingsterreinen uiteengezet. Bij haar selectie en opzet van deze controletaken
zorgt de ERK ervoor dat deze een maximale impact hebben door rekening te houden
met de risico’s voor de doelmatigheid of de naleving, de omvang van de betrokken
inkomsten of uitgaven, de verwachte ontwikkelingen en de politieke en publieke
belangstelling.
Deze doelmatigheidscontrole werd uitgevoerd door controlekamer IV
“Marktregulering en concurrerende economie”, die onder leiding staat van ERK-lid
Mihails Kozlovs. De controle werd geleid door ERK-lid Ivana Maletić, ondersteund door
Sandra Diering, kabinetschef en Tea Japunčić, kabinetsattaché; Sabine HiernauxFritsch, hoofdmanager; Giuseppe Diana, taakleider; Daniela Hristova, Marion Schiefele
and Jacques Sciberras, auditors. Michael Pyper verleende taalkundige ondersteuning.
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In februari 2021 hebben het Europees Parlement en de Raad de
verordening tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit
vastgesteld, die tot doel heeft de economische en sociale
gevolgen van de COVID-19-pandemie te beperken. Om in
aanmerking te komen voor financiële steun van de EU, moeten de
lidstaten nationale herstel- en veerkrachtplannen indienen. Wij
onderzochten de beoordeling van deze nationale plannen door de
Commissie en stelden vast dat die over het algemeen adequaat
was gezien de complexiteit van het proces en de tijdsdruk. Wel
hebben we een aantal zwakke punten in het proces alsmede
risico’s voor een geslaagde uitvoering van de plannen vastgesteld.
Wij doen een aantal aanbevelingen om de procedures van de
Commissie voor toekomstige beoordelingen te verbeteren en de
risico’s en uitdagingen die de uitvoering van de plannen kunnen
beïnvloeden, te beperken.
Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287,
lid 4, tweede alinea, VWEU.

