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1. Concept EU Trendrapport
2016

Geachte heer Visser,
Hierbij bied ik u de kabinetsreactie aan op het EU-trendrapport 2016, In deze
reactie richt het kabinet zich op de uit de hoofdconclusies voortgekomen
aanbeveling. Ik verzoek u de kabinetsreactie integraal op te nemen in uw rapport
zoals hieronder weergegeven.
Aanbeveling: Wij bevelen het kabinet aan om bij andere Europese lidstaten te
blijven stimuleren dat zij, net als Nederland, openbaar politiek
verantwoording
gaan afleggen over de besteding van het EU-geld dat zij vanuit Brussel ontvangen.
Een dergelijke nationale verantwoording zou het ook mogelijk maken dat de
controle van de Europese Rekenkamer voortbouwt op de resultaten van nationale
audits.
Om te beginnen zou in elk geval een slag moeten worden gemaakt met
openbaarheid van bestaande verantwoordingsdocumenten.
Wij bevelen in dat
kader de minister van Financiën opnieuw aan om in de Ecofinraad te stimuleren
dat de EU-lidstaten hun annual summaries, vanaf 2016 inclusief de nieuwe
management declaration, openbaar maken en dat de Europese Commissie deze
voorziet van een - eveneens openbare - analyse.
Reactie:
Deze aanbeveling ziet het kabinet als ondersteuning van zijn beleid. Het Financieel
Reglement verplicht de autoriteiten in de lidstaten voor de programmaperiode
2014-2020 om jaarlijks een aantal nieuwe verantwoordingsdocumenten op te
stellen. Dit betreft de beheersverklaring over de rekeningen, een uitgebreide
'annual summary' waarin per fonds informatie over de foutenpercentages en de
controlesystemen is opgenomen, en een onafhankelijke opinie opgesteld door een
onafhankelijk audit orgaan. Indien de Commissie hierover jaarlijks transparant zou
rapporteren, waarbij ook de betrouwbaarheid van deze cijfers en het functioneren
van de nationale controlerende instanties zou worden meegenomen, zou dit inzicht
geven in gebieden met aanhoudend hoge foutenpercentages. De Commissie staat
niet op voorhand onwelwillend tegenover deze aanpak. Het is echter aan de
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lidstaten om in te stemmen met publicatie van deze documenten. Tot op heden is
de bereidheid hiertoe in de meeste lidstaten beperkt.

Directie Begrotingszaken

Hoogachtend,

De minister van Financiën,

V
J,R,V.A, Dijsselblo^
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