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 Rapport in het kort 

Transparantie en publieke verantwoording zijn belangrijke criteria van goed openbaar 

bestuur. Nederland geeft het goede voorbeeld door als één van de weinige lidstaten in 

de Europese Unie (eu) vrijwillig een Nationale verklaring (voorheen lidstaatverklaring)1 

op te stellen over het beheer en de verantwoording van eu-gelden, die Nederland in 

gedeeld beheer met de Europese Commissie besteedt. De Nationale verklaring 2014 geeft 

volgens ons een goed beeld van het beheer en de besteding van dit Europese geld in 

Nederland. 

De Nationale Verklaring 2014 heeft betrekking op de verantwoordings- en controlecyclus 

2013.2 De verklaring maakt zichtbaar waar er problemen in het beheer zijn en waar 

fouten optreden zodat, vanuit de eigen nationale verantwoordelijkheid, gericht en 

tijdig bijgestuurd kan worden op verbeteringen. Het beheer van de landbouwfondsen 

is verder verbeterd maar in het beheer van het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling (efro) West zijn in de verantwoordingsperiode onverwachts tekort-

komingen ont staan. De tekortkomingen in het beheer van het relatief kleine Europees 

Visserijfonds (evf) en de eveneens kleine migratiefondsen zijn nog niet opgelost. 

In 2014 start de nieuwe programmaperiode 2014-2020. In deze periode gaat de 

Europese Commissie meer sturen op resultaat. Financiering vanuit de Europese 

fondsen wordt deels afhankelijk gemaakt van de mate waarin de lidstaten hun 

Europa-2020 doelen halen. De gedachte achter deze versterkte aandacht voor resul-

taten en effecten die met de fondsen moeten worden gerealiseerd ondersteunen wij. 

Ook omdat wij signaleren dat in het huidige systeem er voor de meerjarig gefinan-

cierde programma’s een risico voor ondoeltreffende en ondoelmatige besteding is 

ingebouwd. De beoordeling van de operationele programma’s van de lidstaten door de 

Europese Commissie vindt pas plaats nadat het geld is verdeeld onder de lidstaten. 

Doordat het geld vervolgens ‘moet’ worden uitgegeven omdat dit van tevoren zo is 

verdeeld, bestaat een inherent risico op ondoelmatige en ondoeltreffende besteding. 

Wij bevelen de verantwoordelijke bewindspersonen aan om, bij de inrichting van de 

beheers- en controlesystemen in Nederland, zich maximaal in te zetten voor een 

doelmatige en doeltreffende besteding en verantwoording van de Europese gelden. 

Daarbij geven we bij de kleinere fondsen in overweging de verhouding tussen de 

administratieve lasten van kwalitatief voldoende beheers- en controlesystemen en de 

subsidies die Nederland ontvangt te onderzoeken.

Wij blijven aandringen op het opnemen van de afdrachten in de Nationale verklaring 

en geven in overweging om in de toelichting op de Nationale verklaring informatie op 

te nemen over doelmatigheid en doeltreffendheid, waarbij dit in de nieuwe programma -

periode kan worden uitgebreid met informatie over het realiseren van de Europa-2020 

doelen en scores op de resultaatindicatoren. 

De Nationale verklaring 2014

In de Nationale verklaring 2014 verantwoordt het kabinet zich over uitgaven en ont-

vangsten ten laste respectievelijk ten gunste van ieder fonds, en de openstaande 

vorderingen per fonds. De bedragen hebben vanwege verschillen in Europese regel-

geving betrekking op verschillende verantwoordingen en verantwoordings periodes 

1
De minister van Financiën 
hanteert de term Nationale 
verklaring en hanteert voor 
de aanduiding van het jaar, 
het jaar van publicatie en 
niet het achterliggende 
verantwoordingsjaar. Wij 
schrijven een rapport bij de 
Nationale verklaring, die wij 
zien als de lidstaatverklaring 
van Nederland

2
Dit betreft de in 2013 
gecontroleerde 
verantwoordingen van de 
landbouwfondsen (2013), 
structuurfondsen (2012), het 
Europees Visserijfonds 
(2012) en migratiefondsen 
(2010). 
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per fonds. Het in de verklaring opgenomen totaalbedrag van gedeclareerde subsidies 

is € 1.286 miljoen, verdeeld over negen fondsen. 

Figuur 1  Door Nederland gedeclareerde Europese subsidies (in € mln.)

De Nationale verklaring 2014 is positief over de beheers- en controlesystemen van de 

landbouwfondsen en het esf. De verklaring bevat een voorbehoud voor efro, evf en 

de migratiefondsen wegens tekortkomingen in het functioneren van de beheers- en 

controlesystemen: 

• Bij efro voor de managementverificaties bij de managementautoriteit West.

• Bij evf voor de managementverificaties en certificering. 

• Bij de migratiefondsen voor het toezicht op de projecten en de vaststelling van 

subsidies.

De verklaring is positief over de wettigheid en regelmatigheid, juistheid en volle dig-

heid van de uitgaven en ontvangsten van de landbouwfondsen, eif, etf en evlf. De 

verklaring over de uitgaven en ontvangsten van efro, evf, esf en ebf bevat een 

beperking voor geconstateerde onrechtmatigheden.3 De verklaring over de uit gaven en 

ontvangsten van het evf bevat daarnaast een voorbehoud voor geconsta teerde 

onzeker heden.

Oordeel van de Algemene Rekenkamer

Wij zijn van oordeel dat de verklaring van de minister van Financiën een goede 

kwalificatie geeft van het functioneren van de beheers- en controlesystemen en van de 

wettigheid, regelmatigheid, juistheid en volledigheid van de financiële transacties. 

Bron: Nationale verklaring 2014

€ 99,5

€ 142,0

€ 4,5

€ 1,9

€ 1,9€ 3,5

€ 3,9

€ 144,1

€ 884,7

Europees Vluchtelingenfonds
(EVLF, 2010)

Europees Terugkeerfonds
(ETF, 2010)

Europees Buitengrenzenfonds
(EBF, 2010) 

Europees Integratiefonds
(EIF, 2010)

Europees
Sociaal
Fonds
(ESF, 2012)

Europees Visserijfonds
(EVF, 2012)

Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling
(EFRO,2012)

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling
(ELFPO, 2013)Europees

Landbouwgarantiefonds
(ELGF, 2013)

3
Bij deze fondsen ligt het 
foutpercentage boven de 
2%, het percentage dat de 
Europese Commissie 
hanteert als tolerantiegrens 
voor de goedkeuring van de 
verantwoording.
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Daarbij maken we een voorbehoud voor de volledigheid van de openstaande vorde-

ringen van efro, evf, esf en de migratiefondsen waarover wij een beperkte mate van 

zekerheid hebben kunnen verkrijgen.

Verder zijn wij van oordeel dat de Nationale verklaring 2014 over het geheel genomen 

deugdelijk tot stand is gekomen.

De openstaande vorderingen in de deelverklaringen van efro, evf, esf en de 

migratiefondsen, die de basis vormen voor de Nationale verklaring, bleken niet 

voldoende gecontroleerd te zijn. De openstaande vorderingen bij deze fondsen zijn 

gering ten opzichte van het geheel van de openstaande vorderingen en de uitgaven (zie 

§ 1.2.3). Wij vragen zorg te dragen voor jaarlijkse controle van de vorderingen in de 

deelverklaring door de Auditdienst Rijk (adr), en rapportage hierover in de controle-

verklaring bij de consolidatiestaat.

Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel, vragen we met name aandacht voor:

• De verbetering van de totstandkoming en betrouwbaarheid van de controle-

statistieken bij elfpo (§ 2.1.2);

• De verbetering van de werking van de managementverificaties bij management-

autoriteit efro West, en het daarmee terugdringen van het te hoge foutpercentage 

(§ 2.1.3 en § 2.2.2);

• De verbetering van de managementverificaties en certificeringswerkzaamheden bij 

evf en het daarmee terugdringen van een te hoog foutpercentage (§ 2.1.4 en  

§ 2.2.3); 

• De verbetering van de toezichts- en vaststellingswerkzaamheden bij de migratie-

fondsen en het daarmee terugdringen van het te hoog foutpercentage van ebf  

(§ 2.1.6 en 2.2.5);

• De tijdige indiening van jaarverslagen bij de migratiefondsen (§ 2.1.6);

• De verbetering van het vorderingenbeheer bij de migratiefondsen (§ 2.1.6);

• Het terugdringen van de fouten in de uitvoering van een aantal regelingen bij 

elfpo (§ 2.2.1);

• De verbetering van het proces van mediation bij efro en evf (§ 2.2.2 en § 2.2.3).

Bij efro West, evf en de migratiefondsen zijn substantiële verbeteringen nodig in het 

beheer. Wij vragen van de staatssecretaris van Economische Zaken om de effectiviteit 

van de verbeteracties van managementautoriteit efro West en het verbeterplan van 

managementautoriteit evf goed te bewaken zodat het beheer weer op orde komt en de 

foutpercentages worden teruggedrongen. 

Ook vragen wij van de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie om de effecten van de 

verbetermaatregelen die in gang zijn gezet voor de migratiefondsen te monitoren.

Om de begrote uitgaven voor de huidige programmaperiode 2007-2013 te realiseren 

moet er nog een groot bedrag aan subsidiedeclaraties aan de Europese Commissie 

verantwoord en gecontroleerd worden. Nu deze druk groter wordt is het voor alle 

fondsen van belang dat de hiervoor verantwoordelijke bewindspersonen de kwaliteit 

van de beheers- en controlesystemen actief monitoren, met name op die punten 

waarbij een verhoogd risico op fouten bestaat. 

De volledige conclusies en aanbevelingen met betrekking tot het oordeel en overige 

aandachtspunten zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van dit rapport en samengevat in een 

overzicht in bijlage 2 bij dit rapport. 
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 Afdrachten aan de Europese Unie

Omdat de afdrachten niet zijn opgenomen in de Nationale verklaring maken deze geen 

deel uit van ons oordeel. Opname van de afdrachten in de Nationale verklaring vinden 

wij wenselijk om te kunnen beschikken over een integrale eu-verantwoording op 

lidstaatniveau en aan te kunnen sluiten op de door de Europese Rekenkamer gecontro-

leerde Europese jaarrekening. De Europese Commissie en het Nederlandse parlement 

krijgen zo inzicht in de wijze waarop de lidstaat haar verantwoordelijkheid voor de 

afdrachten invult. 

Wij bevelen al enkele jaren aan de afdrachten op te nemen in de Nationale verklaring, 

te beginnen met de invoerrechten en landbouwheffingen en dit stapsgewijs uit te 

breiden naar andere eigen middelen van de eu. 

Het kabinet heeft onze aanbeveling tot nu niet overgenomen. In reactie op een motie 

van Kamerlid Van Hijum (Tweede Kamer, 2013) heeft het kabinet hier nogmaals een 

aantal argumenten voor gegeven (Financiën, 2014). Wij zien in de argumenten van het 

kabinet geen overtuigende redenen om de invoerrechten en de landbouwheffingen niet 

in de Nationale verklaring op te nemen. Het argument dat hier geen sprake is van 

gedeeld beheer en een eigen verantwoordelijkheid van de lidstaat vinden wij niet sterk. 

De minister van Financiën is verantwoordelijk voor het beheer van de Belastingdienst, 

die de invoerrechten en landbouwheffingen via de douane int. Zoals de minister zelf 

aangeeft is er sprake van een nationale verantwoordingslijn via het jaarverslag van het 

Ministerie van Financiën (invoerrechten) en het jaarverslag van het Ministerie van 

Economische Zaken (landbouwheffingen). 

Wij vinden het van belang dat de nationale verantwoordingslijn wordt aangesloten op 

de Europese verantwoordingslijn. Wij herhalen daarom onze eerdere aanbeveling om 

de afdrachten in de Nationale verklaring op te nemen, te beginnen met de invoer-

rechten en landbouwheffingen. 

Doeltreffendheid en doelmatigheid

De doeltreffendheid en doelmatigheid van subsidies maken geen deel uit van de 

Nationale verklaring en van ons oordeel over de Nationale verklaring. 

Overzicht doeltreffendheid en doelmatigheid

Op ons verzoek heeft het Ministerie van Financiën in samenspraak met de voor de 

fondsen verantwoordelijke ministeries een overzicht aangeleverd van de nu beschik-

bare en in de komende jaren te verwachten informatie over de doeltreffendheid en 

doelmatigheid met betrekking tot de huidige programmaperiode. Wij hebben dit 

overzicht opgenomen in bijlage 3 van het rapport. 

Wij geven in overweging om een dergelijk overzicht op te nemen in de toelichting op 

de Nationale verklaring. Daarmee kan worden geanticipeerd op de nieuwe programma-

periode waarin deze informatie verder kan worden uitgebreid. 

Nieuwe programmaperiode

Eind 2013 is de nieuwe verordening voor Europese structuur- en investeringsfondsen 

(esi) voor de programmaperiode 2014-2020 gepubliceerd. Deze verordening bevat de 

gemeenschappelijke en algemene bepalingen voor het Cohesiefonds (niet voor 

Nederland), esf, efro, elfpo en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en 

Visserij. 
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Uit de esi-verordening blijkt dat de Europese instellingen voor de programmaperiode 

2014-2020 meer gaan sturen op resultaat. Anders dan in de oude programmaperiode 

moeten subsidies uit de esi-fondsen expliciet worden ingezet voor de realisatie van de 

Europa 2020-doelen. De financiering vanuit de esi-fondsen is in de periode 2014-2020 

deels afhankelijk gemaakt van de mate waarin de lidstaten hun Europa-2020 doelen 

behalen. Hiertoe worden partnerschapsovereenkomsten tussen de Europese Commissie 

en de lidstaten afgesloten.

Op programmaniveau worden voor diverse indicatoren streefwaarden vastgesteld die 

per 31 december 2018 moeten zijn behaald. Ook aan de indicatoren zijn in de periode 

2014-2020 strengere eisen gesteld dan voorheen. In 2019 beoordeelt de Europese 

Commissie de scores op de streefwaarden en besluit zij over het al dan niet (gedeelte-

lijk of geheel) toekennen van een zogenaamde prestatiereserve. In de ex-post-

evaluaties, die uiterlijk op 31 december 2025 moeten zijn voltooid, wordt de doel-

matig heid en doeltreffendheid van de ESI-fondsen onderzocht, alsook de mate waarin 

zij hebben bijgedragen aan het verwezenlijken van de Europa 2020-doelen en de 

streefwaarden op de indicatoren van die strategie.

In de bestuurlijke reactie op ons eu-trendrapport 2014 (Algemene Rekenkamer, 2014) 

onderschreef het kabinet onze aanbeveling om voor efro streefwaarden meer te 

verbinden aan de te realiseren effecten en deze streefwaarden objectiever te onder-

bouwen. De beschrijving en onderbouwing van te behalen resultaten en de resultaat-

indicatoren vormen volgens het kabinet in de nieuwe programmaperiode een belang-

rijk beoordelingscriterium. 

Wij bevelen aan bij het bepalen en meten van resultaatindicatoren zorg te dragen voor 

een goede aansluiting met de eisen van de Europese Commissie. Verder geven wij in 

overweging om in de nieuwe programmaperiode informatie op te nemen in de toe-

lichting op de Nationale Verklaring over het realiseren van de Europa-2020 doelen en 

de scores op de resultaatindicatoren. Hiermee kan de Tweede Kamer integraal inzicht 

worden gegeven over het behalen van deze doelen en scores en het realiseren van de 

prestatiereserve.

Fraude

Op verzoek van de Tweede Kamer is 'fraude' aangewezen als een van de twee centrale 

thema's voor Verantwoordingsdag 2014. Hoofdstuk 5 van dit rapport wijden we aan 

fraudebestrijding in de eu.

Reactie bewindspersonen en nawoord Algemene Rekenkamer

Op 28 april 2014 ontvingen wij van de minister van Financiën een kabinetsreactie op 

ons conceptrapport. Het kabinet vindt ons oordeel waardevol als extra zekerheid bij de 

Nationale verklaring 2014. Volgens de minister laat Nederland mede met beide stukken 

zien dat zij tot op het hoogste niveau politieke verantwoording over de eu-uitgaven wil 

afleggen aan zowel de Tweede Kamer als de Europese Commissie. Het kabinet is ver-

heugd dat de Algemene Rekenkamer concludeert dat de Nationale verklaring 2014 een 

goed beeld geeft van het beheer en de besteding van de Europese fondsen in gedeeld 

beheer in Nederland.
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De aanbevelingen die gerelateer zijn aan ons oordeel bij de Nationale verklaring (zie 

hoofdstuk 2 en samenvatting in bijlage 2 van het rapport) neemt het kabinet nagenoeg 

geheel over. Wij zullen de voortgang terzake met aandacht blijven volgen. 

Afdrachten aan de Europese Unie

Helaas ziet het kabinet geen aanleiding zijn standpunt over de opname van de 

afdrachten van de eigen middelen in de Nationale verklaring aan te passen. Het 

kabinet verwijst hiervoor naar zijn brief van 13 februari jl. (Financiën, 2014). In deze 

brief noemt het kabinet argumenten als het ontbreken van medeverantwoordelijkheid 

voor de afdrachten, de onafhankelijke positie van het cbs en de eigen controleketen 

van de Europese Commissie. Wij vinden het wenselijk om te beschikken over een 

integrale eu-verantwoording op lidstaatniveau. Zoals wij in het rapport hebben toe-

gelicht vinden wij het van belang de nationale verantwoordingslijn aan te sluiten op de 

Europese verantwoordingslijn en zien wij in de genoemde brief geen overtuigende 

redenen om niet te beginnen met het opnemen van de invoerrechten en landbouw-

heffingen in de Nationale verklaring.

Doeltreffendheid en doelmatigheid

In de reactie op de Staat van de rijksverantwoording 2013 geeft de minister van Financiën 

aan dat hij zich tijdens de nieuwe programmaperiode (2014-2020) wederom zal 

inspannen voor een doel matige en doeltreffende besteding en verantwoording van de 

Europese gelden.
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1 De Nationale verklaring 2014

1.1 Over de Nationale verklaring

1.1.1 De Nationale verklaring in Nederland

De Nationale verklaring is een verklaring van de minister van Financiën over: 

• het functioneren van de beheers- en controlesystemen;

• de wettigheid en regelmatigheid, juistheid en volledigheid van de uitgaven en 

ontvangsten zoals opgenomen in de consolidatiestaat4 en bij de Europese 

Commissie ingediende rekeningen; 

• de wettigheid, regelmatigheid, juistheid en volledigheid van de openstaande 

vorderingen, in de bij de Europese Commissie ingediende rekeningen.

Met de Nationale verklaring wil Nederland bijdragen aan een beter beheer, een betere 

verantwoording en een betere controle van de eu-gelden die Nederland in gedeeld 

beheer met de Europese Commissie besteedt. De minister van Financiën geeft de 

Nationale verklaring jaarlijks namens het kabinet af. Deze is gericht aan de Europese 

Commissie en aan het Nederlandse parlement. De Algemene Rekenkamer geeft 

jaarlijks voor het Nederlandse parlement een oordeel over de Nationale verklaring.

De minister van Financiën levert met de Nationale verklaring een belangrijke bijdrage 

aan de publieke verantwoording van de eu en van de lidstaat Nederland in het 

bijzonder.

1.1.2 De Nationale verklaring in de EU

Publieke verantwoording

In de eu werken 28 lidstaten samen waarbij sprake is van een complexe verdeling van 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De politieke verantwoordelijkheden liggen 

ofwel op Europees dan wel op nationaal niveau of ze worden gedeeld. Voor de uit-

oefening van democratische controle en openheid naar de Europese burgers toe zal de 

publieke verantwoording hierop moeten aansluiten.

Publieke verantwoording op het niveau van de lidstaat is van belang in Nederland, 

maar is ook van belang voor een inhoudelijke en zinvolle verantwoording die bruikbaar 

is voor de Europese Commissie en het Europees Parlement om richting en sturing aan 

het beleid te geven. 

Verantwoordings- en controledocumenten

In ons eu-trendrapport 2014 (Algemene Rekenkamer, 2014) hebben wij verschillende 

verantwoordings- en controledocumenten beschreven (zie figuur 2). 

4
De financiële realisatiecijfers 
zijn verantwoord in bijbe
horende consolidatiestaat.
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Figuur 2  Verantwoording en controle in de EU

• De directoraten-generaal (dg’s) van de Europese Commissie stellen onder andere 

activiteitenverslagen op. De Europese Commissie brengt een overkoepelend 

syntheseverslag over de activiteitenverslagen en een evaluatieverslag over het 

gevoerde beleid uit. Daarnaast is er jaarlijks een rapport van olaf, het antifraude-

bureau van de Europese Commissie.

• De Europese Rekenkamer brengt jaarlijks een controleverslag uit, waarin zij 

rappor teert of de beheers- en controlesystemen van de Europese Commissie en de 

lidstaten goed functioneren en waarin zij een oordeel geeft over de Europese 

uitgaven.

• De afzonderlijke eu-lidstaten sturen jaarlijks verplicht een annual summary naar 

de Europese Commissie. Nederland, Zweden en Denemarken brengen daarnaast 

op vrijwillige basis een Nationale verklaring uit. 

Voor een nadere toelichting op de documenten en de inhoud hiervan verwijzen wij naar 

het eu-trendrapport 2014.

Nationale verklaring 

Mede op aandringen van Nederland biedt het Financieel Reglement van de eu de 

mogelijkheid van een vrijwillige Nationale verklaring. Alleen Nederland, Zweden en 

Denemarken hebben in 2013 een Nationale verklaring opgesteld. Op verzoek van het 

Europees Parlement heeft de Europese Commissie eind 2013 een werkgroep ingesteld 

met deelnemers van de Europese Commissie, het Europese Parlement en de Raad om 

praktische aanbevelingen te doen ter ondersteuning van lidstaten die een Nationale 

verklaring willen opstellen. 

Wij waarderen de inspanningen van de werkgroep en vinden het belangrijk dat de 

Europese Commissie activiteiten om tot een brede toe passing van het instrument 

Nationale verklaring te komen, zal blijven onder steunen. Ook waarderen wij het dat 

het Ministerie van Financiën een actieve bijdrage heeft geleverd aan deze werkgroep en 

dat de minister van Financiën een beweging naar een wettelijke eu-verplichting voor 

de Nationale verklaring, als deze zich voordoet zal ondersteunen (Financiën, 2014). 

Wij vinden het belangrijk dat de minister van Financiën het instrument blijft inzetten 

en het gebruik door andere lidstaten waar mogelijk blijft stimuleren. 
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1.2 De Nationale verklaring 2014

De door de minister van Financiën namens het kabinet ondertekende Nationale 

verklaring 2014 is opgenomen in bijlage 1 van dit rapport.

1.2.1 Verantwoordelijke bewindspersonen

De Nationale verklaring 2014 heeft betrekking op negen fondsen in gedeeld beheer 

waarvoor verschillende bewindspersonen verantwoordelijk zijn. De minister van 

Financiën stelt de Nationale verklaring samen op basis van deelverklaringen van de 

bewindspersonen. Dit is in figuur 3 weergegeven.

Figuur 3  Verantwoordelijke bewindspersonen

1.2.2 Verschillende verantwoordingen en verantwoordingsperiodes

De Europese Commissie heeft verschillende regelgeving voor de verantwoordingen en 

de verantwoordingsperiode. De Nationale verklaring 2014 heeft daarom betrekking op 

verschillende verantwoordingen en verantwoordingsperiodes:

Minister van
Financiën

Staatssecretaris van
Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

Deelverklaring
Europees Sociaal Fonds 

Landbouwfondsen

Structuurfondsen

Migratiefondsen

Overige

Deelverklaring
Europees Integratiefonds

Deelverklaring
Europees Terugkeerfonds 

Europees Buitengrenzen-
fonds

Europees Vluchtelingen-
fonds

Deelverklaring
Europees Landbouw-
garantiefonds

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikke-
ling  

Deelverklaring
Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling

Deelverklaring
Europees Visserijfonds

Staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie

Staatssecretaris van
Economische Zaken

Minister van 
Sociale Zaken en
Werkgelegenheid 
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Fonds Verantwoording Over periode Verantwoording 

naar Europese 

Commissie

Controleverslag 

naar Europese 

Commissie

1 ELGF  Jaarrekening 2013 161012 t/m 151013 010214 010214

2 ELFPO Jaarrekening 2013 161012 t/m 151013 010214 010214

3 EFRO Jaarverslag 2012 2012 300613 311213

4 EVF Jaarverslag 2012 2012 300613 311213

5 ESF Jaarverslag 2012 2012 300613 311213

6 EIF Jaarverslag 2010 010110 t/m 300612 310313 310313

7 EBF Jaarverslag 2010 010110 t/m 300612 310313 310313

8 ETF Jaarverslag 2010 010110 t/m 300612 310313 310313

9 EVLF Jaarverslag 2010 010110 t/m 300612 310313 310313

Toelichting: Voor de landbouwfondsen (ELGF en ELFPO) is via de jaarrekening 2013 met de Europese 

Commissie afgerekend over de periode van 16 oktober 2012 t/m 15 oktober 2013. De Europese 

Commissie vroeg hiervoor van Nederland verantwoordings en controleinformatie op uiterlijk  

1 februari 2014. Voor de structuurfondsen (EFRO en ESF) en het EVF was de periode het kalenderjaar 

2012. De Europese Commissie vroeg hiervoor van Nederland verantwoordingsinformatie op uiterlijk 

30 juni 2013 en controleinformatie op uiterlijk 31 december 2013. Bij de migratiefondsen betrof de 

verantwoording van het jaarprogramma 2010, de periode van 1 januari 2010 t/m 30 juni 2012. De 

Europese Commissie vroeg hiervoor van Nederland verantwoordings en controleinformatie op 

uiterlijk 31 maart 2013.

Bij efro, evf en de migratiefondsen zijn de termijnen van indiening niet gehaald, zie 

verder § 2.2.

1.2.3 Gedeclareerd subsidiebedrag

In de Nationale verklaring 2014 verantwoordt het kabinet zich over uitgaven en ont-

vangsten ten laste respectievelijk ten gunste van ieder fonds, en de openstaande 

vorderingen per fonds.5 

Fonds

NV 2014 (bedragen in A mln.)

Uitgaven en 

ontvangsten

Gedeclareerde 

subsidie

Openstaande 

vorderingen

ELGF (2013) 884,7 884,7 94,6

ELFPO (2013) 99,5 99,5 0,4

EFRO (2012) 336,3 142,0 1,0

EVF (2012) 19,4 4,5 0,1

ESF (2012) 328,2 144,1 0,0

EIF (2010) 4,0 1,9 0,1

EBF (2010) 2,4 1,9 1,2

ETF (2010) 7,0 3,5 0,0

EVLF (2010) 5,9 3,9 0,0

1.286,0 97,4

De bedragen hebben betrekking op de in § 1.2.2 genoemde verantwoordingen en 

verantwoordingsperiodes. Het in de verklaring opgenomen totaalbedrag van 

gedeclareerde subsidies is € 1.286 miljoen, verdeeld over negen fondsen. 

5
Bij de landbouwfondsen 
schrijven de Europese regels 
niet voor om de totale 
subsidiabele uitgaven (dus 
inclusief cofinanciering) in 
de jaarrekening te 
verantwoorden. Het saldo 
van de uitgaven en 
ontvangsten is daarom hier 
gelijk aan de per saldo 
gedeclareerde subsidie. De 
uitgaven en ontvangsten 
kunnen daarom niet voor  
alle fondsen worden 
opgeteld. De openstaande 
vorderingen ETF en EVLF 
zijn afgerond € 0,0.
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Figuur 4  Door Nederland gedeclareerde Europese subsidies (in € mln.)

1.2.4 Uitputting in de programmaperiode 2007-2013

Voor elgf zijn bedragen per jaar per lidstaat begroot (nationale maxima). Voor de 

overige fondsen heeft de Europese Commissie voor de programmaperiode 2007 t/m 

2013 budgetten gereserveerd. De voor Nederland begrote uitgaven voor de 

programmaperiode 2007-2013 voor deze fondsen zijn:

• voor elfpo € 593,2 miljoen;

• voor efro en esf elk € 830 miljoen;

• voor evf € 48,6 miljoen;

• voor de migratiefondsen eif, ebf, etf en evlf, € 18,9, € 35,2, € 32,0 

respectievelijk € 20,9 miljoen.6

In figuur 5 worden de gerealiseerde uitgaven ten opzichte van de door de Europese 

Commissie voor de huidige programmaperiode (2007-2013) toegekende budgetten 

weergegeven voor de grote fondsen elfpo, efro en esf. In de regelgeving en 

systematiek van Europa loopt de periode waarin uitgaven voor de genoemde 

programmaperiode gedeclareerd kunnen worden nog enkele jaren door.7

Bron: Nationale verklaring 2014

€ 99,5

€ 142,0

€ 4,5

€ 1,9

€ 1,9€ 3,5

€ 3,9

€ 144,1

€ 884,7

Europees Vluchtelingenfonds
(EVLF, 2010)

Europees Terugkeerfonds
(ETF, 2010)

Europees Buitengrenzenfonds
(EBF, 2010) 

Europees Integratiefonds
(EIF, 2010)

Europees
Sociaal
Fonds
(ESF, 2012)

Europees Visserijfonds
(EVF, 2012)

Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling
(EFRO,2012)

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling
(ELFPO, 2013)Europees

Landbouwgarantiefonds
(ELGF, 2013)

6
Voor migratiefondsen geldt 
dat middelen alleen tijdens 
de jaartranches kunnen 
worden besteed. Subsidie 
die voor het einde van de 
periode van de jaartranche 
(30 juni) niet is opgemaakt 
vervalt.

7
Voor de meeste fondsen tot 
31 december 2015. Voor de 
migratiefondsen loopt het 
Jaarprogramma 2013 door 
tot 30 juni 2015 en moet 
worden gedeclareerd voor 
31 maart 2016. Per 31 maart 
2017 dienen alle declaraties 
gecontroleerd te zijn.
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Figuur 5  Uitputting ELFPO, EFRO en ESF (bedragen in A mln., jaren verwijzen naar jaarrekening of 

jaarverslag)

Van de beschikbare budgetten is een groot deel nog niet gedeclareerd. Het beeld van de 

uitputting is niet het actuele beeld t/m 2013. Behalve voor elfpo (verantwoordings-

periode t/m 15/10/13) zijn de declaraties in 2013 nog niet in het overzicht verwerkt 

omdat de gecontroleerde verantwoording daarover nog niet beschikbaar is. 

Om de begrote uitgaven te realiseren moet er in 2013, 2014 en 2015 nog een groot 

bedrag aan declaraties verantwoord en gecontroleerd worden. Bij efro hebben de 

programma’s efro Noord en Oost nog de grootste declaratie-opgave. Eén van de 

voorwaarden van de Europese Commissie is tijdige declaratie van gecommitteerde 

subsidies, binnen 2 jaar (“n+2-eis”), om decommittering te voorkomen. Tot nu toe is 

de n+2-eis overal gehaald. 

Een risico is dat bestedingsdruk kan leiden tot rechtmatigheidsrisico’s, in de zin van 

declareren van kosten die achteraf niet subsidiabel blijken te zijn.

De managementautoriteiten (efro, esf, evf), het betaalorgaan (elfpo) en de verant-

woordelijke autoriteit (migratiefondsen) hebben activiteiten op het gebied van het 

monitoren van projectvoortgang en het stimuleren van projectdeclaraties geïntensi-

veerd. Wij onderstrepen het belang van deze intensieve aandacht en bevelen daarbij 

aan voldoende aandacht te houden voor de zorgvuldige beoordeling van de rechtmatig-

heid van de declaraties van projectbegunstigden. 
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* Jaren verwijzen naar jaarrekening (ELFPO) of jaarverslag (EFRO, ESF).
Bron: Nationale verklaringen 2007-2014
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2 Oordeel Algemene Rekenkamer bij de 
Nationale verklaring 2014

Wij hebben de Nationale verklaring 2014 (inclusief de bijbehorende consolidatie staten)8 

onderzocht en van een oordeel voorzien. De Europese verordeningen stellen per fonds 

verschillende eisen aan beheer, controle en verantwoording. Dat betekent dat de 

Nationale verklaring maatwerk vereist. Ons oordeel bij de Nationale verklaring 2014 richt 

zich op drie onderdelen:

1. de kwalificatie van de systemen en de daarin vervatte maatregelen voor het beheer 

en de controle van de eu-fondsen (§ 2.1);

2. de kwalificatie van de wettigheid, regelmatigheid, juistheid en volledigheid van de 

verantwoorde financiële transacties tot op het niveau van eindbegunstigde (§ 2.2);

3. de totstandkoming van de Nationale verklaring en de onderliggende 

deelverklaringen met bijbehorende consolidatiestaten (§ 2.3).

Aangezien het object en de reikwijdte van het onderzoek voor een groot deel gelijk zijn 

aan het object en reikwijdte van de controle door de Auditdienst Rijk (adr), maken wij 

gebruik van hun werkzaamheden. In § 2.4 rapporteren we over de belangrijkste uit-

komsten van onze review.

2.1 Oordeel over de kwalificatie van beheers- en controlesystemen

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat de Nationale verklaring 2014 een deugdelijke kwalificatie geeft van het 

functioneren van de door Nederland opgezette beheers en controlesystemen (en de daarin ver

vatte maatregelen) voor de in de Nationale verklaring 2014 verantwoorde uitgaven en ontvangsten 

betreffende de Europese fondsen.

Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel over de kwalificatie van het functioneren van 

de beheers- en controlesystemen in de Nationale verklaring, vragen wij aandacht voor 

een aantal verbeterpunten. Wij geven in deze paragraaf een algemeen beeld van het 

functioneren van de beheers- en controlesystemen en de belangrijkste conclusies, 

aanbevelingen en overige aandachtspunten per fonds. 

2.1.1 Algemeen beeld functioneren beheers- en controlesystemen

In figuur 6 geven wij een algemeen beeld van het functioneren van de beheers- en 

controlesystemen van de belangrijkste actoren in de onderzochte periode. Door 

verschillende regelgeving binnen de Europese Commissie zijn de organisatie en 

benamingen van de actoren verschillend. Ook de beoordelingssystematiek verschilt 

(zie kader). 

8
De bijbehorende conso
lidatiestaten zijn verant
woordings documenten 
waarin de gerealiseerde 
uitgaven en ontvangsten en 
open staande vorderingen 
per EUfonds zijn weer
gegeven.
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Beoordelingssystematiek beheers- en controlesystemen fondsen

Landbouwfondsen

Score 1:    een duidelijke nietinachtneming van het erkenningscriterium dan wel ernstige tekort

komingen (de tekortkomingen zijn zo ernstig dat het betaalorgaan bepaalde taken niet 

kan vervullen).

Score 2:   slecht (andere tekortkomingen dan die welke bij (1) worden bedoeld, maar wel zodanige 

tekortkomingen dat een vervolgactie nodig is).

Score 3:   adequaat (er worden slechts punten van gering belang onder de aandacht gebracht, maar 

verbetering blijft mogelijk). 

Score 4:   goed.

Score 5:  optimale werkwijze.

Structuurfondsen/ EVF

Score 1:  werkt goed, alleen geringe verbeteringen nodig.

Score 2:  werkt, maar enkele verbeteringen nodig.

Score 3:  werkt gedeeltelijk, substantiële verbeteringen nodig.

Score 4:  werkt in essentie niet.

Migratiefondsen

In de regelgeving voor de migratiefondsen worden geen scores toegekend voor de beoordeling 

van de beheers en controlesystemen.

Ondanks de verschillende beoordelingssystematiek hebben wij een totaalbeeld willen 

schetsen van het functioneren van de beheers- en controlesystemen. Hiervoor hebben 

wij de systematiek van de structuurfondsen (efro, esf) en evf gevolgd. Wij hebben 

de door de adr aan de Europese Commissie gerapporteerde scores van de land bouw-

fondsen en auditconclusies van de migratiefondsen zo goed mogelijk vertaald naar 

deze systematiek. 
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Figuur 6  Functioneren beheers en controlesystemen

Bij efro West merken wij op dat de adr in de functie van auditautoriteit in haar 

systeemaudits heeft geoordeeld dat de systemen voldoende functioneren en enkele 

verbeteringen nodig zijn (geel). Wel heeft de adr vanwege - uit de projectaudits - 

gebleken tekortkomingen in de werking het resterende rechtmatigheidsrisico van laag 

naar gemiddeld gebracht. In de Nationale verklaring 2014 is een voorbehoud gemaakt 

omdat de managementverificaties gedeeltelijk functioneren. Dit betekent dat ook voor 

efro West substantiële verbeteringen nodig zijn.

Wij geven onze conclusies en aanbevelingen en overige aandachtspunten per fonds 

hieronder weer. Voor een nadere toelichting hierop verwijzen wij naar de achter-

gronddocumenten per fonds op onze website www.rekenkamer.nl.

2.1.2 Landbouwfondsen

De onderzochte beheers- en controlesystemen van de landbouwfondsen, elgf en 

elfpo, functioneerden in het landbouwjaar 2013 (16 oktober 2012 tot en met  

15 oktober 2013) voldoende. Het beheer en de controle van de landbouwfondsen is het 

afgelopen jaar op onderdelen verbeterd. Wij vragen met name aandacht voor de ver-

betering van de totstandkoming en betrouwbaarheid van de controlestatistieken9 bij 

elfpo.

systeem functioneert goed, geringe verbeteringen nodig

systeem functioneert voldoende, enkele verbeteringen nodig

systeem functionereert gedeeltelijk, substantiële verbeteringen nodig

systeem functioneert in essentie niet
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9
Statistische gegevens over 
uitgevoerde controles 
(zowel administratieve als 
controles ter plaatse) 
resulterende in fout percen
tages.
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Totstandkoming en betrouwbaarheid van controlestatistieken elfpo niet geheel op orde

Sinds 2007 functioneert het systeem van het betaalorgaan (vanaf 1 januari 2014 de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) voor de oplevering van de controle statis-

tieken voor elfpo niet voldoende. Er zijn nog steeds vele (handmatige) bewerkings-

slagen nodig met verhoogd risico op fouten, er vindt bij niet gbcs-regelingen10 

onvolledige vastlegging van onregelmatigheden/sancties plaats en de aansluiting 

tussen de controlestatistieken en de financiële administratie ontbreekt voor gbcs-

regelingen. Hoewel in 2013 verbeteracties zijn ondernomen door het betaalorgaan, 

heeft dit nog niet geleid tot een beheerst en inzichtelijk proces. In de nieuwe 

programma periode dient de certificerende instantie (in casu de adr) de 

controlestatistieken te voorzien van assurance. Daarom is het belangrijk dat het 

systeem dat de controlestatistieken oplevert, goed functioneert. 

Aanbeveling: Verbeter de betrouwbaarheid van de controlestatistieken door in de basissystemen van 

niet gbcs-regelingen alle onregelmatigheden en sancties op te nemen. Leg voor de gbcs-regelingen de 

aansluiting tussen de controlestatistieken en de financiële administratie vast. 

Overige aandachtspunten

Verder vragen wij aandacht voor: 

• De verbetering van de beveiliging van informatiesystemen (elgf en elfpo). Het 

betaalorgaan en de gedelegeerde uitvoeringsinstanties maken voor hun 

beheersystemen en netwerk gebruik van de ict-diensten van Dienst ict Uitvoering 

(dictu). dictu voldoet nog niet geheel aan de Baseline Informatiebeveiliging 

Rijksdienst (bir). De dienst heeft nog niet alle controleactiviteiten op de infor ma-

tie systemen toereikend uitgevoerd. Hiernaast zijn bestaande maatregelen voor het 

beheer van informatiebeveiligingsincidenten nog onvoldoende en niet in samen-

hang beschreven in het Information Security Management System (isms). Wij 

vinden het belangrijk dat de bir-maatregelen in 2014 volledig worden ingevoerd 

en dat wordt vastgesteld of de informatiebeveiliging voldoet aan de eisen van de 

BIR-standaard.

• De verbetering van de administratieve controles op dubbele financiering bij elfpo. 

In de huidige controlesystematiek is het ontdekken van dubbele financiering door 

het betaalorgaan niet voldoende geborgd. Wij vinden het gewenst dat overleg met 

de Europese Commissie plaatsvindt of de huidige controle-inspanningen toe-

reikend zijn om eventuele onregelmatige dubbele financiering vast te kunnen 

stellen op het niveau van de eindbegunstigde. 

2.1.3 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De onderzochte beheers- en controlesystemen efro functioneerden in het kalender-

jaar 2012 voldoende, met uitzondering van de managementverificaties bij manage-

ment autoriteit West, welke gedeeltelijk functioneerden. Wij vragen met name aan-

dacht voor de verbetering van de werking van de managementverificaties bij 

managementautoriteit efro West, en het daarmee terugdringen van het te hoge 

foutpercentage (zie verder § 2.2.2).

Tekortkomingen in werking managementverificaties managementautoriteit efro West naast enkele 

overige verbeterpunten bij de managementautoriteiten en certificeringsautoriteit

Op enkele verbeterpunten na functioneren de beheers- en controlesystemen van de 

managementautoriteiten, echter de managementautoriteit efro West kent de nodige 

tekortkomingen in de werking van het belangrijkste onderdeel van het beheers- en 

10
Onderscheid wordt 
ge maakt in Geïntegreerde 
Beheers en Controle
systeem regelingen (GBCS) 
en niet GBCSregelingen. 
GBCSregelingen zijn 
oppervlakte en dier
gebonden steunmaat
regelen, niet  GBCS
regelingen zijn de niet 
oppervlakte en dier
gebonden steunmaat
regelen zoals investerings
regelingen, markt  onder 
 steuning (GMO), steun
regeling schoolmelk.
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controlesysteem, het essentiële vereiste ‘managementverificaties’, dat wil zeggen het 

vaststellen van de rechtmatigheid van de bij de Europese Commissie gedeclareerde 

bedragen. Ook de managementautoriteiten efro Noord en Zuid kennen nog enkele 

verbeterpunten in de managementverificaties. Andere verbeterpunten zijn de ict-

systemen (alle managementautoriteiten) en de opvolging van auditbevindingen (efro 

Zuid). De beheers- en controlesystemen van de certificeringsautoriteit van efro 

functioneren naar behoren, eveneens met enkele verbeterpunten in de uitvoering van 

certificeringswerkzaamheden en de vastlegging hiervan (controlespoor). 

In de toelichting op de Nationale verklaring is aangegeven dat het Ministerie van ez in 

aanvulling op de verbeteracties die de managementautoriteit West gaat nemen, het 

toezicht intensiveert. 

Aanbeveling:

• Bewaak de effectiviteit van de verbeteracties van managementautoriteit efro West. Draag zorg 

voor verdere verbeteringen bij de managementautoriteiten in de uitvoering van management-

verificaties (Noord, Zuid en met name West), in de ict-systemen (alle managementautoriteiten) 

en de opvolging van auditbevindingen (Zuid). Draag met name zorg voor voldoende capaciteit 

voor de uitvoering van managementverificaties in de afsluitende jaren van het programma 

2007-2013 en voor een voorzichtig declaratiebeleid (voldoende zekerheid bij management-

autoriteit over de rechtmatigheid van gedeclareerde bedragen). 

• Draag zorg voor verdere verbetering van de uitvoering en vastlegging van certificerings werk-

zaamheden door de certificeringsautoriteit.

Overige aandachtspunten

Verder vragen wij aandacht voor de tijdige totstandkoming van de jaarlijkse controle-

verslagen en oordelen van efro Zuid en West. Vanwege problemen met de kwaliteit  

en intensiteit van de managementverificaties in een project van efro West en bezwaar 

van de managementautoriteiten efro Zuid en West tegen bevindingen van project-

audits van de auditautoriteit, is het proces van afronding van de controles en rappor-

tering aan de Europese Commissie vertraagd. Dit heeft geleid tot extra aandacht van  

de Europese Commissie voor de lidstaat Nederland en een vertraagde opstelling van  

de deelverklaring van het Ministerie van ez. 

Wij vinden het belangrijk dat er goede afspraken komen over een tijdige start van de 

uitvoering van projectaudits, tijdige rapportage, tijdige afronding van hoor en weder-

hoor en een terughoudend gebruik van het mediationinstrument (zie verder § 2.2.2), 

zodat jaarlijkse controleverslagen en oordelen tijdig opgeleverd kunnen worden. 

Daarnaast is van belang dat de samenwerking tussen de managementautoriteiten 

efro Zuid en West en de auditautoriteit verbetert.

2.1.4 Europees Visserijfonds

De onderzochte beheers- en controlesystemen evf functioneerden in het kalenderjaar 

2012 gedeeltelijk. Er zijn substantiële verbeteringen nodig. Wij vragen met name aan-

dacht voor de verbetering van de managementverificaties en certificeringswerk zaam-

heden en het daarmee terugdringen van een te hoog fout percentage (zie ook § 2.2.3). 

Tekortkomingen in beheers- en controlesystemen, met name in managementverificaties en certifice rings -

werkzaamheden

Evenals vorig jaar schieten de beheers- en controlesystemen van het evf tekort. De 

managementverificaties door de managementautoriteit/bemiddelende instantie11 en de 

11
In het vervolg van dit 
rapport spreken wij bij EVF 
eenvoudigheidshalve over 
managementautoriteit. De 
bemiddelende instantie 
voert haar werkzaamheden 
uit namens en onder 
verantwoordelijkheid van 
de managementautoriteit 
EVF.
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certificeringswerkzaamheden door de certificeringsautoriteit functioneren nog onvol-

doende. Beide processen zijn cruciaal voor het vaststellen van de rechtmatigheid van 

de bij de Europese Commissie gedeclareerde bedragen. Dit heeft mede geresulteerd in 

een hoog foutpercentage, veel resterende onzekerheid en een tijdelijke betaalonder-

breking door de Commissie. Zoals in de toelichting bij de Nationale verklaring is 

aangegeven, stelt de managementautoriteit een verbeterplan op.

Aanbeveling: 

• Bewaak de effectiviteit van het verbeterplan en draag zorg voor snelle invoering van nood zake-

lijke verbeteringen in alle onderdelen van het beheers- en controlesysteem van de management-

autoriteit.

• Draag zorg voor verdere verbeteringen in de functiescheiding (voorkomen van functievermenging 

tussen certificeringsautoriteit en bemiddelende instantie) en van met name de certificerings werk-

zaamheden van de certificeringsautoriteit.

Overige aandachtspunten

Verder vragen wij aandacht voor de tijdige totstandkoming van het jaarlijks controle-

verslag en oordeel. Vanwege uitloop van auditwerkzaamheden, de daarmee samen-

hangende hoor en wederhoorprocedure en meningsverschillen tussen management-

autoriteit en auditautoriteit is het proces van afronding van de controles en 

rappor tering aan de Europese Commissie vertraagd. Dit heeft geleid tot een vertraagde 

totstandkoming van de deelverklaring van het Ministerie van ez. Wij vinden het 

belang rijk dat er goede afspraken komen over een tijdige start van de uitvoering van 

projectaudits, tijdige rapportage, tijdige afronding van hoor en wederhoor en een 

terughoudend gebruik van het mediationinstrument (zie verder § 2.2.3), zodat het 

jaarlijkse controleverslag en oordeel tijdig opgeleverd kunnen worden.

2.1.5 Europees Sociaal Fonds

De onderzochte beheers- en controlesystemen ESF functioneerden in het kalenderjaar 

2012 voldoende. 

Overige aandachtspunten

Wij vragen nog aandacht voor enkele verbeterpunten bij de managementautoriteit. Uit 

de rapportage van de auditautoriteit blijkt dat enkele verbeteringen nodig zijn. Onder 

andere op het gebied van doorlooptijden van einddeclaraties, vastlegging in de 

projectadministratie en informatiebeveiliging bij de managementautoriteit dienen 

verbeteringen te worden doorgevoerd.

2.1.6 Migratiefondsen

De onderzochte beheers- en controlesystemen eif functioneerden in de onderzochte 

periode (jaarprogramma 2010) voldoende. De systemen ebf, etf en evlf functio-

neerden over deze periode gedeeltelijk. Hierbij zijn substantiële verbeteringen nodig. 

Wij vragen met name aandacht voor:

• De verbetering van de toezichts- en vaststellingswerkzaamheden en het daarmee 

terugdringen van het te hoog foutpercentage van ebf; 

• De tijdige indiening van jaarverslagen;

• De verbetering van het vorderingenbeheer.
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Substantiële verbeteringen in toezichts- en vaststellingswerkzaamheden nodig met name voor ebf 

Bij ebf moet de verantwoordelijke autoriteit het toezicht op de projecten en de vast-

stelling van subsidies verbeteren. Maar ook voor etf en evlf dient de verant woorde-

lijke autoriteit onder meer de monitorwerkzaamheden en het vastleggen hiervan te 

verbeteren. In de toelichting op de Nationale verklaring zijn diverse maat regelen 

genoemd om het beheer te verbeteren. Voorts wordt gemeld dat nadere maatregelen 

worden getroffen als de huidige niet voldoende zijn.

Aanbeveling: Monitor de effecten van de verbetermaatregelen die in gang zijn gezet en zie toe op het 

uitvoeren van nadere maatregelen indien nodig. 

Achterstand indiening jaarverslagen deels ingelopen, maar nog niet ingehaald

De verantwoordelijke autoriteit heeft de jaarverslagen 2010 te laat opgeleverd. Zoals 

ook in de Nationale verklaring is toegelicht is de datum waarop de jaarverslagen bij de 

Europese Commissie hadden moeten worden ingediend 31 maart 2013. De jaar ver-

slagen voor ebf, etf en evf zijn op 14 augustus 2013 ingediend en het jaarverslag 

voor eif op 30 augustus 2013. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn de achter-

standen deels ingelopen, maar nog niet voldoende.

Aanbeveling: Zie toe op het tijdig halen van de planning voor de totstandkoming van de jaarverslagen 

en tref zo nodig nadere maatregelen.

Te weinig aandacht voor vorderingenbeheer

Bij de migratiefondsen wordt te weinig aandacht besteed aan tijdige afwikkeling van 

vorderingen.

Aanbeveling: Draag zorg voor een goede overdracht van het vorderingenbeheer aan Agentschap szw en 

voor een tijdige afwikkeling van vorderingen.

Overige aandachtspunten

Verder vragen wij nog aandacht voor enkele verbeterpunten bij eif. Enkele verbeterin-

gen zijn nodig, zoals het beter en frequenter monitoren van projecten en een betere 

vastlegging hiervan. 

2.2 Oordeel over de kwalificatie van de financiële transacties

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de Nationale verklaring 2014 een deugdelijke kwalificatie van de financiële 

transacties tot op het niveau van eindbegunstigden betreffende de Europese fondsen, onder voor

behoud van de volledigheid van de openstaande vorderingen van EFRO, EVF, ESF, en de migratie

fondsen waarover wij een beperkte mate van zekerheid hebben kunnen verkrijgen. 

De openstaande vorderingen in de deelverklaringen van efro, evf, esf en de 

migratie  fondsen, die de basis vormen voor de Nationale verklaring bleken niet 

voldoende gecontroleerd te zijn. De openstaande vorderingen bij deze fondsen zijn 

gering ten opzichte van het geheel van de openstaande vorderingen en de uitgaven (zie 

§ 1.2.3). In samenwerking met de adr hebben wij getracht dit controlehiaat te 

repareren. Hierbij hebben wij over de volledigheid van de vorderingen een beperkte 

mate van zekerheid kunnen verkrijgen. Bij de migratiefondsen ontbreken diverse 
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posten uit oudere jaren ter waarde van minimaal een kwart miljoen euro in het 

vorderingenoverzicht per 1 augustus 2013.

Aanbeveling: Draag zorg voor jaarlijkse controle van de vorderingen in de deelverklaring door de adr, 

en rapportage hierover in de controleverklaring bij de consolidatiestaat.

Zoals in de toelichting bij de Nationale verklaring is weergegeven ligt bij efro, evf, 

esf en ebf het foutpercentage boven de toegestane 2%.12 Hiermee is het beeld slechter 

dan voorgaand jaar waar alleen bij efro sprake was van overschrijding van het percen-

tage van 2% en er bij evf sprake was van een onzekerheid groter dan 2%. 

Wij geven onze conclusies en aanbevelingen en overige aandachtspunten per fonds 

hieronder weer. Voor een nadere toelichting hierop verwijzen wij naar de achter grond-

documenten per fonds op onze website www.rekenkamer.nl. 

2.2.1 Landbouwfondsen

Het percentage onrechtmatigheden in de financiële transacties over het landbouwjaar 

2013 blijft onder de toegestane 2%. Wij vragen met name aandacht voor het terug-

dringen van de fouten in de uitvoering van een aantal regelingen bij elfpo.

Hoog foutpercentage bij elfpo

Het foutpercentage bij elfpo komt ruim boven de 2% uit. Bij de controles ter plaatse 

zijn meer fouten gevonden dan in de jaren daarvoor. Dit komt tot uiting in de controle-

statistieken voor de gbcs-regelingen en de niet gbcs-regelingen die foutpercentages 

laten zien van 5,19% respectievelijk 10,78%. Dit wordt veroorzaakt door fouten in de 

uitvoering van de Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer de Probleem-

gebiedenvergoeding13 en investeringsregelingen. Zoals in de toelichting op de 

Nationale verklaring is aangegeven zijn verbetermaatregelen getroffen.

Aanbeveling: Monitor of de verbetermaatregelen voldoende effectief zijn om de fouten terug te dringen.

Overige aandachtspunten

Verder vragen wij nog aandacht voor:

• De snellere beschikbaarheid van controlestatistieken en inspectieresultaten (elgf 

en elfpo). De controlestatistieken voor de niet GBCS-regelingen en de inspec tie-

resultaten randvoorwaarden over het verantwoordingsjaar komen pas beschikbaar 

nadat de controle door de adr en de Algemene Rekenkamer is afgerond. Wij 

vinden het belangrijk dat in de nieuwe programmaperiode controlestatistieken en 

inspectieresultaten eerder, uiterlijk eind februari t+1, op worden geleverd, zodat wij 

en de adr de resultaten kunnen toerekenen aan het juiste landbouwjaar.

• Verdere verbetering van het terugvorderingenbeheer bij elfpo.  

Het stimuleren van een actief terugvorderingsbeleid van de provincies door het 

betaalorgaan is opgepakt. Het tijdig instellen van vorderingen door de provincies 

verdient nog aandacht. Wij vinden het van belang afspraken te maken met de 

provincies over het tijdig instellen van vorderingen.

2.2.2 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het percentage onrechtmatigheden in de financiële transacties over het kalenderjaar 

2012 ligt op lidstaatniveau boven de toegestane 2%. Wij vragen met name aandacht 

voor:

12
De tolerantie van 2% is van 
toepassing op de landbouw
fondsen als geheel. Het 
fout percentage voor de 
landbouwfondsen als geheel 
blijft onder de 2%. Binnen 
het geheel is het foutper
cen tage van ELFPO zoals 
toegelicht in de Nationale 
verklaring hoger dan 2%.

13
De probleemgebieden
vergoeding (PGV) is een 
financiële compensatie voor 
beheerders van landbouw
grond in gebieden met 
nadelige fysieke omstandig
heden.
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• Het terugdringen van het te hoge foutpercentage bij efro West;

• De verbetering van het proces van mediation.

Foutpercentage op lidstaatniveau boven 2% door hoog foutpercentage EFRO West

De betaalaanvragen 2012 bevatten in totaal 4,00% aan fouten, ruim boven de tole ran-

tie grens van 2%. efro Noord, Oost en Zuid kenden geen foutpercentages boven de 

2%; efro West kende een foutpercentage van bijna 7%. Voor efro West zal dit naar 

verwachting resulteren in een Europese sanctie. 

Aanbeveling: Zie aanbeveling bij beheers- en controlesystemen in § 2.1.3.

Proces van mediation voor verbetering vatbaar

In tegenstelling tot voorgaande jaren is in 2013 veelvuldig gebruik gemaakt van het 

instrument mediation, waarbij de managementautoriteit in geval van een verschil van 

mening over een oordeel van de auditautoriteit de casus kan voorleggen aan het 

Ministerie van ez en waarbij de mediator een zwaarwegend advies uitbrengt. Het is 

uiteindelijk de auditautoriteit die het oordeel bepaalt. In 2013 zijn door de manage-

ment autoriteiten efro Zuid en vooral efro West veel cases in mediation gebracht, 

vaak in een laat stadium van de auditcyclus. Wij constateren dat dit tot conflicten en 

vertraging leidde.

Aanbeveling: Draag zorg voor een goede evaluatie van de afgelopen periode (oorzaken verschillende 

interpretaties en proces), een terughoudend en vroegtijdig gebruik van het mediationinstrument, en 

overweeg om de onafhankelijkheid optimaal te borgen door een externe deskundige in het proces te 

betrekken of door de mediation buiten het betrokken ministerie te positioneren.

Overige aandachtspunten

Verder vragen wij nog aandacht voor:

• Het voorkomen van ‘voorcontrole’ door de auditautoriteit. Bij efro Zuid heeft de 

auditautoriteit bij twee van de vijf projectaudits een werkwijze toegepast, waarbij, 

in feite -onbedoeld- de eigen controle van de managementautoriteit is 

overgenomen (‘voorcontrole’). Dit is ongewenst omdat de managementautoriteit 

zelf verantwoordelijk is om fouten uit de declaratie te verwijderen. Hierbij werden 

tevens de fouten niet aangerekend, waardoor een lager foutpercentage resulteert. 

Wij vinden het van belang dat deze ongewenste werkwijze van ‘voorcontrole’ door 

de auditautoriteit niet meer wordt toegepast en dat fouten door de auditautoriteit 

conform de voorschriften van de Europese Commissie worden aangerekend.

• Het aanscherpen van de normatiek voor noodzakelijkheid van kosten. Vorig jaar 

constateerden wij dat er geregeld onduidelijkheid was over de mate waarin 

gedeclareerde kosten voldoen aan de Europese eis van noodzakelijkheid 

(proportionaliteit en doelmatigheid). Onze aanbeveling om de normatiek aan te 

scherpen werd door de staatssecretaris van EZ overgenomen, maar is nog niet 

gerealiseerd. Wij vinden het van belang dat op korte termijn aangescherpte 

normatiek wordt ontwikkeld hoe om te gaan met het beoordelen van de mate 

waarin gedeclareerde kosten noodzakelijk (proportioneel en doelmatig) zijn. Dit is 

vooral van belang omdat de piek van de declaraties in het zevenjarige programma 

nu aanbreekt.
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2.2.3 Europees Visserijfonds

Het percentage onrechtmatigheden in de financiële transacties ligt boven de toe-

gestane 2%, met daarboven veel resterende onzekerheden. Wij vragen met name 

aandacht voor:

• Het terugdringen van het te hoge foutpercentage;

• De verbetering van het proces van mediation.

Foutpercentage boven toegestane 2% met veel resterende onzekerheden

De betaalaanvragen 2012 bevatten in totaal 3,34% aan fouten (bijna € 0,7 miljoen), 

ruim boven de tolerantiegrens van 2%. Naast dit percentage van zekere fouten, bestaat 

een nog veel groter bedrag aan onzekerheden (€ 7,3 miljoen). Een deel hiervan betreft 

fouten die door de managementautoriteit worden betwist en in mediation zijn 

gebracht (€ 3,2 miljoen), het restant betreft een lopend onderzoek waarbij een aantal 

feiten nog nader moet worden onderzocht dan wel opgehelderd (€ 4,1 miljoen). In 

tegenstelling tot de andere fondsen heeft de Europese Commissie (dg mare) er mee 

ingestemd dat de in mediation gebrachte bevindingen niet hoeven te worden mee-

geteld in het foutpercentage. 

De negatieve auditbevindingen resulteerden in een Europese sanctie in de vorm van 

een betaalonderbreking.

Aanbeveling: Zie aanbeveling bij beheers- en controlesystemen in § 2.1.4.

Proces van mediation voor verbetering vatbaar

In tegenstelling tot voorgaande jaren is in 2013 veelvuldig gebruik gemaakt van het 

instrument mediation, waarbij de managementautoriteit in geval van een verschil van 

mening over een oordeel van de auditautoriteit de casus kan voorleggen aan een 

externe instantie. Het is uiteindelijk de auditautoriteit die het oordeel bepaalt. In 2013 

zijn erg veel bevindingen in mediation gebracht, bij bijna de helft van de projectaudits, 

vaak in een laat stadium. Wij constateren dat de mediationpraktijk eind 2013 vertragend 

heeft gewerkt, resulterend in een verlaat jaarlijks controleverslag en oordeel en een 

verlate deelverklaring. Bovendien heeft dg mare, in afwijking van de fondsen efro 

en esf, ingestemd met het niet meetellen van de mediation-gevallen in het fout percen-

tage, resulterend in een onvergelijkbaar foutpercentage.

Aanbeveling: Draag zorg voor een goede evaluatie van de afgelopen periode (oorzaken verschillende 

interpretaties en proces) en een terughoudend en vroegtijdig gebruik van het mediationinstrument. 

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 voor de Europese 

fondsen vergelijkbare foutpercentages resulteren. Bepreek dit met dg mare.

2.2.4 Europees Sociaal Fonds

Het percentage onrechtmatigheden in de financiële transacties over het kalenderjaar 

2012 ligt net boven de toegestane 2%. 

Overige aandachtspunten

Wij vragen nog aandacht voor het afwikkelen van de vordering op de Stichting 

Opleidingsfonds Groothandel (sog). De betaalaanvragen 2012 bevatten in totaal 

2,01% aan fouten, net boven de tolerantiegrens van 2%. Deze overschrijding wordt 

voornamelijk veroorzaakt door projecten van de sog. Bij vijf projecten van de sog zijn 
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door de auditautoriteit fouten van € 1,6 miljoen geconstateerd. Dit komt overeen met 

een foutpercentage van 0,5%. Het Ministerie van szw heeft nog een bedrag aan 

voorschotten openstaan van € 25,3 miljoen op de sog. Het ministerie heeft acties 

ondernomen om zoveel mogelijk van de voorschotten te kunnen verrekenen met 

declaraties bij de Europese Commissie. Wij zullen de afwikkeling van de vordering 

volgen. 

2.2.5 Migratiefondsen

Het percentage onrechtmatigheden in de financiële transacties voor het jaar-

programma 2010 ligt alleen bij ebf boven de toegestane 2%. Wij vragen met name 

aandacht voor het terugdringen van dit foutpercentage.

Foutpercentage ebf ruim boven de toegestane 2%

Bij de projectaudits van ebf kwam aanvankelijk een foutpercentage naar voren van 

19,81%. De verantwoordelijke autoriteit heeft deze fouten gedeeltelijk verwerkt in de 

herziene vaststellingsbeschikking. Aangezien een bedrag van € 161.328 niet is 

gecorrigeerd resteert bij ebf een te hoog foutpercentage van 6,7%.

Aanbeveling: Zie aanbeveling bij beheers- en controlesystemen in § 2.1.6.

2.3 Oordeel over de totstandkoming

Oordeel

Naar ons oordeel is de Nationale verklaring 2014, zoals die door de minister van Financiën namens 

het kabinet is afgegeven over het geheel genomen deugdelijk tot stand gekomen.

Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vragen wij aandacht voor het tijdig afgeven van 

de deelverklaringen van de staatssecretaris van ez. Verder bleken de openstaande 

vorderingen in de deelverklaringen van efro, evf, esf en de migratiefondsen niet 

voldoende gecontroleerd te zijn. Wij hebben hiervoor een voorbehoud gemaakt in ons 

oordeel over de kwalificatie van de financiële transacties (zie § 2.2).

2.4 Uitkomsten review Auditdienst Rijk

De Auditdienst Rijk (adr) vervult voor alle fondsen de functie van auditautoriteit 

(efro, esf, evf, migratiefondsen) of certificerende instantie (Landbouwfondsen).14 

Wij voeren reviews uit om vast te stellen of wij de bevindingen van de adr kunnen 

gebruiken voor onze eigen oordeelsvorming. Voor alle fondsen wordt nagegaan op 

welke wijze de adr de wettigheid en regelmatigheid, juistheid en volledigheid van de 

financiële transacties tot en met het niveau van de eindbegunstigde controleert en of 

dit naar onze mening toereikend gebeurt. Hiernaast voeren wij eigen werkzaamheden 

uit. Ook wonen wij een deel van de audits van de adr bij.

Wij kunnen gebruik maken van de bevindingen van de adr, ook in haar hoedanigheid 

als auditautoriteit en certificerende instantie, voor onze eigen oordeelsvorming. Wel 

vragen wij aandacht voor verdere harmonisering en uniformering van gelijksoortige 

controlewerkzaamheden van de adr bij de verschillende fondsen, waar mogelijk. 

Verder vragen wij bij de controle van efro en evf aandacht voor:

• Een adequate planning van de controlewerkzaamheden en de inzet van capaciteit 

(efro, evf);

14
In de regelgeving voor de 
landbouwfondsen hanteert 
de Europese Commissie de 
benaming certificerende 
instantie in plaats van 
auditautoriteit zoals bij de 
andere fondsen.
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• De tijdige en zorgvuldige afronding van en rapportage over de 

controlewerkzaamheden (efro, evf);

• Meer uniformiteit van de jaarlijkse controleverslagen (efro);

• Betere dossiervorming (efro);

• Uniforme interne review van controledossiers (efro, evf).

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de achtergronddocumenten per fonds 

op onze website www.rekenkamer.nl. 
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3 Afdrachten aan de Europese Unie

Bij de introductie van de lidstaatverklaring (Financiën, 2007) was het de ambitie van 

het kabinet om de afdrachten eigen middelen hierin op te nemen. De afdrachten zijn 

tot nu toe niet opgenomen in de Nationale verklaring en maken geen deel uit van ons 

oordeel. Wij vinden opname in de Nationale verklaring wenselijk om te kunnen 

beschikken over een integrale eu-verantwoording op lidstaatniveau en aan te kunnen 

sluiten op de door de Europese Rekenkamer gecontroleerde Europese jaarrekening. 

3.1 Verantwoording afdrachten eigen middelen

De Nederlandse afdrachten aan de eigen middelen van de begroting van de Europese 

Commissie worden verantwoord in het jaarverslag van het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken (bz). De perceptiekostenvergoeding voor de inning van landbouwheffingen en 

invoerrechten wordt in het jaarverslag van BZ als ontvangst verantwoord. 

Adrachten eigen middelen

Eigen middelen zijn financieringsbronnen die van rechtswege aan de Europese Unie toevallen, 

zonder dat nadere besluiten van de nationale autoriteiten nodig zijn. Onderscheid wordt gemaakt 

tussen vier eigen middelen: 

•   de landbouwheffingen;

•   de invoerrechten;

•   de BTWafdrachten;

•   de BNIafdrachten. 

De eerste twee vormen de traditionele eigen middelen, het derde en vierde eigen middel zijn 

gebaseerd op het Bruto Nationaal Inkomen (BNI). 

Voor de inning van de landbouwheffingen en invoerrechten ontvangen lidstaten van de EU een 

zogenaamde perceptiekostenvergoeding. Deze vergoeding bedraagt 25% van de inningen (wordt 

ingehouden op de afdrachten).

Figuur 7 laat het verloop van de afdrachten zien zoals verantwoord in de jaarverslagen 

van het Ministerie van bz in 2010 t/m 2013. Hierbij zijn de afdrachten van de land-

bouwheffingen en invoerrechten met de perceptiekostenvergoeding gesaldeerd.
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Figuur 7  Afdrachten Nederland aan de EU 20102013 (in € mln.)

 

De bni-afdrachten vormen de sluitpost voor het geheel van de afdrachten eigen 

middelen dat met de lidstaten is overeengekomen om de begroting van de Europese 

Commissie te financieren.

De afdrachten worden in de begroting en het jaarverslag van het Ministerie van bz 

verantwoord terwijl de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de 

Ministeries van Financiën en ez belegd zijn (zie kader).

Politieke verantwoordelijkheid voor afdrachten en controle

In ons Rapport bij de Nationale verklaring 2013 (Algemene Rekenkamer, 2013a) meldden wij dat de 

verantwoordelijkheidsverdeling voor de afdrachten aan de Europese Unie niet goed aansluit op de 

begrotingsverantwoordelijkheid van de minister van BZ, de minister van Financiën en de minister 

van EZ. Dit blijkt uit de volgende voorwaarden die tussen de bewindslieden zijn afgesproken:

1.    Hogere afdrachten uit hoofde van het BNI worden niet gecompenseerd ten laste van de begro

ting van het Ministerie van BZ. De afdracht uit hoofde van het BNI heeft geen invloed op het 

BZaandeel bij generale compensatie.15

2.    De stukken voor de artikelsgewijze toelichting in de begroting van het Ministerie van BZ over 

de afdrachten stelt het Ministerie van Financiën op.

3,    De Ministeries van Financiën en EZ hebben het voortouw bij de beantwoording van Kamer

vragen over de EUafdrachten.

4.    De Ministeries van Financiën en EZ zijn verantwoordelijk voor tijdige afdracht en eventuele 

boetes bij te late afdracht.

5.    Het Ministerie van Financiën verzorgt de ramingen en de toelichtingen voor de afdrachten in de 

begroting van het Ministerie van BZ.

In de bestuurlijke reactie op ons rapport liet de minister van Financiën weten dat met ingang van 

2002 juist is besloten de nettoafdrachten binnen begrotingshoofdstuk V BZ overzichtelijk te 

groeperen onder één artikel om de Tweede Kamer duidelijk inzicht te geven in het totaal aan de

verschillende afdrachten aan de EU en hun samenhang. De begrotingsverantwoordelijkheid van
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Bron: Jaarverslagen Ministerie van Buitenlandse Zaken 2010-2013.

15
Generale compensatie 
betekent dat tegenvallers 
worden verdeeld over 
meerdere begrotingen. Dit 
in tegenstelling tot speci
fieke compensatie, wat 
betekent dat tegenvallers 
binnen de eigen begroting 
moeten worden opgevangen.
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de minister van BZ beperkt zich tot het tijdig afdragen aan de Europese Commissie en de verant

woording hierover op begrotingshoofdstuk V BZ, aldus de minister van Financiën.

De verantwoordelijkheden en de voorwaarden zijn in 2013 niet gewijzigd.

3.2 Aansprakelijkstelling invoerrechten

Invoerrechten vloeien voort uit de toepassing van een gemeenschappelijk douanetarief 

op de douanewaarde van goederen die worden ingevoerd vanuit landen buiten de eu. 

In Nederland is de Belastingdienst/Douane verantwoordelijk voor de inning van de 

invoerrechten, en de afdracht hiervan binnen twee maanden aan de eu. 

In 2013 werd bekend dat Nederland voor een bedrag van € 43,2 miljoen aansprakelijk 

was gesteld door de Europese Commissie wegens geconstateerde onregelmatigheden 

bij het innen van invoerrechten over de periode 2006 tot en met augustus 2013. 

Hierover zijn door het Kamerlid Omtzigt vragen gesteld. De staatssecretaris van 

Financiën heeft de vragen in oktober 2013 beantwoord (Financiën, 2013). Daarbij is het 

bedrag van € 43,2 miljoen als volgt nader gespecificeerd:

Eigen middelen: Nederland aansprakelijk gesteld dan wel zelf betaald

Aansprakelijk als gevolg van controles Europese toezichthouders en juridische procedures 21,3

Aansprakelijk nadat Nederland oordeel heeft gevraagd aan EU 5,4

Nederland betaalt uit eigen beweging aan EU wegens administratieve vergissingen 14,6

Aansprakelijk wegens niet of te late afdracht wel geïnd niet afgedragen 16,3

Totaal 57,6

Correctie voor perceptiekosten 14,4

Totaal aan afdrachten wegens aansprakelijkheden 43,2

Van het bedrag van (bruto)16 € 21,3 miljoen waarvoor Nederland aansprakelijk is 

gesteld als gevolg van controles van Europese toezichthouders, wordt een bedrag van  

€ 18,5 miljoen betwist. Het gaat hier volgens de Commissie om onterecht door de 

Antilliaanse autoriteiten afgegeven exportcertificaten. Volgens Nederland biedt het 

Statuut van het Koninkrijk geen aanknopingspunten om een dergelijke claim bij 

Nederland neer te leggen. De administratieve vergissingen van (bruto) € 14,6 miljoen 

betreffen met name gevallen van oninbaar geleden dossiers, waarvoor Nederland zelf 

oordeelde dat het aansprakelijk was. Het heeft deze bedragen uit eigen beweging 

afgedragen aan de Commissie. De te late afdracht van (bruto) € 16,3 miljoen werd met 

name veroorzaakt door it-problemen, waarbij geinde bedragen ten onrechte niet zijn 

afgedragen. In mei 2012 werd deze systeemfout hersteld.

Er is geen sprake van een financiële correctie of opgelegde boete van de Europese 

Commissie omdat de EU-regelgeving rond invoerrechten hierin niet voorziet. 

In het najaar van 2013 heeft de Europese Rekenkamer voor de betrouwbaarheids-

verklaring 2013 in Nederland onderzoek gedaan naar de invoerrechten. Wij hebben 

daarbij een aantal dagen meegelopen. De resultaten van dit onderzoek hebben wij niet 

mee kunnen nemen in dit rapport.

3.3 Nog geen afdrachten in Nationale verklaring

Wij bevelen al enkele jaren aan de afdrachten eigen middelen op te nemen in de 

Nationale verklaring. In ons Rapport bij de Nederlandse eu-lidstaatverklaring 2010 

(Algemene Rekenkamer, 2011) adviseerden wij om te beginnen met de traditionele 

eigen middelen en dit stapsgewijs uit te breiden naar andere middelen. In ons 

16
Van af te dragen invoer
rechten mag de Douane 25% 
inhouden wegens innings
kosten, de zogeheten 
perceptiekostenvergoeding.
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eu-trendrapport 2014 (Algemene Rekenkamer, 2014) hebben wij de aanbeveling om de 

afdrachten in de Nationale verklaring op te nemen herhaald. 

3.3.1 Standpunt kabinet

Het kabinet heeft onze aanbeveling tot nu niet overgenomen. In de bestuurlijke reactie 

op het eu-trendrapport 2014 (Algemene Rekenkamer, 2014) heeft het kabinet hiervoor 

nogmaals argumenten aangedragen. Ook heeft de minister van Financiën op  

14 februari jl. een reactie gegeven op de (aangehouden) motie van Kamerlid Van Hijum 

(Tweede Kamer, 2013).17 In zijn reactie (Financiën, 2014) noemt de minister een aantal 

(deels eerdere genoemde) argumenten (zie kader). 

Argumenten kabinet om afdrachten niet op te nemen in de Nationale verklaring

•   Geen medeverantwoordelijkheid van lidstaten. De Nationale verklaring volgt de systematiek van 

het Financieel Reglement van de EUbegroting en ziet alleen op EUmiddelen die worden besteed 

volgens de principes van gedeeld beheer. De verantwoordelijkheid voor de controle op het 

systeem van afdrachten van eigen middelen en de wet en regelgeving op dit gebied ligt geheel bij 

de Europese Commissie; hier is geen sprake van gedeeld beheer en hier ligt geen afzonderlijke 

verantwoordelijkheid van de lidstaten. 

•   Borging van de onafhankelijke positie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS 

heeft een bij wet onafhankelijke positie. Indien het kabinet de afdrachten in de Nationale verklaring 

zou opnemen, betekent het dat het kabinet een oordeel zou geven over de juistheid en betrouw

baarheid van de systemen en de statistiekenuitkomsten van het CBS voor de berekening van het 

BNI. Dit staat op zeer gespannen voet met de onafhankelijke positie van het CBS. 

•   Betrouwbare brongegevens en vertrouwen in de controleketen. De Europese Commissie heeft een 

controleketen ingericht, waarbij Eurostat en het BNIcommittee toezicht houden op de correcte 

naleving van de uitgebreide regels en handleidingen in de praktijk. Het CBS is van mening dat de 

onderliggende brongegevens waarop de Nationale Rekeningen worden samengesteld van 

voldoende kwaliteit zijn om de betrouwbaarheid daarvan te waarborgen. Het kabinet heeft geen 

aanleiding om aan de betrouwbaarheid van de brongegevens voor het berekenen van de BNI

cijfers te twijfelen en wil de bestaande controledruk niet verder verzwaren als dit door de EU niet 

expliciet wordt vereist. Voor de andere eigen middelen is er al een nationale verantwoordingslijn 

via het jaarverslag van het Ministerie van Financiën (BTW en invoerrechten) en het jaarverslag van 

het Ministerie van Economische Zaken (landbouwheffingen). Op de jaarverslagen voert de ADR 

jaarlijks een controle uit. Er worden in dat kader geen grote verbeterpunten gesignaleerd.

•   Risico’s voor internationale draagvlak Nationale verklaring. Er is binnen de EU weinig draagvlak 

voor een Nationale verklaring. Mede door vasthoudendheid van Nederland en de opstelling van 

het Europees Parlement bevat het nieuwe Financieel Reglement wel een vrijwillige Nationale 

verklaring. Een vrijwillige uitbreiding van de Nederlandse Nationale verklaring zal de aanvaardbaar

heid van het instrument bij andere lidstaten naar verwachting alleen maar bemoeilijken.

3.3.2 Standpunt Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer vindt opname van de afdrachten in de Nationale verklaring 

wenselijk om te kunnen beschikken over een integrale eu-verantwoording, dus een 

totaalverantwoording van zowel de uitgaven (de door Nederland ontvangen 

eu-subsidies) als de afdrachten eigen middelen (de door Nederland betaalde bijdrage 

aan de eu).

Wat betreft de inhoudelijk onafhankelijke positie van het cbs kan onderscheid 

gemaakt worden tussen de taak van de minister van Financiën en die van het cbs. De 

minister van Financiën is verantwoordelijk voor een juiste en volledige verantwoording 

17 
In de motie wordt de 
regering verzocht om “de 
onderbouwing van de 
EUafdrachten inclusief de 
kwaliteit van de basis
gegevens op te nemen in de 
nationale lidstaatverklaring, 
en zich ook op Europees 
niveau in te zetten voor een 
betere verantwoording over 
de afdrachten en het 
functioneren van het 
onderliggende verdeel
systeem”.



a l g e m e n e  r e k e n k a m e r32

van de afdrachten (in het jaarverslag van de minister van bz). Het cbs heeft tot taak 

om op onafhankelijke wijze op basis van onderliggende brongegevens het bni te 

bepalen, dat weer als basis dient voor de berekening van de afdrachten. Wij begrijpen 

dat het nauw luistert hoe deze taken en bevoegdheden worden ingevuld en opgeschreven 

in de Nationale verklaring. Wij verwachten dat deze zullen veranderen en meer 

verweven zullen raken als in de EU de European Public Sector Accounting Standards (epsas) 

worden ingevoerd. 

Wij zien in de argumenten van het kabinet geen overtuigende redenen om de invoer-

rechten en de landbouwheffingen niet in de Nationale verklaring op te nemen. Het 

argument dat hier geen sprake is van gedeeld beheer en een eigen verantwoordelijk-

heid van de lidstaat vinden wij niet sterk. De minister van Financiën is verant woorde-

lijk voor de uitvoering door en het beheer van de Belastingdienst, die de invoerrechten 

en de landbouwheffingen via de Douane int. Verder is zoals de minister zelf aangeeft 

sprake van een nationale verantwoordingslijn via het jaarverslag van het Ministerie van 

Financiën (invoerrechten) en het jaarverslag van het Ministerie van Economische 

Zaken (landbouwheffingen)18 en vindt hier al controle op plaats door de adr. Wij 

vinden het van belang dat de nationale verantwoordingslijn wordt aangesloten op de 

Europese verantwoordingslijn. 

Wij herhalen daarom onze eerdere aanbeveling om de afdrachten in de Nationale 

verklaring op te nemen, te beginnen met de invoerrechten en landbouwheffingen. 

18
Dit geldt voor de 
ontvangsten (inning); de 
afdrachten lopen via het 
jaarverslag van BZ zoals in 
paragraaf 3.1 is beschreven.
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4 Doeltreffendheid en doelmatigheid van 
subsidies

Met de Nationale verklaring verantwoordt het Nederlandse kabinet zich over de 

wettigheid en regelmatigheid, juistheid en volledigheid van de in Nederland bestede 

Europese subsidies in gedeeld beheer. Hiermee wordt voorzien in een verantwoording 

over getrouwheid en rechtmatigheid, belangrijke criteria voor goed openbaar bestuur. 

Andere criteria zijn doeltreffendheid en doelmatigheid. 

4.1 Beschikbare informatie over doeltreffendheid en 
doelmatigheid

De Europese evaluatieverplichtingen geven tot op heden onvoldoende inzicht in de 

doeltreffendheid en doelmatigheid van Europese subsidies (Algemene Rekenkamer, 

2013b). Wij deden in ons Rapport bij de Nationale verklaring 2013 (Algemene 

Rekenkamer, 2013a) de aanbeveling om in de Nationale verklaring informatie toe te 

voegen over doeltreffendheid in doelmatigheid. Het kabinet nam deze aanbeveling niet 

over. Volgens het kabinet zijn nagenoeg alle evaluatierapportages openbaar en te 

raadplegen via internet. Het kabinet ziet geen aanleiding om de informatie- en 

verantwoordingsstructuur voor evaluaties van eu-uitgaven te veranderen, maar staat 

open voor suggesties over hoe op basis van eu-normen de nieuwe programmaperiode 

te evalueren. 

Op ons verzoek heeft het Ministerie van Financiën in samenspraak met de voor de 

fondsen verantwoordelijke ministeries een overzicht aangeleverd van de nu beschik-

bare en in de komende jaren te verwachten informatie over de doeltreffendheid en 

doelmatigheid met betrekking tot de huidige programmaperiode. Wij hebben dit 

overzicht opgenomen in bijlage 3 van het rapport. 

Wij geven in overweging om een dergelijk overzicht op te nemen in de toelichting op 

de Nationale verklaring. Daarmee kan worden geanticipeerd op de nieuwe 

programma periode waarin deze informatie kan worden uitgebreid (zie verder § 4.2). 

4.2 Doeltreffendheid en doelmatigheid in de nieuwe 
programmaperiode

Eind 2013 is de nieuwe verordening voor structuur- en investeringsfondsen voor de 

programmaperiode 2014-2020 gepubliceerd.19 Deze verordening (hierna: esi  

verordening) bevat de gemeenschappelijke en algemene bepalingen voor het 

Cohesiefonds (niet voor Nederland), ESF (werkgelegenheid en arbeidsmarkt), efro 

(regionale ontwikkeling), elfpo (plattelandsontwikkeling) en het Europees Fonds 

voor Maritieme Zaken en Visserij (efmzv).20

4.2.1 Nieuwe resultaatsvereisten: realisatie Europa 2020-doelen

Uit de esi verordening blijkt dat de Europese instellingen voor de programmaperiode 

2014-2020 meer gaan sturen op resultaat. Anders dan in de oude programmaperiode 

moeten subsidies uit de esi-fondsen expliciet worden ingezet voor de realisatie van de 

Europa 2020-doelen (Art. 4).

19
Verordening (EU) Nr. 
1303/2013 van het Europees 
parlement en de raad van  
17 december 2013 houdende 
gemeenschappelijke 
bepalingen inzake het EFRO, 
het ESF, het Cohesiefonds 
(CF), het ELFPO en het 
EFMZV en algemene 
bepalingen inzake het EFRO, 
het ESF, het CF en het 
EFMZV, en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 
1083/2006 van de Raad.

20
Naast de algemene ESI 
verordening bestaan fonds
specifieke verordeningen:
•  Verordening (EU) nr. 
1299/2013 (EFROveror de
ning voor ETS doelstelling).
•  Verordening (EU) nr. 
1300/2013 (CFverordening).
•  Verordening (EU) nr. 
1301/2013 (EFROverorde
ning).
•  Verordening (EU) nr. 
1302/2013 (EGTSverorde
ning voor territoriale 
samen  werking).
•  Verordening (EU) nr. 
1304/2013 (ESFverorde
ning).
•  Verordening (EU) nr. 
1305/2013 (ELFPO
verordening).
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Europa 2020: de groeistrategie van de EU

Met haar interne markt van 28 landen is de EU een van de grootste wereldhandelsmachten. Om 

deze positie verder uit te bouwen én de economische en financiële crisis het hoofd te bieden, 

lanceerde de Europese Commissie in 2010 ‘Europa 2020’: de strategie voor slimme, duurzame en 

inclusieve groei. De strategie kent vijf hoofddoelstellingen op de terreinen werkgelegenheid, 

onderwijs, onderzoek en innovatie, sociale inclusie en armoedebestrijding, en klimaat en energie. 

Iedere lidstaat heeft op elk van deze beleidsterreinen nationale doelen geformuleerd, die in 2020 

moeten zijn bereikt. In het kader van Europa 2020 ondernemen de EU en de lidstaten gezamenlijk 

activiteiten op het gebied van onder andere digitale economie, innovatie, werkgelegenheid, 

armoedebestrijding, industriebeleid en een efficiënte omgang met grondstoffen.

4.2.2 Prestatieafspraken op lidstaatniveau: partnerschapsovereenkomsten

De financiering vanuit de esi-fondsen is in de periode 2014-2020 deels afhankelijk 

gemaakt van de mate waarin de lidstaten hun Europa-2020 doelen behalen. Hiertoe 

worden partnerschapsovereenkomsten tussen de Europese Commissie en de lidstaten 

afgesloten (Art. 15). Hierin is vastgelegd welke strategie, prioriteiten en regelingen een 

lidstaat hanteert om de esi-fondsen op een doelmatige en doeltreffende wijze te 

gebruiken voor het verwezenlijken van de Europa 2020-doelen. Een deel (6%) van het 

budget vanuit de esi-fondsen komt pas beschikbaar wanneer de resultaten, zoals vast-

gelegd in de partnerschapsovereenkomst, zijn geboekt. 

Bij goed presteren op de prestatieafspraken krijgt de lidstaat al het aan haar toege-

wezen geld uitgekeerd, maar wanneer een evaluatie van de prestaties uitwijst dat een 

lidstaat ernstig is tekortgeschoten bij het bereiken van de in het prestatiekader 

vastgestelde mijlpalen (opgenomen in de partnerschapsovereenkomst) kan een 

betaling tijdelijk worden stopgezet (gedeeltelijk of geheel worden geschorst). Mocht 

dit het geval zijn na de indiening van het eindverslag over de uitvoering van een 

operationeel programma, dan kan dit leiden tot financiële correcties en wordt een deel 

van de toegezegde fondsenbijdrage definitief ingetrokken (Art. 20-22).

4.2.3 Prestatieafspraken op programmaniveau: indicatoren en streefwaarden

Op programmaniveau worden voor diverse indicatoren streefwaarden vastgesteld die 

per 31 december 2018 moeten zijn behaald (Art. 27). Ook aan de indicatoren zijn in de 

2014-2020 periode strengere eisen gesteld dan voorheen. Ze bestaan uit onder meer 

outputindicatoren voor gesteunde projecten, resultaatindicatoren op programma-

niveau, en gemeenschappelijke indicatoren op eu-niveau die de Europese Commissie 

inzicht moeten verschaffen in de voortgang van de uitvoering van de programma’s en 

de projecten (deels te vinden in de fondsspecifieke verordeningen). Deze indicatoren 

beogen een stap verder te gaan dan die in de vorige periode werden gehanteerd. Voor 

het efro geldt bijvoorbeeld een aantal nieuwe indicatoren voor de op innovatie 

gerichte projecten:

• aantal nieuwe onderzoekers in ondersteunde instellingen;

• aantal onderzoekers dat werkt in verbeterde onderzoeksfaciliteiten;

• aantal ondersteunde bedrijven dat nieuwe producten op de markt brengt.

Niet alleen wordt gekeken naar bedrijven die ondersteuning hebben ontvangen, maar 

ook of deze bedrijven ook daadwerkelijk iets nieuws produceren. Daarmee wordt meer 

beoordeeld op het uiteindelijk gewenste effect.

(vervolg 20)
De EFMZVverordening is 
bij het opstellen van dit 
rapport nog niet vastgesteld.
Voor het ELGF is verorde
ning (EU) nr. 1306/2013 (ELGF 
en ELFPOverordening) van 
toepassing. De ELGFpresta
ties worden (af)gemeten 
aan de GLBhoofddoelstel
lin  gen aan de hand van ge 
meenschappe lijke indicato
ren. De indica toren zijn 
gerelateerd aan de structuur 
en de doel stellingen van het 
beleid en moeten het moge
lijk maken de vorderingen, 
de doel treffendheid en de 
efficiën tie van het beleid te 
beoor de len in het licht van 
de doel stellingen. Het gaat 
hier niet over outcome 
respec tie velijk opgeleverde 
effecten.
De vier migratiefondsen 
maken in de programma
periode 20142020 plaats 
voor twee nieuwe migratie
fondsen: het Asiel en 
Migratiefonds (AMF) en het 
Interne Veiligheidsfonds 
(ISF). De migratiefondsen 
vallen niet onder de reik
wijdte van de ESIverorde
ning. De AMF en ISF
verordeningen zijn bij het 
opstellen van dit rapport 
nog niet aangenomen.
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4.2.4 Afsluiting programmaperiode en oordeel op prestatieafspraken

In 2019 beoordeelt de Europese Commissie de scores op de streefwaarden en besluit 

zij over het al dan niet (gedeeltelijk of geheel) toekennen van de prestatiereserve (Art. 

21). In de ex-post-evaluaties, die uiterlijk op 31 december 2025 moeten zijn voltooid, 

wordt de doelmatigheid en doeltreffendheid van de ESI-fondsen onderzocht, alsook de 

mate waarin zij hebben bijgedragen aan het verwezenlijken van de Europa 2020-doelen 

en de streefwaarden op de indicatoren van die strategie (Art. 57). Tussentijds kan de 

Commissie dus betalingen aan het operationele programma schorsen, en na de 

eindbeoordeling kunnen in geval van onderpresteren definitieve financiële correcties 

worden toegepast (Art. 22).

Overigens waren er ook in de oude programmaperiode prestatieafspraken van kracht 

(Art. 50 Vo. 1083/2006). Deze afspraken betroffen echter een kleiner deel van het 

budget voor programma’s van lidstaten (3% i.p.v. de nieuwe 6%). Daarnaast gold dat 

lidstaten zelf voor elk van de doelstelling de prestaties van de operationele 

programma’s mochten bepalen. Omdat de lat bij projecten niet altijd even hoog werd 

gelegd, was het over het algemeen niet moeilijk om hieraan te voldoen. Dat verandert 

op papier in de nieuwe programmaperiode, omdat prestatieafspraken moeten worden 

vastgelegd in het partnerschapsprogramma dat door de Europese Commissie moet 

worden goedgekeurd.

4.2.5 EFRO-projecten in Nederland

Wij hebben in het kader van het eu-trendrapport 2014 (Algemene Rekenkamer, 2014) 

onderzoek gedaan naar de effectiviteit van een aantal efro-projecten. Daarbij 

concludeerden wij onder meer dat de doeltreffendheid en doelmatigheid van projecten 

niet goed was vast te stellen. In reactie op ons rapport onderschreef het kabinet onze 

aanbeveling om streefwaarden meer te verbinden aan de te realiseren effecten en deze 

streefwaarden objectiever te onderbouwen. De beschrijving en onderbouwing van te 

behalen resultaten en de resultaatindicatoren vormen volgens het kabinet in de nieuwe 

programmaperiode een belangrijk beoordelingscriterium.  

Wij bevelen aan bij het bepalen en meten van resultaatindicatoren zorg te dragen voor 

een goede aansluiting met de eisen van de Europese Commissie. Verder geven wij in 

overweging om in de nieuwe programmaperiode informatie op te nemen in de toe-

lichting op de Nationale Verklaring over het realiseren van de Europa-2020 doelen en 

de scores op de resultaat indicatoren. Hiermee kan de Tweede Kamer integraal inzicht 

worden gegeven over het behalen van deze doelen en scores en het realiseren van de 

prestatiereserve.

4.3 Verdeling EFRO-middelen over lidstaten

Begin december 2013 stelde de Raad na bijna 2,5 jaar onderhandelen - eerst met de 

lidstaten en daarna het Europees Parlement - de verordening vast inzake het Meerjarig 

Financieel Kader (mfk) voor de eu voor de periode 2014 - 2020. 

Tijdens de onderhandelingen bleek dat de belangen van de betrokken partijen soms 

ver uiteen liepen. De Europese Commissie en het Europees Parlement zetten in op een 

verhoging van de uitgaven om de Europese doelen te kunnen waarmaken. De lidstaten 

waren echter sterk verdeeld. De nettobetalende landen eisten een flinke versobering, 

terwijl de netto-ontvangers de Europese uitgaven juist verder wilden verhogen. 
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Uitkomst van de onderhandelingen was dat de grote nettobetalers traditionele 

kortingen kregen of hebben behouden en de totale uitgaven in de periode 2014 - 2020 

lager uitvallen dan die in de voorgaande periode. Voor het cohesiebeleid bijvoorbeeld 

is er gedurende zeven jaar € 325 miljard beschikbaar, € 30 miljard minder dan voor-

heen (€ 355 miljard). 

De onderhandelingen over de indicatieve verdeling van de middelen en de begrotings-

prioriteiten van de eu tussen de lidstaten binnen de Europese Raad werden op  

8 februari 2013 afgerond. 

Volgens de conclusies van de Europese Raad (7/8 februari 2013) heeft de verdeling van 

efro-middelen plaatsgevonden volgens een zogenoemde objectieve methode van 

toewijzing. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het (gemiddelde) Bruto Binnen-

lands Product (bbp) per inwoner (de koopkrachtpariteit), het bni per inwoner en de 

werkloosheid. De regio’s zijn daarbij in drie categorieën ingedeeld: minder en meer 

ontwikkelde regio’s en overgangsregio’s. Opvallend is wel dat er voor alle ontvangende 

landen een vangnet opgenomen is, waarmee een minimale ontvangst uit de efro-

fondsen gewaarborgd lijkt: ‘De totale toewijzing (Cohesiefonds en structuurfondsen) 

voor een lidstaat beloopt minimaal 55% van zijn individuele totale toewijzing voor 

2007-2013’.21 

Na afronding van de onderhandelingen is men gestart met het schrijven van de 

Operationele Programma’s efro. In deze programma’s wordt onder andere 

beschreven wat de Europese regio’s met de inzet van de efro-fondsen willen 

bereiken. In Nederland hebben de vier efro-regio’s de voorlopige versies van het 

Operationeel Programma in het najaar van 2013 naar het Ministerie van ez gestuurd. 

In maart 2014 zijn ze ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. Pas na 

instemming van de Commissie kunnen de eerste projectaanvragen worden ingediend. 

De definitieve verdeling van de efro-middelen per lidstaat heeft de Europese 

Commissie eind december 2013 aan de lidstaten bekend gemaakt. Voor die tijd 

hanteerde Nederland een voorlopige inschatting ter indicatie (ez, 2013). 

Tijdlijn onderhandelingen Meerjarig Financieel Kader en opzetten Operationele Programma’s EFRO 

in Nederland

Onderhandelingen  

Meerjarig Financieel Kader 2014  2020 

Operationele Programma’s EFRO  

in Nederland

Commissie

voorstel

Overeenstemming  

tussen lidstaten in 

Europese Raad 

Instemming door 

Raad en Europees 

Parlement

Voorlopige versie 

van regio’s naar EZ

Ter goedkeuring 

verzonden naar 

Commissie

Juni 2011 Februari 2013 Nov/Dec 2013 Sept/nov 2013 Maart 2014

De beoordeling van de operationele programma’s van de lidstaten door de Europese 

Commissie vindt dus pas plaats nadat het geld is verdeeld onder de lidstaten.

21
Conclusies Europese Raad 
Meerjarig Financieel Kader, 
p. 18 (Europese Raad, 2013).
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5 Fraudebestrijding in de EU

Artikel 325 van het Werkingsverdrag van de eu vormt de grondslag voor de strijd tegen 

fraude. In deze bepaling is vastgelegd dat de eu en de lidstaten fraude en alle andere 

onwettige activiteiten, waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad, 

zullen bestrijden. De lidstaten moeten afschrikwekkende maatregelen nemen die 

doeltreffende bescherming moeten bieden. 

5.1 OLAF

olaf (‘Office européen de lutte antifraude’) is het antifraudebureau van de Europese 

Commissie. olaf heeft de taak om fraude, corruptie, onregelmatigheden en andere 

illegale praktijken die de financiële belangen van de Europese Unie bedreigen te 

bestrijden, en geeft daarmee invulling aan artikel 325. olaf is onder meer bevoegd om 

extern onderzoek te verrichten. 

Het externe onderzoek richt zich op de bestrijding van fraude in lidstaten. Zo worden 

er na meldingen van ‘frauduleuze onregelmatigheden’22 controles en verificaties 

verricht om de ernst van de melding vast te stellen, en waar nodig opent olaf een 

onderzoek. 

Daarnaast verleent olaf bijstand aan de Europese Commissie in het kader van 

samenwerking met de lidstaten op het gebied van fraudebestrijding. Ook kan olaf 

zelf onderzoeken initiëren zonder dat er sprake is van een melding met vermoeden van 

fraude. De lidstaten dienen hieraan hun medewerking te verlenen. 

5.1.1 Jaarlijks verslag 2012

Lidstaten moeten alle onregelmatigheden met een belang boven de € 10.000 

rapporteren die zij geconstateerd hebben. Naar oorzaak van de onregelmatigheid 

wordt in de meldingen onderscheid gemaakt tussen onopzettelijke fouten en 

opzettelijke fouten. Bij die laatste meldingen is sprake van een ‘frauduleuze 

onregelmatigheid’. Lidstaten moeten er ook voor zorgen dat verschuldigde bedragen 

worden terugbetaald.

Het verschil tussen 'onregelmatigheden' en 'fraude'

Een onregelmatigheid doet zich voor wanneer een deelnemer aan de gemeenschappelijke markt 

van de EU (bijvoorbeeld een betalingsautoriteit of een subsidieontvanger) iets doet of nalaat 

waardoor de financiële belangen van de EU worden geschaad. Daarvan is sprake wanneer er ten 

onrechte geen geld wordt afgedragen aan de EU of wanneer er ten onrechte geld wordt 

gedeclareerd bij de EU.

Fraude is aan de orde wanneer een onregelmatigheid opzettelijk is veroorzaakt. Er zijn dan 

bijvoorbeeld valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten gebruikt c.q. ingediend, er 

is in strijd met de regels opzettelijk informatie achtergehouden, of er is EUgeld welbewust voor 

andere doelen gebruikt dan die waarvoor het oorspronkelijk was toegekend.

olaf maakt namens de Europese Commissie jaarlijks overzichten van het aantal 

gemelde onregelmatigheden. Deze overzichten bieden overigens geen volledig en 

betrouwbaar beeld, omdat lidstaten niet allemaal op dezelfde wijze melden.23

22
OLAF spreekt over 
‘irregularities reported as 
fraudulent’. Hieronder ver
staat OLAF zowel onregel
matigheden waarbij fraude 
wordt ‘vermoed’ als waarbij 
fraude is vastgesteld, inclu
sief onregelmatigheden die 
door de lidstaten niet als 
frauduleus zijn gemeld maar 
waarvan de indicatie is dat 
een strafrechtelijk onder
zoek is gestart. Bron: 
Methodology regarding the 
statistical evaluation of 
reported irregularities for 
2012 (SWD(2013) 286 final).

23
Zie ook het EU -trend rapport 
2014, § 1.1.2. 
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5.1.2 Ontwikkeling van onregelmatigheden en fraude in de EU

In 2012 zijn er bij de uitgaven 13.436 onregelmatigheden aan de Europese Commissie 

gemeld. Het financieel belang hiervan is € 3,4 miljard. Hiervan heeft € 2,9 miljard 

betrekking op de eu-uitgavensectoren van de begroting. De financiële omvang van 

gemelde onregelmatigheden vormt 2,3 % van alle betalingen in de lidstaten.

Tabel 1  Onregelmatigheden bij uitgaven en traditionele eigen middelen 2012 in de EU

Aard van de onregelmatigheid Aantal Uitgaven Eigen middelen

Onregelmatigheden  13.436 € 2,9 mld. € 0,5 mld.

waarvan frauduleus  1.231 € 314,8 mln. € 77,6 mln.

Bron: EC/OLAF, Statistical evaluation of irregularities reported for 2012 Own Resources, Natural 

Resources, Cohesion Policy, Preaccession and Direct expenditure (COM 2013 (284)).

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal door olaf 

gerapporteerde gemelde frauduleuze onregelmatigheden en het financieel belang 

daarvan in 2012 van de fondsen in gedeeld beheer. 

Tabel 2  Aantal en financieel belang gemelde frauduleuze onregelmatigheden 2012 fondsen in gedeeld 

beheer voor de gehele EU 

Fonds Aantal meldingen Financieel belang (A mln.)

Landbouwfondsen 204 68,4

Visserijfonds 4 0,7

Structuurfondsen 279 200,6

Totaal 487 269,7

Cijfers ontleend aan: ec/olaf, Statistical evaluation of irregularities reported for 2012 Own Resources, 

Natural Resources, Cohesion Policy, Preaccession and Direct expenditure (com 2013 (284)).

Bij de traditionele eigen middelen (landbouwheffingen en invoerrechten) signaleert 

olaf dat het aantal onregelmatigheidsmeldingen, inclusief frauduleuze onregelmatig-

heden, door de lidstaten in 2012 ongeveer 5% lager is dan het gemiddeld aantal 

meldingen in de periode 2008-2012. Het hiermee gemoeide vastgestelde bedrag 

daarentegen lag in 2012 20% boven het gemiddelde bedrag voor de jaren 2008-2012. 

Deze laatste toename is volgens olaf te wijten aan de melding van zes grotere 

gevallen die gerapporteerd zijn door vijf lidstaten, waaronder Nederland. 

5.1.3 Meldingen frauduleuze onregelmatigheden Nederland 

Voor Nederland was volgens de rapportage van olaf in 2012 alleen sprake van 

frauduleuze onregelmatigheidsmeldingen bij de traditionele eigen middelen (tien 

meldingen)24 en bij de landbouwfondsen (één melding).25 

5.2 Meer aandacht voor fraudepreventie 

De aandacht voor fraudepreventie wordt in de nieuwe programmaperiode 2014-2020 

vergroot. Naast de Directoraten-Generaal van de Europese Commissie moeten ook de 

managementautoriteiten van de lidstaten een antifraudestrategie opstellen. De 

auditautoriteit moet erop toezien dat deze strategie voldoet aan de Europese eisen en 

of deze worden nageleefd.26 

24
Uit de Statistical evaluation 
of irregularities reported for 
2012 blijkt onder meer dat 
er door Nederland tien 
meldingen zijn gedaan over 
frauduleuze onregelmatig
heden bij het traditioneel 
eigen middel invoerrechten. 
Ten tijde van de melding 
was het financieel belang 
van deze meldingen nog 
niet vastgesteld.

25
Na een gecompliceerd 
justitieel onderzoek in 2011 
is fraude vastgesteld. Het 
financieel belang is € 28,7 
miljoen.

26
Sythesis of the 
Commission's management 
achievements in 2012 
(COM(2013)), 334 final. 
Artikel 72, 125, 148 en Bijlage 
XIII van Verordening EG 
1303(2013). Zie ook beant
woording Kamer vragen 
inzake EU Trendrapport 
2014, kamerstuk 33 869,  
nr. 2. 
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Op 6 december 2012 keurde de Europese Commissie een uitgebreid en ambitieus 

actieplan goed voor de bestrijding van belastingfraude en -ontduiking. Het gaat hierbij 

concreet om het snellereactiemechanisme tegen btw-fraude. De lidstaten kunnen 

waar nodig een ‘verleggingsregeling’ toepassen, waardoor de ontvanger van de 

goederen of diensten btw-plichtig wordt. Daardoor zouden de lidstaten ingewikkelde 

fraudeconstructies, zoals carrouselfraude, veel doeltreffender kunnen bestrijden. Zie 

ook ons rapport ‘Intracommunautaire btw-fraude’ (Algemene Rekenkamer, 2012). 

Verder biedt het mechanisme handvatten om toekomstige nieuwe vormen van fraude 

te kunnen aanpakken. 

5.3 Specifieke gevallen onderzoek Nationale verklaring

Bij elgf zijn twee gevallen van (vermoedelijke) fraude bekend. In één geval gaat het 

om een vordering die het Ministerie van ez heeft ingesteld op verzoek van de Europese 

Commissie.27 Het betreft hier geen fraudezaak die direct voortvloeit uit een onregel-

matigheidsmelding van de lidstaat. 

De andere zaak heeft betrekking op de Gemeenschappelijk marktordening groente en 

fruit. Hier heeft de Europese Commissie naar aanleiding van ontvangen informatie van 

derden mogelijke onregelmatigheden vastgesteld dat geleid heeft tot het instellen van 

(voor)onderzoek door olaf in 2013. Het onderzoek is nog lopende.

Bij esf is sprake van een melding van een onregelmatigheid, zoals vermeld in de 

Nationale verklaring 2014. In 2013 heeft dg Werkgelegenheid van de Europese 

Commissie een eerste melding gedaan aan olaf. Vervolgens hebben de management- 

en auditautoriteit in 2014 gezamenlijk een melding gedaan. olaf is een onderzoek 

gestart.

Bij efro is er bij twee projecten sprake van een vermoeden van fraude. Bij efro  

Noord onderzoekt olaf een anonieme melding. Bij efro West heeft de 

auditautoriteit een vermoeden van fraude geuit (dit is nog onderwerp van discussie met 

de managementautoriteit).

27
Betreft zelfde melding als 
genoemd in § 5.1.3.
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6 Bestuurlijke reactie en nawoord

Op 28 april 2014 ontvingen wij van de minister van Financiën een kabinetsreactie op 

ons conceptrapport. De minister van Financiën reageert mede namens de minister van 

szw en de staatssecretarissen van ez, szw en venj. In dit hoofdstuk is de volledige 

tekst van de brief opgenomen (§ 6.1) en van een nawoord voorzien (§ 6.2). De minister 

van Financiën heeft in een bijlage bij de brief een reactie opgenomen op de overzichts-

tabel van conclusies en aanbevelingen in bijlage 2 van ons rapport. De volledige reactie 

is ook te vinden op onze website www.rekenkamer.nl.

6.1 Reactie bewindspersonen

“Op 11 april jl. heeft u het Rapport bij de Nationale Verklaring 2014 (hierna: nv) voor 

een bestuurlijke reactie aangeboden. Mede namens de minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid en de staatssecretarissen van Economische Zaken, Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie bied ik u de kabinetsreactie op dit rapport 

aan. 

Het kabinet vindt uw oordeel waardevol als extra zekerheid bij de nv 2014. Mede met 

beide stukken laat Nederland zien dat zij tot op het hoogste niveau politieke verant-

woor ding over de eu-uitgaven wil afleggen aan zowel de Tweede Kamer als de 

Europese Commissie. 

Het kabinet is verheugd dat de ar concludeert dat de nv 2014 een goed beeld geeft van 

het beheer en de besteding van de Europese fondsen in gedeeld beheer in Nederland. 

Het kenmerk van de nv is dat er transparant verantwoord wordt over de rechtmatig-

heid van de uitgaven en de werking van de systemen, maar ook over zaken die niet 

conform eu-regels zijn verlopen en de daarbij behorende verbeterpunten daarvoor. Dit 

geldt ook voor de nv 2014. Voor zover fouten bij de eu-uitgaven boven de foutenmarge 

van 2% uitkomen, worden deze in de nv 2014 nadrukkelijk benoemd alsmede de 

nood zakelijke verbeteringen. Dit wordt door uw rapport bevestigd.

 

Afdrachten eigen middelen aan Europese Unie en nv

U geeft aan het wenselijk te vinden de afdrachten eigen middelen aan de Europese 

Unie op te nemen in de nv om te kunnen beschikken over een integrale eu-verant-

woor ding op lidstaatniveau. Het kabinet verwijst voor haar reactie naar haar brief van 

13 februari jl. (Kamerstuk 33523, nr. 12). In deze brief wordt uitgebreid ingegaan op 

onze overwegingen om de afdrachten eigen middelen - zonder een eu-verplichting - 

niet in de nv op te nemen. Het kabinet ziet geen aanleiding haar standpunt ten aan-

zien van de opname van de afdrachten van de eigen middelen in de nv aan te passen. 

Fraudebestrijding in de eu

In het hoofdstuk ´Fraudebestrijding in de eu´ hanteert u de term ´frauduleuze 

onregel matigheden´. Deze term kan mogelijk tot misverstanden leiden, omdat dit kan 

worden opgevat als onregelmatigheden gepaard gaande met fraude. olaf - het anti-

fraude bureau van de Europese Commissie - spreekt in haar eigen cijfers, van de term 

‘irregularities reported as fraudulent’. Dit zijn onregelmatigheden waar alleen sprake 

is van een vermoeden van fraude, dus niet fraude. Dit vermoeden van fraude is in 

artikel 27 van verordening (ec) No 1828/2006 als volgt verwoord: ‘een onregelmatig heid die 
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aanleiding geeft tot het inleiden, op nationaal vlak, van een administratieve en/of gerechtelijke 

procedure om na te gaan of er sprake is van een opzettelijke handeling, in het bijzonder fraude’. 

Deze definitie geeft aan dat er nog geen sprake van fraude hoeft te zijn. Dit wordt 

bepaald door de rechter.

Administratieve lasten kleinere fondsen

De ar geeft voor de kleinere fondsen in overweging de verhouding tussen de admini-

stratieve lasten van kwalitatief voldoende beheers- en controlesystemen en de subsi-

dies die Nederland ontvangt te onderzoeken. Het kabinet neemt deze overweging over.

Oordeel bij de NV 2014 

Algemeen

Het oordeel van de Algemene Rekenkamer luidt samenvattend:

• De nv is over het geheel deugdelijk tot stand gekomen;

• De door Nederland opgezette beheers- en controlesystemen functioneren deug-

delijk;

• Een deugdelijke kwalificatie van de wettigheid en regelmatigheid van de verant-

woorde financiële transacties tot op het niveau van eindbegunstigden onder 

voorbehoud van de openstaande vorderingen van efr0, evf, esf en de migratie-

fondsen waarover de ar een beperkte mate van zekerheid heeft kunnen verkrijgen.

Voorbehoud openstaande vorderingen

In uw oordeel over de kwalificatie van de financiële transacties in de nv neemt u een 

voorbehoud op over de volledigheid van de openstaande vorderingen van efro, esf, 

evf en de migratiefondsen. De ar heeft hierover een beperkte mate van zekerheid 

kunnen krijgen. De ar beveelt aan de in de deelverklaringen opgenomen vorderingen 

volledig door de adr te laten controleren. 

Het kabinet neemt uw aanbeveling over, maar merkt tegelijkertijd op dat de gehan-

teerde werkwijze voor het opnemen van de openstaande vorderingen in de nv al een 

aantal jaren plaatsvindt. Voorts maakt het kabinet graag een nuancering bij dit voor-

behoud. Het voorbehoud, waarbij sprake is van een beperkte mate van zekerheid, heeft 

betrekking op € 2,3 mln. van in totaal € 97,3 mln. aan opgenomen openstaande 

vorderingen. Op de totaal gedeclareerde subsidie bij de Europese Commissie van 

€ 1.286 mln. in 2014 gaat het voorbehoud om minder dan 0,2% van dit bedrag. Het 

gaat om een zeer klein financieel belang.

Beoordeling systemen landbouwfondsen en migratiefondsen

In uw oordeel past de ar de beoordelingswijze van de systemen voor de structuur-

fondsen toe op de landbouwfondsen en de migratiefondsen. 

Voor de beoordeling van de systemen voor de landbouwfondsen en migratiefondsen 

gelden echter andere eu-regels dan voor de structuurfondsen. Uiteraard kan de ar een 

eigen wegingssystematiek hanteren, maar zij volgt daarmee niet één-op-één de eu 

regels en de systematiek zoals de Europese Commissie voorschrijft aan de auditautori-

teit ter beoordeling van de systemen en waarop de nv zich baseert. Uw Rekenkamer 

geeft daarmee een afwijkend en ook negatiever beeld. Tot nu toe zijn in goed overleg 

met de Rekenkamer de eu-regels voor de opzet van de nv leidend geweest; dit ook ter 

voorkoming van nationale top-ups. Het kabinet hecht er dan ook aan dat de beoorde-

ling van de systemen van de fondsen volgens eu-normatiek plaatsvindt. Het hanteren 

van verschillende wijzen van beoordelingen maakt het bovendien voor externen 
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verwarrend. In de nv 2014 heeft het kabinet de EU-conforme beoordelingen van de 

systemen opgenomen.

Landbouwfondsen

Bij het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (elfpo) overtreffen de gecon-

stateerde foutpercentages de norm van 2%. U beveelt aan te monitoren of de verbeter-

maatregelen voldoende effectief zijn om de fouten terug te dringen. Daarnaast doet u 

een aanbeveling voor wat betreft verbetering van betrouwbaarheid van de controle-

statistieken en vastlegging van de aansluiting tussen controlestatistieken en de 

financiële administratie voor het elfpo. De staatssecretaris van Economische Zaken 

neemt beide aanbevelingen over.

efro

U beveelt aan de effectiviteit van verbeteracties door de managementautoriteit West te 

bewaken en zorg te dragen voor verdere verbeteringen in de managementverificaties, 

ict-systemen en opvolging van auditbevindingen. Daarnaast beveelt u aan zorg te 

dragen voor voldoende capaciteit en voorzichtig declaratiebeleid en verdere verbeterin-

gen in uitvoering van certificeringswerkzaamheden. Tenslotte beveelt u aan terug-

houdend en vroegtijdig gebruik te maken van het mediation-instrument en te over-

wegen om de onafhankelijkheid optimaal te borgen door een externe deskundige in 

het proces te betrekken of mediation buiten het betrokken ministerie te positioneren.

Managementautoriteit West heeft in het Comité van Toezicht een aantal verbetermaat-

regelen toegezegd. Zo worden managementverificaties waar nodig verbeterd. Het 

declaratiebeleid wordt zodanig uitgevoerd dat er voldoende capaciteit zal zijn en de 

voorzichtigheid betracht dat alleen nog die uitgaven worden gedeclareerd waarover 

zekerheid bestaat dat deze bij declaratie rechtmatig zijn. Tevens intensiveert het 

ministerie het toezicht op het tijdig signaleren van problemen in de uitvoering, het 

tijdig nemen van maatregelen en indien nodig escaleren. Met de auditautoriteit zullen 

afspraken gemaakt worden gericht op de tijdige afronding van controles. Tenslotte zijn 

voor de nieuwe programmaperiode afspraken gemaakt over de uniformering van de 

werkwijze van de MA’s en de invoering van één ict-systeem dat zal zijn geïmplemen-

teerd in 2015. 

De staatssecretaris onderschrijft de aanbevelingen voor terughoudend gebruik van 

mediation en borging van de onafhankelijkheid van het instrument. Het ministerie zal 

in een terugblik met betrokken partijen de aanbevelingen bezien. De staatssecretaris 

neemt de aanbeveling van vroegtijdige inzet van mediation niet over. Deze sluit name-

lijk niet aan bij de aanbeveling om mediation terughoudend toe te passen, waarbij 

eerst de procesgang voorafgaand aan de mediation wordt doorlopen, zoals het traject 

van hoor en wederhoor.

Positie auditautoriteit

Conform de verordening 1083/2006, art 59 lid 1c is de auditautoriteit: een nationale, 

regionale of plaatselijke openbare autoriteit of overheidsinstantie die functioneel 

onafhankelijk is van de managementautoriteit en van de certificeringsautoriteit, door 

de lidstaat is aangewezen voor elk operationeel programma en verantwoordelijk is 

voor het verifiëren van de goede werking van het beheers- en controlesysteem.
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EVF

U beveelt aan de effectiviteit van het verbeterplan te bewaken en zorg te dragen voor 

snelle invoering van de noodzakelijke verbeteringen in alle onderdelen van het 

beheers- en controlesysteem van de MA. Daarnaast beveelt u aan zorg te dragen voor 

verdere verbeteringen in de functiescheiding en in met name de certificeringwerk-

zaam heden. Tenslotte beveelt u aan zorg te dragen voor terughoudend en vroegtijdig 

gebruik te maken van het mediation-instrument en dezelfde werkwijze bij bepaling van 

het foutpercentage als bij structuurfondsen toe te passen.

De staatssecretaris van Economische Zaken neemt uw aanbeveling met betrekking tot 

de bewaking van de effectiviteit van het verbeterplan over.

De managementautoriteit heeft een verbeterplan met de noodzakelijke verbeteringen 

opgesteld en aan db mare verzonden. De verbeteringen bij de managementautoriteit/

bemiddelende instantie zullen grotendeels voor 31 mei 2014 zijn gerealiseerd. De 

auditautoriteit beoordeelt de werking in haar systeemaudit over 2013/2014. De aan-

beveling over de verbetering in de functiescheiding in certificeringwerkzaamheden 

door de certificeringsautoriteit komt geheel voort uit een eenmalige aanpassing van de 

uitgavenstaat in december 2012 door de certificeringsautoriteit om automatische 

decommittering te voorkomen. 

De staatssecretaris van Economische Zaken onderschrijft de aanbeveling voor terug-

houdend gebruik van mediation en de borging van de onafhankelijkheid. Het proces 

van mediation levert een positieve bijdrage aan de rechtmatigheid van de verantwoor-

ding en de financiële belangen van de lidstaat. Over de wijze van bepaling van het 

foutpercentage door de auditautoriteit heeft afstemming plaatsgevonden met dg  

mare.

Migratiefondsen 

Voor de migratiefondsen worden door de ar drie aanbevelingen gedaan.

Ten eerste beveelt de ar aan de effecten van de verbetermaatregelen die in gang zijn 

gezet te monitoren en indien nodig toe te zien op het uitvoeren van nadere maat-

regelen. Ten tweede beveelt u aan toe te zien op het tijdig halen van de planning voor 

de totstandkoming van de jaarverslagen en zo nodig nadere maatregelen te treffen. Ten 

derde beveelt u aan zorg te dragen voor een goede overdracht van het vorderingen-

beheer aan het Agentschap szw en voor de tijdige afwikkeling van vorderingen.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie voor het Europees Buitengrenzenfonds 

(ebf), het Europees Vluchtelingenfonds (evlf) en het Europees Terugkeerfonds (etf) 

en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het Europees Integratie-

fonds (eif) hebben naar aanleiding van de ervaringen uit eerdere jaartranches voor de 

migratiefondsen maatregelen genomen.

De effecten van de genomen verbetermaatregelen zoals het in gebruik nemen van 

planningstool in gebruik voor het plannen van monitorbezoeken op de projecten, het 

aantrekken van extra personeel en daarmee ondermeer het versterken van de interne 

controle, zijn met enige vertraging zichtbaar in het oordeel van de auditautoriteit over 

de fondsen. Het monitoren van deze effecten heeft de continue aandacht van de 

Verantwoordelijke Autoriteit van de fondsen. Tussen de autoriteiten vindt voor dat doel 

maandelijks overleg plaats. Uit de eerste projectcontroles van de auditautoriteit over de 

jaartranche 2011 blijkt een positieve ontwikkeling.
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De door de Europese Commissie gestelde termijnen voor de jaarverslagen over de 

migratiefondsen zijn voor de jaartranche 2010 niet gehaald. Wel is de termijnover-

schrijving teruggebracht van 19 maanden naar 5 maanden over de jaartranche 2010. 

Over de jaartranche 2011 zal de overschrijving verder worden teruggedrongen tot 

maximaal 3 maanden. In Europees verband hebben veel landen moeite om de formele 

termijn te halen omdat deze termijn erg krap gesteld is door de Europese Commissie. 

Waar mogelijk worden alle versnellingsmogelijkheden benut met als doel de jaar-

verslagen 2012 niet later dan een maand na het verstrijken van de officiële termijn bij 

de Commissie aan te leveren. Dit wordt nog met de Commissie afgestemd.

De openstaande vorderingen zijn in kaart gebracht en overgedragen aan het Agent-

schap szw. Hierbij zal ook het incassobeleid dat Agentschap szw voert voor het 

Europees Sociaal Fonds (esf) gehanteerd worden.

 

Onze reactie op de aanbevelingen treft u aan in de bijlage bij deze reactie op het 

rapport van de ar bij de nv 2014.”

6.2 Nawoord Algemene Rekenkamer

De aan bevelin gen die gerelateerd zijn aan ons oordeel bij de Nationale verklaring (zie 

hoofdstuk 2 en samenvatting in bijlage 2 van het rapport) neemt het kabinet nagenoeg 

geheel over. Wij zullen de voortgang terzake met aandacht blijven volgen. 

Net als het kabinet hecht de Algemene Rekenkamer eraan dat de beoordeling van de 

beheers- en controlesystemen van de fondsen volgens eu-normatiek plaatsvindt. Wij 

hebben toegelicht dat door verschillende regelgeving binnen de Europese Commissie 

de beoordelingssystematiek per fonds verschilt, maar dat we desondanks een totaal-

beeld hebben willen schetsen. Hoe wij tot dit beeld zijn gekomen hebben wij toe-

gelicht. 

Afdrachten aan de Europese Unie

Helaas ziet het kabinet geen aanleiding zijn standpunt over de opname van de 

afdrachten van de eigen middelen in de Nationale verklaring aan te passen. Het 

kabinet verwijst hiervoor naar zijn brief van 13 februari jl. (Financiën, 2014). In deze 

brief noemt het kabinet argumenten als het ontbreken van medeverantwoordelijkheid 

voor de afdrachten, de onafhankelijke positie van het cbs en de eigen controleketen 

van de Europese Commissie. Wij vinden het wenselijk om te beschikken over een 

integrale eu-verantwoording op lidstaatniveau. Zoals wij in het rapport hebben toe-

gelicht vinden wij het van belang de nationale verantwoordingslijn aan te sluiten op de 

Europese verantwoordingslijn en zien wij in de genoemde brief geen overtuigende 

redenen om niet te beginnen met het opnemen van de invoerrechten en landbouw-

heffingen in de Nationale verklaring.

Doeltreffendheid en doelmatigheid

Wij stellen met genoegen vast dat het kabinet de overweging om onderzoek te doen 

naar de administratieve lasten van de kleinere fondsen overneemt. In de reactie op de 

Staat van de rijksverantwoording 201328 geeft de minister van Financiën wel aan dat hij 

zich tijdens de nieuwe programmaperiode (2014-2020) wederom zal inspannen voor 

een doelmatige en doeltreffende besteding en verantwoording van de Europese gelden.
28
Zie http://verantwoor dings
onderzoek.rekenkamer.
nl/2013/rijksbreed.
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Fraudebestrijding in de eu

De minister van Financiën meldt in zijn brief dat de term ‘frauduleuze onregelmatig-

heden’ tot misverstanden kan leiden. De minister geeft daarbij aan dat olaf spreekt 

van de term ‘irregularities reported as fraudulent’. Dit zijn volgens hem onregelmatig-

heden waar alleen sprake is van een vermoeden van fraude, dus niet fraude. Wij hebben 

in hoofdstuk 5 toegelicht dat olaf onder ‘irregularities reported als fraudulent’ zowel 

onregelmatigheden verstaat waarbij fraude wordt vermoed als waarbij fraude is vast-

gesteld,29 kortom (mogelijke) frauduleuze onregelmatigheden.

29
We verwijzen hierbij naar 
de ‘Methodology regarding 
the statistical evaluation of 
reported irregularities for 
2012’.
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Bijlage 1 Nationale verklaring 2014

Op 18 maart 2014 ontving de Algemene Rekenkamer de Nationale verklaring 2014 van de 

minister van Financiën. Hieronder is de integrale tekst van de verklaring weergegeven. 

Deze is ook te vinden op onze website www.rekenkamer.nl.
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Bijlage 2    Overzicht conclusies en aanbevelingen en 
overzicht overige aandachtspunten

Overzicht conclusies, aanbevelingen, reacties bewindslieden en nawoord

Conclusie Aanbeveling Reactie bewindspersonen
Nawoord Algemene 
Rekenkamer

Functioneren beheers- en controlesystemen

Landbouwfondsen (ELGF en ELFPO)

Totstandkoming en betrouw

baarheid controlestatistieken 

ELPO niet geheel op orde  

(zie § 2.1.2) – 2007.*

Verbeter betrouwbaarheid controle

statistieken door in basissystemen niet 

GBCSregelingen alle onregel  ma tig 

 heden en sancties op te nemen. Leg 

voor de GBCSregelingen de aansluiting 

tussen de controlestatistieken en de 

financiële administratie vast. 

De staatssecretaris van EZ neemt 

deze aanbeveling over.



EFRO

Tekortkomingen werking 

managementverificaties EFRO 

West naast enkele overige ver

beterpunten bij management

autoriteiten en certificerings   

autoriteit (zie § 2.1.3).

Bewaak effectiviteit van verbeteracties 

managementautoriteit EFRO West. 

Draag zorg voor verdere verbeteringen 

managementverificaties, ICTsystemen 

en opvolging auditbevindingen. 

Draag zorg voor voldoende capaciteit en 

voorzichtig declaratiebeleid.

Draag zorg voor verdere verbetering uit

voering certificeringswerkzaamheden. 

De staatssecretaris van EZ neemt 

deze aanbeveling over. 

Managementautoriteit West heeft 

in het Comité van Toezicht een aan

tal verbetermaatregelen met betrek

king tot de managementverificaties 

toegezegd. 

Tevens intensiveert het ministerie 

het toezicht. 

Met de auditautoriteit zullen afspra

ken gemaakt worden gericht op de 

tijdige afronding van controles.



EVF

Tekortkomingen beheers en 

controlesystemen, met name 

in managementverificaties en 

certificeringswerkzaamheden 

(zie § 2.1.4) – 2011.*

Bewaak effectiviteit verbeterplan en 

draag zorg voor snelle invoering nood

zakelijke verbeteringen in alle onder

delen beheers en controlesysteem 

managementautoriteit.

Draag zorg voor verdere verbeteringen 

functiescheiding en in met name certifi

ceringswerkzaamheden certificerings

autoriteit.

De staatssecretaris van EZ neemt 

deze aanbeveling over. 



Migratiefondsen

Substantiële verbeteringen in 

toezichts en vaststellingswerk

zaamheden nodig met name 

voor EBF, (zie § 2.1.6) – 2011.*

Monitor effecten verbetermaatregelen 

die in gang zijn gezet en zie toe op uit

voeren nadere maatregelen indien 

nodig. 

De staatssecretaris van VenJ neemt 

deze aanbeveling over. Er zijn perio

dieke overleggen tussen de betrokken 

partijen die hierin voorzien. Daarnaast 

wordt er met planningen en rapporta

ges gewerkt. Op basis van risicoanaly

ses wordt beoordeeld of het nood  

zakelijk is om aanvullende maatrege

len te treffen.
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Achterstand indiening jaarver

slagen deels ingelopen, maar 

nog niet ingehaald (zie § 2.1.6) 

 2011.*

Zie toe op tijdig halen planning tot

standkoming jaarverslagen en tref zo 

nodig nadere maatregelen.

De staatssecretaris van VenJ neemt 

deze aanbeveling over.

De effecten van de genomen verbe

termaatregelen zullen met enige ver

traging weerslag hebben in het 

oordeel van de auditautoriteit over de 

fondsen. Het monitoren van deze 

effecten heeft de continue aandacht 

van de verantwoordelijke autoriteit 

van de fondsen. Tussen de verschillen

de autoriteiten vindt voor dat doel 

maandelijks overleg plaats. Uit de eer

ste projectcontroles van de auditauto

riteit over de jaartranche 2011 blijkt 

een positieve ontwikkeling.

Over de jaartranche 2011 zal de over

schrijving verder worden terugge

drongen tot maximaal 3 maanden. 

Waar mogelijk worden alle versnel

lingsmogelijkheden benut met als 

doel de jaarverslagen 2012 niet later 

dan een maand na het verstrijken van 

de officiële termijn bij de Commissie 

aan te leveren. Dit wordt nog met de 

Commissie afgestemd.



Te weinig aandacht voor vorde

ringenbeheer (zie § 2.1.6).

Draag zorg voor goede overdracht vor

deringenbeheer aan Agentschap SZW 

en voor tijdige afwikkeling vorderingen.

De staatssecretaris van VenJ neemt 

deze aanbeveling over. De openstaan

de vorderingen zijn in kaart gebracht 

en overgedragen aan het Agentschap 

SZW. Hierbij zal ook het incassobe

leid dat Agentschap SZW voert voor 

het Europees Sociaal Fonds (ESF) 

gehanteerd worden. 
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Wettigheid, regelmatigheid, juistheid en volledigheid van de financiële transacties

Algemeen 

Openstaande vorderingen niet 

voldoende gecontroleerd  

(zie § 2.2). 

Draag zorg voor jaarlijkse controle 

vorderingen in deelverklaring door 

ADR, en rapportage in controle

verklaring bij consolidatiestaat.

Het kabinet neemt deze aanbeveling 

over. Van de in de NV 2014 opgeno

men openstaande vorderingen is 98% 

gecontroleerd, en 2 % niet. De in de 

NV 2015 opgenomen openstaande 

vorderingen worden volledig gecon

troleerd door de ADR.

Zoals wij in ons rapport 

opmerken zijn de open

staande vorderingen gering 

ten opzichte van het geheel 

van de openstaande vorde

ringen en de uitgaven. De 

minister van Financiën doet 

echter een uitspraak op 

fondsniveau. Daarnaast heb

ben wij beperkte zekerheid 

kunnen verkrijgen over de 

volledigheid en weten we 

dus niet welk deel wordt 

gemist. Daarom hebben we 

hiervoor een voorbehoud 

moeten maken. 

Landbouwfondsen (ELGF en ELFPO)

Hoog foutpercentage bij 

ELFPO (zie § 2.2.1).

Monitor of de verbetermaatregelen 

voldoende effectief zijn om de fouten 

terug te dringen.

De staatssecretaris van EZ neemt 

deze aanbeveling over.



EFRO

Foutpercentage op lidstaat

niveau boven 2% door hoog 

foutpercentage EFRO West 

(zie § 2.2.2).

Zie aanbeveling bij beheers en 

controlesystemen. 

De staatssecretaris van EZ neemt 

deze aanbeveling over. Zie aanbeve

ling beheers en controlesystemen. 



Proces van mediation voor ver

betering vatbaar (zie § 2.2.2).

Draag zorg voor goede evaluatie 

afgelopen periode, terughoudend en 

vroegtijdig gebruik mediation

instrument, en overweeg om onafhan

ke lijkheid optimaal te borgen door 

externe deskundige in proces te 

betrekken of mediation buiten 

betrokken ministerie te positioneren.

De staatssecretaris van EZ onder

schrijft deze aanbeveling, de vroeg

tijdige inzet van mediation uitge 

zonderd. Bij de evaluatie wordt de 

overweging die de AR meegeeft 

meegenomen. 

Als het hoor en wederhoor 

met de auditautoriteit tijdig 

wordt afgewikkeld kan ook 

het mediation instrument, 

zo nodig, eerder worden 

ingezet. 

EVF

Foutpercentage boven 2%, met 

veel resterende onzekerheden 

(zie § 2.2.3).

Zie aanbeveling bij beheers en contro

lesystemen. 

De staatssecretaris van EZ neemt 

deze aanbeveling over. Zie aanbeve

ling beheers en controlesystemen.
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Proces van mediation voor ver

betering vatbaar (zie § 2.2.3).

Draag zorg voor goede evaluatie 

afgelopen periode en terughoudend en 

vroegtijdig gebruik van mediation

instrument. Draag zorg voor toepassing 

van dezelfde werkwijze bij bepaling van 

foutpercentage als bij structuur

fondsen. Bespreek dit met DG MARE. 

De staatssecretaris van EZ onder

schrijft de aanbeveling voor terug

houdend gebruik van mediation en de 

borging van de onafhankelijkheid. Het 

proces van mediation levert een 

positieve bijdrage aan de recht matig

heid van de verantwoording en de 

financiële belangen van de lidstaat. 

Over de wijze van verantwoording 

door de auditautoriteit heeft 

af stemming plaatsgevonden met DG 

MARE.



Migratiefondsen

Foutpercentage EBF ruim 

boven de 2% (zie § 2.2.5).

Zie aanbeveling bij beheers en 

controlesystemen. 

De staatssecretaris van VenJ neemt 

deze aanbeveling over. Zie de reactie 

bij beheers en controlesystemen.



*  Jaartal geeft aan wanneer wij deze of een soortgelijke conclusie of aanbeveling eerder hebben geformuleerd.
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Overzicht overige aandachtspunten

Functioneren beheers- en controlesystemen

Landbouwfondsen (ELGF en ELFPO, zie § 2.1.2)

•  Verbetering beveiliging van informatiesystemen (ELGF en ELPO)  2011.*

•  Verbetering administratieve controles op dubbele financiering ELFPO  2011.*

EFRO (zie § 2.1.3)

•  Tijdige totstandkoming jaarlijkse controleverslagen en oordelen EFRO Zuid en West .

EVF (zie § 2.1.4)

•  Tijdige totstandkoming jaarlijks controleverslag en oordeel.

ESF (zie § 2.1.5).

•  Enkele verbeterpunten bij de managementautoriteit.

Migratiefondsen (zie § 2.1.6)

•  Enkele verbeterpunten bij EIF.

Wettigheid, regelmatigheid, juistheid en volledigheid van de financiële transacties

Landbouwfondsen (ELGF en ELFPO, zie § 2.2.1)

•  Snellere beschikbaarheid controlestatistieken en inspectieresultaten  2008.*

•  Verdere verbetering van het terugvorderingenbeheer bij ELFPO  2012.*

EFRO (zie § 2.2.2)

•  Voorkomen van ‘voorcontrole’ door auditautoriteit.

•  Aanscherpen van normatiek voor noodzakelijkheid kosten  2012*

ESF (zie § 2.2.3)

•  Afwikkelen van vordering failliete Stichting Opleidingsfonds Groothandel.

*   Jaartal geeft aan wanneer wij deze of een soortgelijke conclusie of aanbeveling eerder hebben 

geformuleerd.
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Bijlage 3    Informatie over doeltreffendheid en 
doelmatigheid

Fonds Rapportage/evaluatie Aan Tweede Kamer (en daarmee openbaar)

EFRO en ESF •  nationaal strategisch referentiekader 

•  nationaal strategisch rapport

•  midterm evaluaties

•  jaarverslagen managementautoriteiten

•  exanteevaluatie lidstaat

•   expostevaluatie (art. 49 van 1083/2006) aan het eind  

van de programma periode (2007  2013)

•  Tweede Kamerbrief

•  Ja, 20072013  

•  Ja, 2012 

•  Ja, 2010 

•  Ja, jaarlijks  

•   Nee (wel aan Europese Commissie verzonden en openbaar) 

•  Ja, volgt (2015) 

•  Ja, 30 juni elk jaar
ELGF en ELFPO •  midterm evaluatie plattelandsontwikkeling (2007  2013)

•  exanteevaluatie plattelandsontwikkeling (2014  2020)

•  expostevaluatie plattelandsontwikkeling (2007  2013)

•  midterm evaluatie plattelandsontwikkeling (2014  2020)

•  specifieke evaluaties 

•  adhocevaluaties (ex ante en ex post)

•  Tweede Kamerbrieven

•  Ja, 2010

•  Ja, volgt (2014)

•  Ja, volgt (2015) 

•  Ja, volgt (2017)

•  Nee, door de Europese Commissie 

•  (ja) ad hoc

•  (ja) ad hoc
EVF •  midterm evaluatie 

•  jaarverslagen EVF

•   expostevaluatie aan het eind van de programma  

periode (2007  2013) 

•  Ja, 2010 

•  Ja, voortaan jaarlijks (voor het eerst in 2012)

•  Ja, volgt (2015)

Migratie

fondsen

•  Evaluatieverslag jaren 2008 t/m 2010 

•  Evaluatieverslag jaren 2011 t/m 2013 

•   Per fonds, per jaartranche een Jaarverslag voor de  

Europese Commissie

•  Nee, voortaan jaarlijks op site

•  Nee, volgt (2015) op site

•  Nee, voortaan jaarlijks op site 

Op onze website www.rekenkamer.nl is dit overzicht opgenomen met een verwijzing 

naar de door de ministeries aangegeven websites.
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Bijlage 4 Gebruikte afkortingen

adr  Auditdienst Rijk

bbp  Bruto Binnenlands Product

bni  Bruto Nationaal Inkomen

btw  Belasting (over de) toegevoegde waarde 

cbs  Centraal Bureau voor de Statistiek

ebf   Europees Buitengrenzenfonds 

efro  Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

efmzv Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

eif  Europees Integratiefonds

elfpo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 

elgf  Europees Landbouw Garantiefonds

emu   Economische en Monetaire Unie

esf  Europees Sociaal Fonds

esi  Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI)

etf  Europees Terugkeerfonds

eu  Europese Unie

evf  Europees Visserijfonds 

evlf  Europees Vluchtelingenfonds

ez  (Ministerie van) Economische Zaken

gbcs  Geïntegreerd beheers- en controlesysteem

ict  Informatie- en communicatietechnologie

szw  (Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid

venj  (Ministerie van) Veiligheid en Justitie

vo.  Verordening
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Bijlage 5 Begrippenlijst

Assurance

Het verschaffen van zekerheid over informatie door een accountant/auditor. 

Audit 

Een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces om de activiteiten en 

resultaten van een organisatie te onderzoeken en te evalueren. 

Auditautoriteit

Instantie die door de lidstaat is aangewezen voor elk operationeel programma om na 

te gaan of het beheers- en controlesysteem van het operationeel programma goed 

functioneert en die verantwoordelijk is voor het verifiëren van gedeclareerde uitgaven. 

De auditautoriteit is functioneel onafhankelijk van de managementautoriteit en van de 

certificeringsautoriteit. In de regelgeving voor de landbouwfondsen hanteert de 

Europese Commissie de benaming certificerende instantie in plaats van auditauto-

riteit.

Auditdienst Rijk

Dienst van het Rijk die naast de (wettelijke verplichte) controle van het (departemen-

tale) jaarverslag ook periodiek de bedrijfsvoering en de beleidsvoering onderzoekt.

Betrouwbaarheid

De mate waarin de informatie waarheidsgetrouw is.

Betaalorgaan

Orgaan dat namens de Europese Commissie betalingen verricht.

Certificering 

Het (officieel) verklaren dat iets geldig is of voldoet aan een norm. 

Certificeringsautoriteit

Instantie die door de lidstaat is aangewezen om uitgavendeclaraties en betalings-

aanvragen te certificeren voordat zij aan de Commissie worden toegezonden. 

Certificerende instantie

Instantie die door de lidstaat is aangewezen en is belast met de certificering van de 

door de erkende betaalorganen opgezette beheers-, toezicht- en controlesystemen en 

van de jaarrekeningen van de landbouwfondsen. De certificerende instantie is 

functioneel onafhankelijk van het betaalorgaan. In de regelgeving voor de land bouw-

fondsen hanteert de Europese Commissie de benaming certificerende instantie in 

plaats van auditautoriteit.

Conformiteit

Het in overeenstemming zijn met de (eu-)voorschriften. 

Conformiteitsbeoordeling

Het beoordelen of aan de (eu-) vereisten is voldaan. 
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Consolidatiestaat

Een overzicht van samengevoegde uitgaven/betalingen.

Eindbegunstigde

De uiteindelijke ontvanger van de subsidie.

Fasen in administratief organisatorische processen 

1. Opzet: beschrijving en inrichting van het proces;

2. Bestaan: er is daadwerkelijk een proces met activiteiten aanwezig conform opzet;

3. Werking: het proces functioneert de gehele periode conform opzet en doet 

waarvoor het is ingesteld.

Managementautoriteit

Instantie die door de lidstaat is aangewezen om het operationele programma te 

beheren.

Materialiteit

De mate van onnauwkeurigheid die wordt geaccepteerd.

Materiële fouten 

Fouten zijn van materieel belang wanneer zij een bepaald aanvaardbaar geacht 

percentage te boven gaan. 

Mediation

Het vragen van een zwaarwegend advies bij verschillen van mening over de inter-

pretatie van regelgeving.

Onregelmatigheden 

Elke inbreuk op het Gemeenschapsrecht die bestaat in een handeling of een nalaten 

van een marktdeelnemer waardoor de algemene begroting van de Gemeenschappen of 

de door de Gemeenschappen beheerde begrotingen worden of zouden kunnen worden 

benadeeld, hetzij door de vermindering of het achterwege blijven van ontvangsten uit 

de eigen middelen, die rechtstreeks voor rekening van de Gemeenschappen worden 

geïnd, hetzij door een onverschuldigde uitgave.

Onzekerheid

Indien niet kan worden vastgesteld of bepaalde uitgaven of ontvangsten rechtmatig 

zijn of getrouw zijn weergegeven. 

Operationeel Programma 

Document dat door een lidstaat is ingediend en door de Commissie is goedgekeurd, 

waarin een ontwikkelingsstrategie wordt uiteengezet die gebaseerd is op een coherent 

geheel van prioriteiten, en voor realisatie waarvan een beroep wordt gedaan op 

bijstand uit een fonds.
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Randvoorwaarden

Specifieke eisen op het terrein van volksgezondheid, diergezondheid en gezondheid 

van planten, milieu, dierenwelzijn waaraan een landbouwer moet voldoen om voor 

volledige steun in aanmerking te komen. 

Review 

Onderzoek naar de (toereikendheid van de) uitgevoerde accountantscontrole.

Subsidiabiliteit

Uitgaven die op grond van criteria van de Europese Commissie in aanmerking komen 

voor steun uit Europese fondsen.

Tolerantiegrens 

Kwantitatieve tolerantiegrenzen geven een financiële grens aan, waarboven een fout of 

onzekerheid als belangrijk (materieel) wordt aangemerkt. 

Verantwoordelijke autoriteit

Instantie die bij de migratiefondsen door de lidstaat is aangewezen om het operatio-

nele programma te beheren.

Voorbehoud

Voorbehoud is een uitzondering op een afgegeven verklaring.

Vordering

Een vordering is een juridisch afdwingbaar recht op een geldbedrag van een derde. 

Veelal is sprake van teruggave van onverschuldigde betalingen. 
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