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Bijlagen 
1.Overzicht conclusies, 
aanbevelingen en 
aandachtspunten 

Geachte mevrouw Stuiveling, 

Hierbij bied ik u, namens het kabinet, de bestuurlijke reactie aan op uw rapport bij 
de Nationale Verklaring (NV) 2015, zoals wij deze op 21 april jongstleden van u 
hebben ontvangen. De NV biedt samen met uw oordeel, voor zowel de Tweede 
Kamer als de Europese Commissie, extra zekerheid over de kwaliteit van het 
financieel beheer en de rechtmatigheid van de besteding van EU-uitgaven in 
Nederland. Samen geven deze documenten inzicht in de verantwoording van 
Europese uitgaven in gedeeld beheer in Nederland. 

Zoals u weet maak ik mij in Europa sterk voor transparante verantwoording van 
EU-middelen. Ik voel mij gesteund door de nieuwe Eurocommissaris voor de EU-
begroting, Vicepresident Georgieva, omdat zij de vrijwillige NV omarmt als 
verantwoordingsinstrument. 

Het kabinet waardeert het oordeel van de Algemene Rekenkamer (AR) over de NV 
2015 en zal blijvende aandacht hebben voor de juiste besteding van EU-middelen 
om het huidige positieve beeld te handhaven. Daarnaast treft het kabinet concrete 
verbetermaatregelen daar waar nodig, zoals hieronder aangegeven. Tot slot volgt 
een reactie op enkele overwegingen uit uw rapport. 

Beoordeling systemen landbouwfondsen en migratiefondsen 
Evenals vorig jaar past de AR de beoordelingswijze van de systemen bij 
structuurfondsen toe op de landbouw- en migratiefondsen. De AR creëert hiermee 
een eigen systematiek. Voor migratiefondsen en landbouwfondsen gelden andere 
EU-regels dan voor structuurfondsen waarop de Auditautoriteit haar beoordeling 
van de systemen baseert, welke is opgenomen in de NV. Indien de AR in haar 
rapport bij de NV een ander beeld geeft leidt dit tot een nationale top-up. Voorts 
kan dit ook tot verwarring leiden bij externen, eens te meer omdat de systematiek 
die de AR hanteert niet wordt toegelicht. 
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Reactie op aanbevelingen 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) 
Aanbeveling 1 : Draag er zorg voor dat RVO maatregelen neemt ter versterking van 
de administratieve controles en monitor het effect van die maatregelen. 
Het kabinet neemt deze aanbeveling over. De Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) scherpt als betaalorgaan het proces van administratieve controles 
reeds aan. RVO past het controleproces en bijbehorende checklists aan voor onder 
andere aanbestedingen, toerekening van kosten aan subsidiabele activiteiten, en 
toepassing en vastlegging van voorgeschreven kortingen. RVO monitort de 
effecten van deze verbeteringen met voortgangscontroles, voortgangsoverleg en 
periodieke managementrapportages. 

Aanbeveling 2: Draag er zorg voor dat RVO de oorzaken van de 
onrechtmatigheden bij de investerings- en projectsubsidies vanuit het ELFPO 
analyseert en nagaat of de intensivering van controles een passende maatregel is 
om het aantal onrechtmatigheden terug te dringen. 
Het kabinet neemt deze aanbeveling over. Zoals ook reeds aan de Tweede Kamer 
is gemeld^, zijn er naar aanleiding van gevonden oorzaken proactief veranderingen 
ingezet die naar verwachting leiden tot minder fouten. Het gaat om de keuze voor 
minder maatregelen in het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (P0P3) 
en de keuze om de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer door collectieven te 
laten plaatsvinden. Ook besteedt RVO extra aandacht aan de toepassing van 
aanbestedingsregels, bijvoorbeeld door voorlichting te geven aan de mogelijke 
aanvragers van de subsidieregeling. Naast deze maatregelen zal RVO de controles 
op subsidieaanvragen aanscherpen. De ADR zal in toekomstige rapportages extra 
zekerheid kunnen bieden of de maatregelen afdoende zijn geweest. 

Europees Visserij Fonds (EVF) 
Aanbeveling 3: Bewaak de effectieve en spoedige invoering van de noodzakelijke 
verbeteringen in alle onderdelen van het beheers- en controlesysteem van de 
managementautoriteit (MA), in het bijzonder in managementverificaties. 
Het kabinet neemt deze aanbeveling over. Na de betaalonderbreking in 2014 heeft 
de MA een verbeterplan opgesteld en geïmplementeerd, waar de verbetering van 
de managementverificaties deel van uit maakt. De Tweede Kamer is recentelijk 
over deze problematiek en de verbetermaatregelen geïnformeerd^. RVO licht alle 
projectdossiers door om de fouten op te sporen en te corrigeren. Daarnaast heeft 
de MA aan een extern accountantskantoor de opdracht verleend om een review uit 
te voeren en te bepalen of de financiële correcties goed zijn doorgevoerd. Dit 
traject is volgens planning eind juni 2015 afgerond. Het ministerie van EZ bewaakt 
de effectieve en spoedige invoering van de noodzakelijke maatregelen, via 
bestaande overlegstructuren met RVO. 

Aanbeveling 4: Bewaak de effectieve en spoedige invoering van de noodzakelijke 
verbeteringen in alle onderdelen van het beheers- en controlesysteem van de MA, 

' Kst-28625-223: Reactie op speciaal verslag van de Europese Rekenkamer "fouten in de uitgaven voor 
plattelandsontwikkeling: wat zijn de oorzaken en hoe worden ze aangepakt?" van 10 april 2015. 
^ Kannerbrief over kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Visserijbeleid van 12 mei 2015. 
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in het bijzonder in de zo belangrijke managementverificaties, om het percentage 
onrechtmatigheden terug te dringen; 
Draag zorg voor snelle oplossing van onzekerheden; 
Draag zorg voor declaratie van voldoende (afdoende op rechtmatigheid 
gecontroleerde) uitgaven in 2015 en 2016, zodat verder verlies van Europese 
bijdragen aan toegekende visserijprojecten wordt voorkomen. 
Het kabinet neemt deze aanbevelingen over. De MA heeft reeds een verbeterplan 
opgesteld en geïmplementeerd, waar verbeteringen in de managementverificaties 
een onderdeel van zijn. Het verbeterplan is er op gericht om het hoge percentage 
onrechtmatigheden terug te dringen en onzekerheden spoedig op te lossen. Dit ter 
voorkoming van financiële correcties en daarmee verlies van Europese bijdragen. 
Dit traject is volgens planning eind juni 2015 afgerond, waardoor het risico op 
verder verlies van Europese bijdragen is verminderd. 

Aanbeveling 5: Draag zorg voor goede afspraken tussen MA en 
certificeringsautoriteit over definitie en registratie van vorderingen, zodat voortaan 
zekerheid kan worden verkregen over de betrouwbaarheid van de vorderingen. 
Het kabinet neemt de aanbeveling over, en zal ervoor zorgen dat bedoelde partijen 
op korte termijn goede afspraken maken. De certificeringsautoriteit zal voor 30 
juni dit jaar haar beoordelingslijsten over vorderingen herzien. In dat proces 
worden afspraken vastgelegd hoe EU-regelgeving moet worden toegepast. 
Instructies en afspraken worden vervolgens met alle betrokken MA's van EU-
fondsen afgestemd. 

Aanbeveling 6: Blijf zorg dragen voor een terughoudend en vroegtijdig gebruik van 
het mediation-instrument, door onenigheid over de interpretatie van regelgeving 
zoveel mogelijk te voorkomen en in een vroeg stadium op te lossen; 
Draag zorg voor een snelle afhandeling van mediation-aanvragen; 
Draag zorg voor toepassing b i j het EVF van dezelfde werkwijze b i j bepaling van het 
foutpercentage als bi j de structuurfondsen (meetellen van in mediation gebrachte 
bevindingen), zodat foutpercentages b i j de Europese fondsen te vergelijken zijn. 
Het kabinet is het met de AR eens dat mediation een instrument is dat bij voorkeur 
alleen daar waar nodig wordt ingezet. Meer aandacht zal worden besteed om 
interpretatieverschillen in het reguliere overleg tussen betrokken partijen (hoor en 
wederhoor MA en Auditautoriteit) te verkleinen zodat minder snel wordt 
overgegaan tot mediation. Toch kan mediation een positieve bijdrage leveren aan 
de rechtmatigheid van de verantwoording. Deze mediation vragen zullen zo snel 
mogelijk worden afgehandeld, door een goede voorbereiding, clustering van 
vragen en behandeling ineens met alle betrokken partijen. 
Met betrekking tot uw aanbeveling over de werkwijze het volgende. De werkwijze 
bij het bepalen van het foutpercentage voor het EVF is conform huidige Europese 
regelgeving. Tussen de Auditautoriteit en de Europese Commissie heeft overleg 
plaatsgevonden over deze regelgeving maar de Europese Commissie ziet geen 
aanleiding om de systematiek aan te passen voor de huidige periode. Echter, voor 
de periode 2014 - 2020 wordt de systematiek van de structuurfondsen wel 
toegepast, waardoor deze situatie zich dan niet meer voor zal doen. 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
Aanbeveling 7: Draag zorg voor strikte toepassing van de verbeterde 
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managementverificaties (vooral door verscherping van de controles door de MA) en 
voor het declareren van uitgaven bij de Europese Commissie waarvoor voldoende 
zekerheid is verkregen, zodat het risico op overschrijding van het maximaal 
toegestane percentage onrechtmatigheden tot een minimum beperkt wordt. 
De MA's dragen zorg voor strikte toepassing van de verbeterde 
managementverificaties en het verbeteren van managementverificaties heeft 
continu hun aandacht. Daardoor is het foutpercentage bij MA West verlaagd naar 
2,34%, terwijl het percentage over 2012 6,86% was. Daarenboven heeft MA West 
in 2014 de managementverificaties, in het bijzonder aanscherping van 
administratieve controles op declaraties van subsidiabele kosten door aanvragers, 
verder verbeterd. 

Europees Sociaal Fonds (ESF) 
Aanbeveling 8: Bewaak de effectieve en spoedige invoering van de monitoring van 
de rapporten van de Inspectie van het Onderwijs door de MA en zie toe op een 
zorgvuldige controle door de MA op (mogelijke) dubbele declaraties; 
Ga daarbij tevens na of meer aandacht nodig is voor het voorkomen en ontdekken 
van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidiegelden; 
Draag zorg voor het standaard betrekken van publieke informatie bij de 
managementverificaties, zoals de inspectierapporten van de Inspectie van het 
Onderwijs. 
Het kabinet neemt deze aanbevelingen over, voor zover toereikende maatregelen 
niet reeds zijn getroffen. De NV is reeds transparant over de oorzaken van de 
fouten en de getroffen maatregelen. Ook de Auditautoriteit bevestigt dat het 
Agentschap SZW met betrekking tot de managementverificaties adequate 
maatregelen heeft genomen, die waarborgen geven ter voorkoming van genoemde 
risico's in toekomstige declaraties aan de Europese Commissie. Dit betreft onder 
meer het rekening houden met openbare informatie van derden (waaronder de 
rapporten van de Inspectie van het Onderwijs) en het leggen van dwarsverbanden 
tussen projecten. 
Het voorkomen en ontdekken van misbruik en oneigenlijk gebruik staat hoog op de 
agenda van de MA. Belangrijke aspecten hierbij zijn, naast intensieve controle, het 
uitvoeren van risicoanalyses. Daarbij wordt gebruik gemaakt van signalen en 
informatie uit publieke bronnen voor zover die bekend zijn en relevant zijn voor de 
controles. Daarnaast wordt de regelgeving zodanig vormgegeven dat het risico op 
misbruik en oneigenlijk gebruik zoveel mogelijk wordt beperkt. Het Agentschap 
SZW voert hiertoe toetsen uit op risico's op misbruik en oneigenlijk gebruik. 

Reactie op overwegingen 
Naast de aanbevelingen geeft de AR het kabinet een aantal zaken in overweging. 

EU-afdrachten in NV en tijdige reservering van financiële verplichtingen 
Het kabinet reageert op deze plaats op de overweging tot het opnemen van de 
afdrachten in de NV, en op de aanbeveling in het Verantwoordingsonderzoek van 
Buitenlandse Zaken inzake een tijdige reservering van financiële verplichtingen^. 

^ /Kanbeyeling AR in Verantwoordingsonderzoek 2014, ministerie van Buitenlandse Zaken: Draag zorg voor een 
tijdige reservering van financiële verplichtingen zodra wijzigingen in statistische gegevens daar aanleiding toe 
geven. 

Pagina 4 van 5 



Het standpunt van het kabinet om de Nederlandse afdrachten aan de EU-begroting 
niet op te nemen in de NV is recentelijk uitgebreid schriftelijk toegelicht aan de 
Tweede Kamer (Kamerstukken I I , Vergaderjaar 2013-2014, 33523 nr. 12). Het 
kabinet ziet geen aanleiding tot herziening van dit standpunt. De overweging van 
de AR om mogelijke bijstellingen achteraf van afdrachten, zoals de naheffing, over 
verstreken jaren op te nemen in de NV neemt het kabinet niet over. 

Op basis van wijzigingen in statistische gegevens zoals een bronnenherziening kan 
een miDgelijke bruto naheffing weliswaar worden voorzien, maar het uiteindelijke 
netto effect van een dergelijke naheffing is afhankelijk van de wijziging van het 
BNI in andere lidstaten. Zonder gegevens over de bijstelling van de BNI-cijfers 
voor andere lidstaten is de precieze omvang van de Nederlandse nabetaling niet te 
bepalen. Dat geldt ook voor de omvang van een reservering van financiële 
verplichtingen. In het geval dat wijzigingen in de statistische gegevens daartoe 
aanleiding geven, worden deze betrokken in het reguliere begrotingsproces. 

Euregio Maas-Rijn (EMR) 
Bij de totstandkoming van de NV is zorgvuldig afgewogen om de EMR niet in de NV 
op te nemen. Het EMR is een grensoverschrijdend programma met Duitsland en 
België. De NV ziet alleen op uitgaven in gedeeld beheer waar de lidstaat Nederland 
een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft. Overigens is de EMR wel onderdeel 
van de jaarlijkse samenvatting (Annual Summary). 

Het inzichtelijk maken van de beheerskosten van kleinere fondsen 
In de periode 2014 - 2020 verandert voor veel fondsen de omvang. Zo wordt het 
nieuwe Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) grofweg 
verdubbeld ten opzichte van het huidige Europees Visserij Fonds (EVF). Ook de 
migratiefondsen zijn opnieuw gestructureerd en zullen in twee grotere fondsen 
worden ondergebracht van aanzienlijk grotere omvang. De beheerskosten van het 
systeem zullen dan ook meer in verhouding staan tot de subsidie-uitgaven. 

Tot slot wil ik u namens het kabinet hartelijk danken voor uw persoonlijke inzet 
voor de NV in de afgelopen jaren. 

Hoogachtend, 
de minister van Financiën 

J.R.V.A. Dijsselblöem 
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Overzicht conclusies, aanbevelingen^ reacties bewindslieden en nawoord 

Conclusie* Aanbeveling Reactie bewindslieden 
Nawoord Algemene 

Rekenkamer 

Functioneren beheers- en controlesystemen 

Landbouwfondsen (ELGF en ELFPO) 

Administratieve 

controles bij 

ELFPO behoeven 

versterking. 

Staatssecretaris EZ: 

Draag er zorg voor dat de RVO 

maatregelen neemt ter versterking van 

de administratieve controles en monitor 

het effect van die maatregelen. 

De staatssecretaris van 
EZ neemt de aanbeveling 
over. De Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 
(RVO) scherpt als 
betaalorgaan het proces 
van administratieve 
controles aan. 

EFRO 

N.v.t. N.v.t. 

ESF 

N.v.t. N.v.t. 

EVF 

Tekortkomingen 

in systemen van 

managementauto 

ritelt, met name 

in 

managementverifi 

caties.* 

Staatssecretaris EZ: 

Bewaak de effectieve en spoedige 

invoering van de noodzakelijke 

verbeteringen in alle onderdelen van het 

beheers- en controlesysteem van de 

managementautoriteit, in het bijzonder in 

managementverificaties. 

De staatssecretaris van 
EZ neemt de aanbeveling 
over door doorlichting van 
alle projectdossiers en 
een externe beoordeling 
daarvan EZ houdt toezicht 
op de effectieve en 
spoedige opvolging van 
deze aanbeveling door 
RVO. 

Migratiefondsen 

N.v.t. N.v.t. 

Wettigheid, regelmatigheid, juistheid en volledigheid van de financiële transact ies 

Landbouwfondsen (ELGF en ELFPO) 

Percentage 

onrechtmatighede 

n boven 2 % bij 

ELFPO.* 

Staatssecretaris EZ: 

Draag er zorg voor dat de RVO de 

oorzaken van de onrechtmatigheden bij 

de investerings- en projectsubsidies 

vanuit het ELFPO analyseert en nagaat of 

de intensivering van controles een 

passende maatregel is om het aantal 

onrechtmatigheden terug te dringen. 

De staatssecretaris van EZ 
neemt de aanbeveling 
over. Acties zijn al ingezet, 
zoals de keuze voor 
minder maatregelen en de 
keuze van de inzet van 
collectieven bij het 
agrarisch natuurbeheer. 
Ook zal RVO de controles 
aanscherpen. De ADR zal 
in toekomstige 
rapportages extra 
zekerheid kunnen bieden 
of de maatregelen 



Conclusie* Aanbeveling Reactie bewindslieden 
Nawoord Algemene 

Rekenkamer 

afdoende geweest. 

EFRO 

Ondanks 

verbeteringen in 

managementverifi 

caties percentage 

onrechtmatighede 

n nog boven 2% 

bij EFRO West.* 

Staatssecretaris EZ: 

Draag zorg voor strikte toepassing van de 

verbeterde managementverificaties 

(vooral door verscherping van de 

controles door de managementautoriteit) 

en voor het declareren van uitgaven bij 

de Europese Commissie waarvoor 

voldoende zekerheid is verkregen, zodat 

het risico op overschrijding van het 

maximaal toegestane percentage 

onrechtmatigheden tot een minimum 

beperkt wordt. 

De MA's dragen zorg voor 
strikte toepassing van de 
verbeterde 
managementverificaties en 
het verbeteren van 
managementverificaties 
heeft continu hun 
aandacht. 

ESF 

Percentage 

onrechtmatighede 

n boven 2% bij 

ESF. 

Staatssecretaris SZW: 

Bewaak de effectieve en spoedige 

invoering van de monitoring van de 

rapporten van de Inspectie van het 

Onderwijs dooi- de managementautoriteit 

en zie toe op een zorgvuldige controle 

door de managementautoriteit op 

(mogelijke) dubbele declaraties. 

Ga daarbij tevens na of meer aandacht 

nodig is voor het vooi'komen en 

ontdekken van misbruik en oneigenlijk 

gebruik van subsidiegelden. 

Draag zorg voor het standaard betrekken 

van publieke informatie bij de 

managementverificaties, zoals de 

inspectierapporten van de Inspectie van 

het Onderwijs. 

De staatssecretaris van 
SZW is van mening dat al 
voldoende maatregelen 
zijn getroffen. Er wordt 
gebruik gemaakt van de 
rapporten van de inspectie 
van Onderwijs om fouten 
vroegtijdig te detecteren. 
Het leggen van 
dwarsverbanden tussen 
projecten voorkomt 
dubbele declaraties. 

EVF 

Percentage Staatssecretaris EZ: 

onrechtmatighede Bewaak de effectieve en spoedige 

n ruim boven 2% invoering van de noodzakelijke 

bij EVF, met veel verbeteringen in alle onderdelen van het 

resterende beheers- en controlesysteem van de 

onzekerheden*; managementautoriteit, in het bijzonder in 

mede door de zo belangrijke 

overschrijdingen managementverificaties, om het 

mogelijk verlies percentage onrechtmatigheden terug te 

van Europese dringen. 

bijdragen aan Draag zorg voor snelle oplossing van 

De staatssecretaris van EZ 
neemt de aanbeveling 
over. Het te hoge 
percentage 
onrechtmatigheden wordt 
veroorzaakt door 
tekortkomingen in het 
beheers- en 
controlesysteem. Een 
verbeterplan is opgesteld 
en wordt geïmplementeerd 
wat ervoor zal zorgen dat 
het percentage 
onrechtmatigheden wordt 



Conclusie* Aanbeveling Reactie bewindslieden 
Nawoord Algemene 

Rekenkamer 

visserijprojecten. onzekerheden. 

Draag zorg voor declaratie van voldoende 

(afdoende op rechtmatigheid 

gecontroleerde) uitgaven in 2015 en 

2016, zodat verder verlies van Europese 

bijdragen aan toegekende 

visserij projecten wordt voorkomen. 

teruggedrongen. 

Onzekerheid over 

juistheid en 

volledigheid 

vorderingen. 

Staatssecretaris EZ: 

Draag zorg voor goede afspraken tussen 

managementautoriteit en 

certificeringsautoriteit over definitie en 

registratie van vorderingen, zodat 

voortaan zekerheid kan worden 

verkregen over de betrouwbaarheid van 

de vorderingen. 

De staatssecretaris van EZ 
neemt de aanbeveling 
over, en zal ervoor zorgen 
dat de bedoelde partijen 
op korte termijn goede 
afspraken maken 

Proces van 

mediation voor 

verdere 

verbetering 

vatbaar.* 

Staatssecretaris EZ: 

Blijf zorg dragen voor een terughoudend 

en vroegtijdig gebruik van het mediation-

instrument, door onenigheid over de 

interpretatie van regelgeving zoveel 

mogelijk te voorkomen en in een vroeg 

stadium op te lossen. 

Draag zorg voor een snelle afhandeling 

van mediation-aanvragen. 

Draag zorg voor toepassing bij het EVF 

van dezelfde werkwijze bij bepaling van 

het foutpercentage als bij de 

structuurfondsen (meetellen van in 

mediation gebrachte bevindingen), zodat 

foutpercentages bij de Europese fondsen 

te vergelijken zijn. 

De staatssecretaris van EZ 
is het met de Algemene 
Rekenkamer eens dat het 
mediation als instrument is 
dat bij voorkeur zo min 
mogelijk wordt ingezet. In 
de periode 2014 - 2020 
wordt de systematiek van 
de structuurfondsen 
gevolgd, en deze situatie 
zich niet meer voordoen. 

Mig ra tie fondsen 

N.v.t. N.v.t. 

": Soortgelijke conclusie in ons rapport over Nationale verklaring 2014 (Algemene Rekenkamer, 2014b). 



Overzicht aandachtspunten 

Functioneren beheers- en controlesystemen 

Landbouwfondsen (ELGF en ELFPO): 

• Aansluiting van de statistieken van controles ter plaatse met de betaalde en gedeclareerde bedragen.* 

EFRO: 

• Resterende verbeterpunten in de managementverificaties van de managementautoriteit EFRO West." 

• Overige verbeterpunten in de systemen van de managementautoriteiten, met name in de 

geautomatiseerde informatiesystemen.* 

• Verbeterpunten in de systemen van de certificeringsautoriteit (vastlegging en uitvoering van 

certificeringswerkzaamheden).* 

ESF: n.v.t. 

EVF: 

• Enkele verbeterpunten in de systemen van de certificeringsautoriteit.* 

Migratiefondsen: n.v.t. 

Wettigheid, regelmatigheid, juistheid en volledigheid van de financiële transacties 

Landbouwfondsen (ELGF en ELFPO): 

• Tijdig instellen van vorderingen op subsidieontvangers.* 

• Versnellen van de oplevering van de resultaten van controles ter plaatse.* 

• Verder verbeteren van controles op erkenningen van producentenorganisaties van telers. 

• Kwaliteitssysteem NVWA op onderdelen niet effectief. 

EFRO: 

• Verder optimaliseren van het proces van mediation.* 

• Aanscherpen van de normatiek voor noodzakelijkheid van kosten.* 

ESF: n.v.t. 

EVF: n.v.t. 

Migratiefondsen: n.v.t. 

* : Soortgelijke conclusie in ons rapport over Nationale verklaring 2014 (Algemene Rekenkamer, 2014b). 



Overzicht afgeronde conclusies en aanbevelingen vorig rapport 

Conclusie Aanbeveling 

Functioneren beheers- en controlesystemen 

Landbouwfondsen (ELGF en ELFPO) 

N.v.t. N.v.t. 

EFRO 

N.v.t, N.v.t. 

ESF 

N.v.t. N.v.t. 

EVF 

N.v.t, N.v.t. 

Migratiefondsen 

Substantiële verbeteringen in 

toezichts- en 

vaststellingswerkzaamheden 

nodig met name 

voor EBF. 

Monitor effecten verbetermaatregelen 

die in gang zijn gezet en zie toe op uitvoeren 

nadere maatregelen indien 

nodig. 

Achterstand indiening 

jaarverslagen 

deels ingelopen, maar 

nog niet ingehaald. 

Zie toe op tijdig halen planning totstandkoming 

jaarverslagen en tref zo 

nodig nadere maatregelen. 

Te weinig aandacht voor 

vorderingen beheer. 

Draag zorg voor goede overdracht 

vorderingenbeheer 

aan Agentschap SZW 

en voor tijdige afwikkeling vorderingen. 

Wettigheid, regelmatigheid, 

transacties 

uistheid en volledigheid van de financiële 

Algemeen 

Openstaande vorderingen niet 

voldoende gecontroleerd. 

Draag zorg voor jaarlijkse controle 

vorderingen in deelverklaring door 

ADR, en rapportage in controleverklaring 

bij consolidatiestaat. 

Landbouwfondsen (ELGF en ELFPO) 

N.v.t. N.v.t. 

EFRO 

N.v.t. N.v.t. 

ESF 

EVF 

Migratiefondsen 

Foutpercentage EBF ruim 

boven de 2% 

Monitor effecten verbetermaatregelen 

die in gang zijn gezet en zie toe op uitvoeren 

nadere maatregelen indien 

nodig. 


