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De EU-rekeningen geven een getrouw beeld van de financiële resultaten van 

de Europese Unie.

Jaarverslag EU begroting 2020: Algemene
bevindingen
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De ontvangsten over 2020 waren wettig en regelmatig en bevatten geen 

fouten van materieel belang.

Ten aanzien van de uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 geven wij een 

afkeurend oordeel af.

Het geschatte foutpercentage voor de uitgaven van de EU-begroting in 2020 

is net als vorig jaar 2,7%



Jaarverslag EU begroting 2020: Algemene
bevindingen

• 2020 was het laatste jaar van het meerjarig financieel kader (MFK) 

2014-2020. 

• De niet-afgewikkelde vastleggingen (RAL) stegen verder naar € 

303,2 mld. 

• Met name de absorptie van Europese structuur- en 

investeringsfondsen (ESI-fondsen) door Lidstaten verliep nog 

steeds langzamer dan gepland. 45% van de toegezegde middelen (€ 

209 mld.) moet nog worden uitgegeven.

• De COVID-19 pandemie zal een aanzienlijke impact hebben op de 

uitgaven van de EU in de aankomende jaren. Voor de periode 2021-

2027 tellen het MFK en het herstelplan NextGenerationEU (NGEU) 

samen op tot € 1.824 mld.

• Alle verdenking van fraude worden gemeld bij het Europees bureau 

voor fraudebestrijding. In 2020 zijn 6 gevallen gemeld (2019: 9).
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Geschat foutenpercentage voor de gehele EU-
begroting (2016-2020)
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Foutpercentages weerspiegelen het risiconiveau
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Materialiteitsniveau 2 %

Uitgaven met een hoog risico

Uitgaven met een laag risico
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De door ons geschatte foutenpercentages voor 
geselecteerde EU-uitgaventerreinen (2016-2020)

NB: Het geschatte foutenpercentage is gebaseerd op de kwantificeerbare fouten die we tijdens onze werkzaamheden 
vaststelden, met name door toetsing van een steekproef van verrichtingen. We gebruiken statistische standaardtechnieken om 
deze steekproef te selecteren en het foutenpercentage te schatten (zie hoofdstuk 1 van ons Jaarverslag 2020). 
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Algemene bevindingen: ontvangsten

• De EU ontvangsten bedroegen in 2020 €174,3 mld. en bevatten geen 

fouten van materieel belang.

Specifiek voor Nederland: 

• De Rekenkamer zet al sinds 2013 vraagtekens bij de betrouwbaarheid 

van de Nederlandse overzichten van de traditioneel eigen middelen 

(TEM), als gevolg van een gebrekkig IT-douanesysteem.

• De TEM bestaan uit douanerechten op de invoer die namens de EU 

door de lidstaten word geïnd. Het innende land mag 20% van de TEM 

houden en draagt de overige 80% over aan de EU.

• Nederland is een grote speler. In 2020 was Nederland goed voor 16% 

van de totale TEM (€3,1 mld.)

• Onderscheid tussen “compliance” en “performance”  (speciale 

verslagen 2018/26 & 2021/4)
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Algemene bevindingen: uitgaven
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De meest voorkomende fouten per MFK hoofdstuk

Cohesie: Projecten en uitgaven die eigenlijk niet in aanmerking voor subsidie 

komen en inbreuken op interne marktregels (in het bijzonder staatssteunregels)

Natuurlijke hulpbronnen: Projecten, begunstigden en activiteiten die niet in 

aanmerking komen voor subsidies, administratieve fouten en het ontbreken van 

essentiële bewijsstukken

Concurrentievermogen: Niet in aanmerking komende kosten, met name voor 

personeel

Europa als wereldspeler: Het ontbreken van bewijsstukken, niet naleven van 

Europese aanbestedingsregels en het declareren van kosten die niet gemaakt 

zijn of niet in aanmerking voor subsidie komen



Budgettair en financieel management
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Niet-afgewikkelde vastleggingen, vastleggingen en betalingen
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Budgettair en financieel management
Nederland scoort met 53% absorptie onder het EU gemiddelde
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Aanbevelingen
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De Commissie zou de aan COVID-19 gerelateerde uitgaven 

gestandaardiseerd moeten bijhouden zodat het hierover kan rapporteren voor 

zolang dat nodig wordt geacht.

De Commissie moet analyseren welke onderliggende factoren de grote omvang 

van niet-afgewikkelde vastleggingen veroorzaken, en op basis hiervan, 

gepaste maatregelen nemen.

Met oog op de substantiële toename van de EU uitgaven in de aankomende 

jaren, dient de Commissie de lidstaten van adviserende ondersteuning te 

voorzien bij het uitgaven van EU middelen.



Risico’s en uitdagingen voor de komende jaren
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Er bestaat een risico van een vertraagde start van de uitvoering van fondsen 

onder gedeeld beheer in het MFK 2021-2027.

COVID-19 gerelateerde veranderingen zorgen voor uitdagingen in verband met 

goed financieel beheer bij het gebruik van middelen.

In totaal omvatten het NGEU-instrument en het MFK 2021-2027 samen €1.824 

mld. Dit is bijna een verdubbeling van het vorige MFK (2014-2020).

Nederland is inmiddels het enige EU land dat nog geen herstelplan 

heeft ingediend.



Europese rekenkamer

Vragen?
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COVID-19 en de impact op ons werk

Vanwege COVID-19-reisbeperkingen konden we vrijwel nooit controles 
ter plaatse uitvoeren, originele documenten verkrijgen, personeelsleden 
van gecontroleerde instanties persoonlijk spreken en het fysieke 
bestaan van door de EU gefinancierde output verifiëren. Daarom 
hebben wij het grootste deel van onze werkzaamheden verricht door 
middel van controles aan de hand van stukken en door op afstand 
vraaggesprekken te houden met gecontroleerden.

Hoewel het ontdekkingsrisico* kan toenemen doordat er geen 
controles ter plaatse worden uitgevoerd, konden wij dankzij het 
bewijsmateriaal dat we van onze gecontroleerden hadden verkregen 
onze werkzaamheden voltooien en er conclusies over trekken.

* Het ontdekkingsrisico is het risico dat de auditor een afwijking die niet is gecorrigeerd door
middel van de internebeheersingsmaatregelen van de entiteit, niet ontdekt.
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