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Voorzitter,  

Geachte leden,  

Vertegenwoordigers van het voorzitterschap van de Raad,  

Commissaris Oettinger, 

Dames en heren,  

Het verheugt mij, hier met mijn gewaardeerde collega Lazaros Lazarou bij u te zijn om met het jaarverslag van de 

Europese Rekenkamer over het begrotingsjaar 2018 te kunnen bijdragen tot de kwijtingsprocedure van dit jaar. Wat 

heb ik vanmiddag voor ogen? Ik wil u een overzicht van het financieel beheer van de EU geven. In ons jaarverslag, en 

met name in het kader van onze betrouwbaarheidsverklaring, gaan we na of het geld dat u als Parlementsleden in de 

begroting van vorig jaar hebt opgenomen wettig, regelmatig en uiteraard doeltreffend is besteed.  

We hebben de geconsolideerde rekeningen van de EU van het afgelopen jaar gecontroleerd. Naar ons oordeel geven 

deze rekeningen de financiële situatie van de EU op alle materiële punten getrouw weer en vertonen deze geen 

afwijkingen van materieel belang, met andere woorden: wij hebben een goedkeurend oordeel afgegeven. 

Ten tweede hebben we voor de ontvangsten die naar de EU-begroting vloeien geen materieel foutenpercentage 

geconstateerd.  

Ten derde, wat de uitgaven betreft schatten we het foutenpercentage op 2,6 %1. Dit betekent dat naar schatting 2,6 % 

van de betalingen niet had moeten worden verricht uit de EU-begroting, omdat deze niet in overeenstemming met de 

EU-regels werden gebruikt. Deze globale schatting verhult evenwel een belangrijk onderscheid: de manier waarop de 

middelen worden uitbetaald, is van invloed op het risico op fouten.  

Voor uitgaven die aan complexe regels zijn onderworpen en ongeveer de helft van de EU-begroting2 

vertegenwoordigen, voornamelijk “betalingen in het kader van vergoedingen”, waarbij begunstigden declaraties 

moeten indienen voor de subsidiabele kosten die ze hebben gemaakt — zoals onderzoeksprojecten, 

werkgelegenheidsprojecten, projecten op het gebied van regionale en plattelandsontwikkeling en 

ontwikkelingsprojecten in derde landen — wordt het foutenpercentage op 4,5 % geschat.  

Het foutenrisico ligt evenwel lager voor uitgaven waarvoor eenvoudigere regels gelden, voornamelijk “op rechten 

gebaseerde betalingen”, waarbij begunstigden betalingen ontvangen indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen — 

                                                      
1 Onderste grenswaarde: 1,8 %; geschat foutenpercentage: 2,6 %, bovenste grenswaarde: 3,4 %. Par. 1.15 van 

het Jaarverslag. 
2 50,6 %. 
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zoals rechtstreekse steun voor landbouwers, administratieve uitgaven, beurzen voor studenten of begrotingssteun voor 

derde landen. Met andere woorden vertoont ongeveer 50 % van onze populatie geen fouten van materieel belang.  

Daarom hebben we voor het derde achtereenvolgende jaar een “oordeel met beperking” over uitgaven afgegeven — 

wat “ja, maar” betekent. Wij beschouwen dit als een bemoedigend teken dat de Commissie en de lidstaten zijn 

verdergegaan op de ingeslagen weg van vooruitgang die we in de vorige twee jaar hebben geconstateerd. Onze 

controleurs hebben een aantal positieve punten geconstateerd op de gebieden met een laag risico, maar tegelijkertijd 

moeten er nog steeds ernstige problemen worden aangepakt op de gebieden met een hoog risico.  

Als onderdeel van haar eigen meerjarige strategie wil de Rekenkamer een op een attestopdracht gebaseerde 

benadering gaan hanteren bij haar betrouwbaarheidsverklaring, wat betekent dat we voornemens zijn in de toekomst 

zekerheid te verschaffen over de beheersverklaring van de Commissie, die weer op eigen controles en op nationale 

controles in het kader van gedeeld beheer is gebaseerd.  

Daarom zetten we vaart achter onze werkzaamheden met de Commissie om de voorwaarden tot stand te brengen die 

nodig zijn om vorderingen te maken op weg naar attestering. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om commissaris 

Oettinger te bedanken voor zijn steun en ik kijk ernaar uit om dit proces verder te zetten met zijn opvolger. Ik ben 

ervan overtuigd dat “een pad ontstaat door er over te lopen”, dat wil zeggen door concrete stappen te zetten — 

wellicht bescheiden stappen in het begin — om dit redelijkerwijs na te streven doel te bereiken, namelijk om reeds 

door anderen verricht werk te kunnen benutten. 

Geachte leden, de diverse hoofdstukken van ons jaarverslag, dat in alle EU-talen beschikbaar is, geven u een scherper 

beeld van onze conclusies en aanbevelingen betreffende de respectievelijke rubrieken van het MFK. Twee weken 

geleden was ik bij de Commissie begrotingscontrole reeds in de gelegenheid om uitvoerig op de afzonderlijke 

hoofdstukken in te gaan. Aangezien velen van u daar ook aanwezig waren, zal ik hier niet uitvoerig daarop ingaan. 

Dames en heren,  

Eén punt zou ik toch graag duidelijk naar voren brengen. We zijn op een kruispunt aanbeland — een nieuwe 

zittingsperiode, een lidstaat die zich terugtrekt uit de EU, en de andere 27 lidstaten in de eindfase van de 

onderhandelingen over het meerjarig financieel kader voor de periode 2021-2027. Onze controlewerkzaamheden die ik 

vandaag aan u heb gepresenteerd, tonen aan dat de EU ondanks tal van onopgeloste problemen voor het derde jaar op 

rij consistent voldoet aan hoge normen van verantwoording en transparantie bij de besteding van overheidsmiddelen. 

Wij verwachten van de toekomstige Commissie en de lidstaten dat zij deze inspanningen blijven leveren en hierop 

voortbouwen. Wij rekenen ook op iedereen die hier aanwezig is om daarvoor te zorgen. 

Ik dank u voor uw aandacht.  


