
NL

 

 

ECA Press 
Mark Rogerson – Woordvoerder T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Persvoorlichter T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

Persbericht
Luxemburg, 14 december 2017

De EU-controleurs gaan een “nieuwe aanpak” volgen bij het controleren 
van uitgaven voor cohesie 
De Europese Rekenkamer past in het kader van een pilot een gewijzigde aanpak toe bij haar nalevingsgerichte 
controles van uitgaven voor cohesie. Daarbij maakt zij met name beter gebruik van het werk van 
auditautoriteiten in de lidstaten wanneer zij informatie over de wettigheid en regelmatigheid van EU-uitgaven 
verifieert die wordt verstrekt door de Europese Commissie, haar gecontroleerde. Vandaag publiceren de EU-
controleurs een achtergronddocument over hun aanpak ter informatie voor degenen die geïnteresseerd zijn in 
het cohesiebeleid en de controle daarvan.  

Het doel van de Europese Rekenkamer is om vast te stellen of de door de Europese Commissie verstrekte 
informatie over de wettigheid en regelmatigheid van uitgaven voor cohesie juist is of niet. In de praktijk houdt 
dit in dat de controleurs in het kader van deze nieuwe aanpak de controles die al zijn uitgevoerd door de 
Europese Commissie en door de auditautoriteiten in de lidstaten, tegen het licht zullen houden. Dit omvat een 
beoordeling van controledossiers en de herhaling van controlewerkzaamheden die al zijn verricht op het niveau 
van de begunstigde. Op basis daarvan zullen zij een conclusie trekken over de betrouwbaarheid van de door de 
Commissie verstrekte informatie voor ieder programma, inclusief het geschatte restfoutenpercentage, en voor 
het terrein Cohesie als geheel. Deze werkzaamheden zullen ook informatie verschaffen voor hun oordeel over 
de wettigheid en regelmatigheid van de EU-uitgaven in het algemeen. 

“Dit is een belangrijke verandering van de manier waarop we uitgaven voor cohesie controleren”, aldus de heer 
Klaus-Heiner Lehne, president van de Europese Rekenkamer. “In het kader van onze strategie voor 2018-2020 
besloten we met een frisse blik te bekijken hoe we de EU-begroting controleren en hoe we de toegevoegde 
waarde van onze betrouwbaarheidsverklaring kunnen verhogen. We gaan ervan uit dat we voor de periode 
2014-2020 kunnen terugvallen op volwassen systemen voor interne beheersing en de controles die zijn verricht 
door auditautoriteiten in de lidstaten. Wij zouden dan kunnen overstappen op het verschaffen van een 
onafhankelijke externe beoordeling aan het Europees Parlement en de Raad van de betrouwbaarheid van de 
informatie van de Commissie over de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven voor cohesie.” 

De resultaten van deze controles zullen worden gerapporteerd in het volgende jaarverslag, als onderdeel van de 
betrouwbaarheidsverklaring voor 2017. 

Noot voor de redactie 

Het achtergronddocument van de Europese Rekenkamer “The ECA’s modified approach to the Statement of 
Assurance audits in Cohesion” is hier beschikbaar: http://bit.ly/ECAcohesionBP  

 


