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Cijfers en bevindingen van de EU-controleurs over 2019 in 
het kort: onderzoek naar de wijze waarop EU-beleidslijnen 
en -uitgaven in de praktijk toegevoegde waarde bieden 
Volgens haar nieuwe activiteitenverslag richt de Europese Rekenkamer (ERK) zich steeds meer op 
de beoordeling van de prestaties en de toegevoegde waarde van EU-uitgaven en -
regelgevingsmaatregelen. In 2019 publiceerden de extern controleurs van de EU 67 verslagen, 
analyses en adviezen over veel van de uitdagingen waarmee de Unie te maken heeft, zoals 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, hernieuwbare energie, cyberbeveiliging, migratie en 
budgettaire governance. Nu de lidstaten voor ongekende uitdagingen voor de volksgezondheid 
en de economie staan als gevolg van de COVID-19-pandemie moeten alle Europese instellingen 
voortbouwen op eerdere inspanningen om het financieel beheer van de EU verder te verbeteren 
en ervoor zorgen dat de Unie resultaten boekt, aldus Klaus-Heiner Lehne, de president van de 
ERK. 

Het activiteitenverslag biedt een volledig overzicht van de controles en publicaties van de ERK, haar 
controles in de lidstaten en in niet-EU-landen, alsmede haar contacten met haar voornaamste 
belanghebbenden in 2019. De controleurs verstrekken ook essentiële informatie over hun 
personeel, beheer en financiën, en passen zo dezelfde normen van transparantie en 
verantwoording op zichzelf toe als zij op hun gecontroleerden toepassen. 

“Als gevolg van de COVID-19-pandemie staan de Europese Unie en haar lidstaten voor ongekende 
uitdagingen. De onderhandelingen over de volgende langetermijnbegroting die de financiële 
slagkracht van de EU voor de komende zeven jaar zal bepalen, bevinden zich in de slotfase”, aldus 
president Lehne. “Het is meer dan ooit van cruciaal belang dat de Unie resultaten boekt en de 
toegevoegde waarde van de Europese samenwerking en solidariteit aantoont door burgers te 
helpen deze crisis te boven te komen.” 

In 2019 publiceerde de ERK 36 thematische prestatieverslagen en analyses inzake EU-optreden, 
jaarlijkse nalevingsverslagen inzake de EU-begroting en -agentschappen, adviezen inzake herziene 
financiële regels en opmerkingen over de volgende langetermijnbegroting van de EU 
(MFK 2021-2027). De controleurs verschaften niet alleen zekerheid over de betrouwbaarheid van 
de EU-rekeningen en de regelmatigheid van de uitgaven, maar hebben er ook toe bijgedragen dat 
betere wetgeving werd opgesteld en dat de beleidslijnen en -programma’s van de Unie 
toegevoegde waarde hebben, d.w.z. dat er meer mee is gerealiseerd dan mogelijk was geweest als 
er uitsluitend maatregelen op nationaal niveau waren getroffen. Zij deden aanbevelingen door vast 
te stellen op welke wijzen geld kan worden bespaard, verspilling kan worden vermeden, beter kan 
worden gewerkt of de verwachte beleidsdoelstellingen op doeltreffender wijze kunnen worden 
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bereikt. Hoewel sommige aanbevelingen sneller kunnen worden opgevolgd dan andere, bleek uit 
het activiteitenverslag dat er vele waren overgenomen en dus dat deze voor burgers 
langetermijnvoordelen hadden opgeleverd: aan ongeveer 95 % van de aanbevelingen in verslagen 
van 2015 was tegen 2019 gehoor gegeven. 

De impact van de ERK hangt grotendeels af van de wijze waarop politieke besluitvormers 
gebruikmaken van de resultaten van haar werkzaamheden. De verslagen, analyses en adviezen van 
de controleurs vormen een essentieel onderdeel van de verantwoordingsketen van de EU omdat zij 
ertoe bijdragen dat het Europees Parlement en de Raad kunnen controleren of de 
beleidsdoelstellingen van de EU worden verwezenlijkt en dat zij de Commissie en andere organen 
die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de EU-begroting van ongeveer 160 miljard EUR per 
jaar ter verantwoording kunnen roepen. In 2019 presenteerden de controleurs wederom een groot 
aantal verslagen aan het Europees Parlement en de Raad. Bovendien bespraken zij hun 
kernboodschap met parlementen in een recordaantal van 21 lidstaten. Bijna 90 % van degenen die 
verslagen ontvingen, vond deze nuttig en meer dan 80 % vond dat ze impact hadden. 

Om controle-informatie te verkrijgen, besteedden de controleurs gedurende 2019 3 605 mandagen 
aan reizen in de EU en daarbuiten. Zij voerden de meeste controles ter plaatse uit in grotere 
lidstaten zoals Italië (430 dagen), Polen (345) en Duitsland (316), en de minste in Malta (5), Cyprus 
(7) en Luxemburg (8). Hoewel hun controles niet specifiek zijn ontworpen om fraude op te sporen, 
meldden zij tien gevallen van vermoedelijke fraude (2018: negen) aan het Bureau voor 
fraudebestrijding van de EU (OLAF); tussen 2010 en 2018 beval OLAF op grond van controles door 
de ERK de terugvordering aan van in totaal 313 miljard EUR.  

De ERK is de onafhankelijke externe controle-instelling van de EU; zij is gevestigd in Luxemburg en is 
operationeel sinds 1977. Zij heeft ongeveer 900 personeelsleden in dienst, waaronder één lid per 
EU-land alsmede nationale deskundigen. Twee derde van haar personeelsbestand bestaat uit 
controleurs van alle EU-nationaliteiten en ongeveer de helft van het personeel bestaat uit vrouwen. 
De begroting 2019 van de ERK was lager dan 147 miljoen EUR, wat minder is dan 0,1 % van de 
totale EU-uitgaven en ongeveer 1,5 % van de totale administratieve uitgaven van de EU uitmaakt. 
Haar rekeningen zijn goedgekeurd door een onafhankelijke extern accountant en de 
begrotingsautoriteit van de EU.  

Het activiteitenverslag over 2019 van de ERK is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de 
ERK (eca.europa.eu). 
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Maatregelen van de ERK met het oog op de COVID-19-pandemie 

De Europese Rekenkamer (ERK) heeft het nodige ondernomen om tijdens de COVID-19-pandemie de 
overheidsfinanciën in de EU op doeltreffende wijze te kunnen blijven controleren en controleverslagen, 
adviezen en evaluaties tijdig uit te brengen, voor zover dit in deze moeilijke tijden mogelijk is. 
Tegelijkertijd gaat onze dank uit naar alle mensen die zich inzetten om levens te redden en de pandemie 
te bestrijden in Luxemburg, elders in de EU en overal ter wereld. We blijven ons ook inzetten om het 
beleid van de Luxemburgse overheid voor de bescherming van de volksgezondheid te ondersteunen. Wij 
beperken de effecten van de huidige gezondheidscrisis op ons personeel en hebben 
voorzorgsmaatregelen genomen om het risico voor hen en hun familie zoveel mogelijk te beperken. 
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