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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over de voordracht van João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo voor 

de benoeming tot lid van de Rekenkamer 

(C8-0260/2016 – 2016/0809(NLE)) 

(Raadpleging) 

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 286, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd 

(C8-0260/2016), 

– gezien artikel 121 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0259/2016), 

A. overwegende dat zijn Commissie begrotingscontrole de kwalificaties van de 

voorgedragen kandidaat heeft onderzocht, met name gelet op de in artikel 286, 

lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vermelde 

voorwaarden; 

B. overwegende dat de Commissie begrotingscontrole het kandidaat-lid van de 

Rekenkamer tijdens haar vergadering van 5 september 2016 heeft gehoord; 

1. brengt positief advies uit over de voordracht van de Raad voor de benoeming 

van João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo tot lid van de 

Rekenkamer; 

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en, ter 

informatie, aan de Rekenkamer, alsmede aan de overige instellingen van de 

Europese Unie en de controle-instellingen van de lidstaten. 
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BIJLAGE 1: CURRICULUM VITÆ VAN JOÃO ALEXANDRE TAVARES 
GONÇALVES DE FIGUEIREDO 

BEROEPSERVARING  

6/2008-2016 Rechter in de Portugese rekenkamer 

Deelname aan het goedkeuringsproces voor het advies 

inzake de algemene boekhouding van de Portugese staat. 

Toetsing van de wettigheid van de contracten die worden 

gesloten door de bestuurlijke of vennootschapsrechtelijke 

eenheden van de centrale overheid, de autonome regio's en 

de lokale overheden: leningen en huurcontracten, 

dienstverlening, werkzaamheden, levering van goederen, 

aankoop van vastgoed, operationele-leasecontracten, 

concessieovereenkomsten voor werken of diensten, 

publiek-private partnerschappen, fusie van lokale 

ondernemingen. 

Controles van de uitvoering van contracten en ter bepaling 

van de financiële aansprakelijkheid. 

Tenuitvoerlegging van wetgeving op het gebied van 

openbaar financieel bestuur in de publieke en particuliere 

sector, nationale en Europese wetgeving inzake openbare 

aanbesteding, en essentiële bestuurlijke wetgeving. 

Deelname aan de opstelling van de activiteitenplanning en -

verslagen van de rekenkamer. 

Voorzitter van het IT-comité van de rekenkamer. 

Redactielid van het publicatieblad van de rekenkamer. 

3/2005-6/2008 Staatssecretaris van Openbaar Bestuur, Ministerie van 

Financiën, regering van Portugal 

Deelname aan ministerraden en vergaderingen van de 

staatssecretarissen. 

Bijdrage aan de plenaire vergaderingen van het parlement 

en de parlementaire commissies. 

Deelname aan de EU-ministerraden. 

Deelname aan het opstellen van de algemene boekhouding 

en begroting van de staat, groei- en stabiliteitsprogramma's 

en essentiële Portugese wetgeving met betrekking tot 

overheidsfinanciën tijdens deze periode. 

Verantwoordelijk voor het herstructureringsprogramma 

voor de centrale overheid (PRACE), dat consequenties had 

voor alle ministeries op centraal en lokaal niveau, en erop 

gericht was de doeltreffendheid en efficiëntie van het 
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bestuur te verbeteren met een verlaging van 26 % van de 

hogere managementfuncties en -structuren. Opzet van de 

gezamenlijke diensten van de staat. Opzet van centrale 

databank van de overheid voor human resources. 

Verantwoordelijk voor de hervorming van de 

arbeidsregelingen voor ambtenaren: arbeidsverhoudingen, 

carrières en loon van alle ambtenaren; hervorming van de 

pensioenregeling voor ambtenaren, conform de algemene 

pensioenregeling voor Portugese werknemers; hervorming 

van de ziektekostenverzekering voor ambtenaren. 

Verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van het 

beoordelingssysteem voor ambtenaren (SIADAP), dat 

gebruikt wordt om diensten, managers en andere 

ambtenaren te beoordelen. 

Onderhandelingen met de vakbondsorganisaties van de 

ambtenaren. 

9/2003-3/2005 Hoofdauditor in de Portugese rekenkamer 

Verstrekking juridische en financiële adviezen over: 

wijzigingen van de budgettaire kaderwet (LEO); de 

toepasselijkheid van de begrotingsregels en -normen van 

LEO voor lokale overheden; toekenning van staats- en 

socialezekerheidskredieten voor securitisatie; de 

onafhankelijkheid van de rekenkamers; het verband tussen 

de rekenkamers en interne controle; de wet inzake de 

organisatie en procedure van de rekenkamer; de wettelijke 

regeling voor de niet-contractuele aansprakelijkheid van de 

staat; beginselen en normen die door het directe en indirecte 

staatsbestuur in acht moeten worden genomen. 

Technische en juridische ondersteuning bij het controleren 

van de wettigheid van overheidscontracten en bij financiële 

controles, nalevingscontroles en doelmatigheidscontroles; 

Deelname aan internationale vergaderingen met 

buitenlandse hoge controle-instanties binnen de Europese 

Unie, INTOSAI en EUROSAI. 

11/2002-9/2003 Hoofd afdeling opleiding 

Directoraat-generaal douane, Ministerie van Financiën, 

Portugal 

Ontwikkeling en monitoring beleid, plannen en 

evaluatieverslagen met betrekking tot de opleiding van 

Portugese douanebeambten bij de uitvoering van de 

Portugese en Europese douaneregelingen. 

Planning en monitoring opleidingsinitiatieven voor 
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Portugese douanebeambten. 

4/2001-11/2002 Directeur-generaal 

Directeur-generaal van het gevangeniswezen, Ministerie 

van Justitie, Portugal 

Eindverantwoordelijk voor het gevangeniswezen, 

waaronder centrale diensten en 54 gevangenissen, 6 300 

ambtenaren, een operationele begroting van 

188 000 000 EUR en een investeringsbegroting van 

55 400 000 EUR (cijfers 2002). 

Eindverantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van door 

de rechter opgelegde vrijheidsbenemende straffen aan 

13 500 gevangenen (cijfers 2002). 

Uitwerking van de opties voor strategische ontwikkeling 

voor het Portugese gevangenisstelsel en van 

activiteitenverslagen en -planning. 

Opstelling van een nieuwe ontwerpwet over 

vrijheidsbenemende straffen en een ontwerp van wettelijke 

bepaling om de controle- en inspectiedienst van het 

gevangeniswezen te versterken met het oog op de 

waarborging van toezicht en de wettelijke naleving wat 

betreft het gevangenisbeheer. 

Uitvoering van het eerste onderzoek in Portugal naar 

drugstendensen en -gebruik in gevangenissen voor het 

Centrum voor sociologisch onderzoek aan de Universiteit 

van Lissabon (ISCTE). 

Ontwikkeling en tenuitvoerlegging van een programma 

voor een betere veiligheid in gevangenissen en een 

programma voor zelfmoordpreventie. 

Uitvoering van een bouw- en renovatieprogramma voor 

gevangenissen (Carregueira, Paços de Ferreira, 

gerechtelijke politie Porto, Tires, Sintra, Montijo, Beja, 

Olhão, Leiria, Coimbra en Porto). 

Redacteur van het blad 'Temas Penitenciários'. 

2/1999-4/2001 Voorzitter 

Nationale reclasseringsdienst, Ministerie van Justitie, 

Portugal 

Eindverantwoordelijk voor het gevangeniswezen, 

waaronder 115 administratieve eenheden in 104 gemeenten, 

1 700 ambtenaren en een begroting van 

37 500 000 EUR (cijfers 1999). 

Eindverantwoordelijk voor de ondersteuning van de 
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rekenkamers bij de toepassing en uitvoering van 

maatregelen met betrekking tot het jeugd- en familierecht 

via de 14 jeugdinstellingen (26 000 aanvragen per jaar) en 

de goedkeuring van procedures in het kader van 

internationale verdragen inzake jongeren, waarvoor het 

gevangeniswezen de centrale autoriteit was. 

Opstelling strategisch plan voor 2000-2003, ontwerp en 

ontwikkeling van een planningsysteem. 

Bijdrage aan de hervorming van de jeugdstrafwet (Wet nr. 

147/99 van 1 september 1999 en nr. 166/99 van 

14 september 1999). 

Schepping van de voorwaarden voor rechtbanken om 

taakstraffen te eisen, met inbegrip van de sluiting van 

overeenkomsten met 440 publieke en private instellingen 

die bereid zijn een plek te bieden aan mensen die tot een 

dergelijke straf veroordeeld zijn. 

Ontwikkeling en tenuitvoerlegging van een elektronisch 

beveiligingssysteem in Portugal voor het toezicht op jonge 

delinquenten thuis (Wet nr. 122/99 en Ministerieel Besluit 

nr. 26/2001). 

11/1995-2/1999 Kabinetschef Ministerie van Justitie 

Ministerie van Justitie, Portugal 

Voorbereiding besluiten van het Ministerie van Justitie op 

de volgende terreinen: de gerechtelijke politie, het 

gevangeniswezen, voorwaardelijke vrijheidsstelling, 

onderzoek en ruimtelijke ordening, financieel en 

vermogensbeheer, sociale diensten, Europees recht en 

internationale justitiële samenwerking op het gebied van 

strafzaken. 

Onderhoud van de contacten tussen het kabinet van het 

ministerie en de voor deze terreinen bevoegde instanties, 

alsook met het Hooggerechtshof en de hoogste 

administratieve rechtbank, de Hoge Raad voor de 

magistratuur, de Hoge Raad van bestuursrechtelijke en 

belastinghoven, het bureau van de procureur-generaal en de 

orde van advocaten. 

Bijdrage aan de voorbereiding van wettelijke bepalingen op 

belangrijke gebieden van het justitieel beleid, met name: de 

wet op godsdienstvrijheid, de wet op drugshandel en 

drugsgebruik, de wet op de uitvoering van taakstraffen, de 

wet op het elektronisch toezicht op delinquenten thuis, de 

hervorming van de jeugdstrafwet, de wet op de 

liberalisering van het beroep van notaris, wetsbesluiten over 
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de aanbesteding van werken, goederen of diensten en de 

aanwerving van personeel voor het gevangeniswezen, over 

de opzet van gevangenissen en over de organisatie en het 

functioneren van de gerechtelijke politie. 

Bijdrage aan de voorbereiding van begrotingen en plannen 

voor het Ministerie van Justitie. 

Werkzaamheden op het vlak van internationale kwesties 

voor het Ministerie van Justitie, met name de 

voorbereidingen voor de deelname van het ministerie aan 

vergaderingen van de Europese Raad van ministers van 

Justitie en Binnenlandse Zaken en andere internationale 

vergaderingen, in het bijzonder die van de VN, de Raad van 

Europa, de Gemeenschap van Portugeestalige landen 

(CPLP) en de conferentie van ministers van Justitie van de 

Ibero-Amerikaanse landen, alsook de hieraan gerelateerde 

buitenlandse reizen. 

Toezicht op de betrekkingen tussen het Ministerie van 

Justitie en de vakbondsorganisaties in de sector. 

11/1991-11/1995 Kabinetschef van de aan het Ministerie van Justitie 

verbonden staatssecretaris 

Ministerie van Justitie, Portugal 

Voorbereiding besluiten van de staatssecretaris op de 

volgende terreinen: diensten voor de bescherming van 

jongeren, voorwaardelijke vrijlating, aanwerving en 

opleiding van magistraten, planning en coördinatie van de 

strijd tegen drugs, forensische geneeskunde, automatisering 

van het recht, samenwerking met de landen in Afrika met 

Portugees als officiële taal, nationaliteit, vrijwillige 

institutionele arbitragefuncties, consumentenbescherming, 

milieubescherming, kinderbeschermingsraden. 

Onderhoud van de betrekkingen tussen het kabinet van de 

staatssecretaris en de voor deze terreinen bevoegde 

instanties. 

Deelname aan de voorbereiding van wettelijke bepalingen, 

met name de code betreffende bijzonder herstel van de 

activiteit en faillissementprocedures, het wettelijk kader 

voor het gebruik van en de handel in verdovende middelen, 

het rechtskader voor adoptie, internationale 

rechtsinstrumenten voor justitiële samenwerking in 

burgerlijke en strafzaken en samenwerking met de landen in 

Afrika met Portugees als officiële taal en met 

kinderbeschermingsraden van 1992 tot 1995. 

Voorbereiding van openbare presentaties en buitenlandse 
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reizen voor de staatssecretaris, met name voor de deelname 

aan vergaderingen van de Europese Raad van ministers van 

Justitie en Binnenlandse Zaken, de Raad van Europa, de 

VN, de Gemeenschap van Portugeestalige landen (CPLP) 

en de conferentie van ministers van Justitie van de Ibero-

Amerikaanse landen. 

Schrijver van de studie 'Contributos para uma reforma 

orgânica do Ministério da Justiça'. 

11/1987-11/1991 Adjunct-directeur-generaal 

Nationale reclasseringsdienst, Ministerie van Justitie, 

Portugal 

Senior manager voor de operationele activiteiten van de 

dienst, die worden uitgevoerd door 300 ambtenaren in de 

gerechtelijke arrondissementen van Lissabon en het zuiden 

van het land, de Azoren en Madeira, en die onder meer 

betrekking hebben op: technische ondersteuning van de 

rechtbanken bij het nemen van besluiten over strafzaken, de 

tenuitvoerlegging van straffen, jongeren en gezinnen; 

technische ondersteuning van de gevangenisdirecties bij het 

nemen van besluiten over gevangenen (met name 

goedkeuringen voor vrijlating en open regimes); 

psychologische en sociale ondersteuning van minderjarigen, 

jongeren en volwassenen die worden vervolgd en hun 

families; contacten met andere publieke en private 

instellingen die actief zijn op het vlak van misdaadpreventie 

en sociale re-integratie. 

02/1987-11/1987 Hoofd afdeling onderzoek en ruimtelijke ordening, 

overheid Macau 

Instituut voor sociale actie 

Verstrekking juridisch advies met betrekking tot de sociale 

actie van het instituut. 

Ontwikkeling procedures voor het opstellen en 

ondertekenen van bouwcontracten voor sociale 

woningbouwprojecten (sociaal wooncomplex Mong-Há, 

met 650 woningen en een waarde van 48 miljoen, en het Fai 

Chi Kei-complex, met 1100 woningen). 

Ontwerp systeem voor financiële steun en sociale 

voorzieningen (beheer door particuliere instellingen). 

Ontwerp van het systeem voor ruimtelijke ordening van het 

instituut. 

02/1985-02/1987 Hoofd organisatie en informatietechnologie, overheid 

Macau 
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Centraal Bureau voor overheidsdiensten 

Uitbrengen van adviezen over basisregels voor 

overheidsdiensten, over procedures voor IT-aankopen en 

microfilmen voor overheidsdiensten en over 

bestuursrationalisering en de beperking van bureaucratie. 

Gestandaardiseerde formulieren voor de overheid van 

Macau. 

Ontwerp en opzet van een systeem voor de aankoop van IT- 

en microfilmapparatuur door de overheidsdiensten van 

Macau. 

Ontwikkeling van een automatiseringsplan voor de 

gezamenlijke bestuurs- en beheersgebieden van de 

overheidsdiensten van Macau. 

Eerste enquête over het ambtenarenapparaat van Macau 

(totaal aantal werknemers: 8 500). 

Automatisering van de afdeling Bestuur en 

Overheidsdiensten. 

Ontwerp van een geïntegreerd PR-systeem voor de overheid 

van Macau. 

Ontwerp van een geïntegreerd beheerssysteem voor de 

afdeling Bestuur en Overheidsdiensten. 

06/1983-02/1985 Directeur Dienst technische coördinatie, onderzoek en 

ruimtelijke ordening 

Nationale reclasseringsdienst, Ministerie van Justitie, 

Portugal 

Coördinatie activiteiten omtrent de publicatie van studies 

over de herintegratie in de samenleving van delinquenten. 

Opstelling van een model voor welzijnswerkverslagen als 

ondersteunende documenten bij veroordeling en voor 

individuele plannen voor reclassering in het systeem van 

voorwaardelijke vrijlating. 

Ontwerp van een systeem voor statistische gegevens voor 

de activiteiten van de Dienst. 

Ontwikkeling van het met het gevangeniswezen 

overeengekomen protocol voor de werkzaamheden van de 

dienst in gevangenissen. 

Opzet van het activiteitenprogramma van de dienst in 1984. 

04/1979-06/1983 Technisch ambtenaar op hoog niveau 

Staatssecretariaat voor Openbaar Bestuur, Portugal 
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Opstelling adviezen inzake de basisregels voor openbare 

diensten. 

Technisch advies over en reorganisatie van gemeenteraden. 

Technisch advies over en herstructurering van het 

Ministerie van Industrie, Energie en Export. 

Technisch advies aan de Republiek Guinee-Bissau. 

Studies over gemeentelijke structuren en gemeentebeheer. 

Vergelijkende studie over de macrostructuren van de 

overheidsdiensten van de lidstaten van de Europese 

Gemeenschappen. 

1999-2004 Voorzitter (2001-2004) en bestuurslid (1999-2001) van 

de Europese Reclasseringsorganisatie (CEP) 

Voorzitter algemene vergaderingen en 

bestuursvergaderingen van CEP (overkoepelende 

organisatie voor de organen van het Ministerie van Justitie 

van 36 Europese landen die bevoegd zijn voor de uitvoering 

van niet-vrijheidsbenemende strafrechtelijke sancties, 

waarvan het hoofdkantoor zich in Nederland bevindt). 

Voorzitter van andere vergaderingen met de vicevoorzitters, 

de secretaris-generaal en bestuursvoorzitters, op het 

secretariaat in Nederland, en van door CEP georganiseerde 

workshops. 

Invoering van een evaluatie van de ontwikkelingsstrategie, 

planning, budgettering en activiteiten van CEP. 

Vergaderingen met vertegenwoordigers van 

gevangenisbesturen van de lidstaten, de Europese 

Commissie en de Europese Raad. 

Toezicht begrotingsbeheer en nieuwsbrief CEP. 

1999-2002 Bestuurslid Centrum voor beroepsopleiding in het 

rechtsstelsel 

Ministerie van Justitie, Portugal 

Uitwerking beleid, plannen en acties voor beroepsopleiding 

van gevangenen en andere burgers die aan strafrechtelijke 

sancties onderworpen zijn. 

Opstelling begroting voor opleiding. 

Opstelling evaluatieverslagen over de geboden opleiding. 

1994-2003 Lid Comité toegang tot bestuurlijke documenten – 

Portugees parlement 

Bevordering van het beginsel van transparantie in het 
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openbaar bestuur en van vrije toegang tot 

bestuursdocumenten. 

Toezicht op de tenuitvoerlegging van de Wet Toegang tot 

bestuursdocumenten, indiening en evaluatie voorgestelde 

wijzigingen. 

Beoordeling door burgers ingediende klachten over door 

openbare bestuursinstellingen en organen geweigerde 

toegang tot documenten. 

Organisatie van acties met betrekking tot openbaarmaking 

en training over de transparantie van openbare diensten en 

toegang tot bestuursdocumenten. 

Goedkeuring plannen en activiteitenverslagen van het 

Comité. 

1992-1993 Lid Commissie kwaliteit en rationalisering van het 

overheidsapparaat 

Voorzitterschap ministerraad, Portugal 

Deelname aan de werkzaamheden van de door de premier 

opgerichte commissie, die leidden tot een verslag met 

maatregelen op het gebied van minder 

overheidsbemoeienis, betrekkingen tussen burger en 

overheid, structurele oplossingen en flexibiliteit bij het 

beheer van overheidsdiensten. 

1985-1986 Lid Commissie voor het gebruik van de Chinese taal – 

overheid Macau 

Deelname aan de werkzaamheden van de door de 

gouverneur van Macau opgerichte commissie, die leidden 

tot de aanneming van een verslag met maatregelen voor de 

geleidelijke invoering van het Chinees als officiële 

bestuurstaal van het grondgebied op alle niveaus, met 

inbegrip van de aanwerving van ambtenaren en lokale 

leiders, de ontwikkeling van het rechtsstelsel, het gebruik in 

overheidsinstellingen en rechtbanken, en Chinees-Portugese 

vertaalsystemen. 

 

ONDERWIJS EN OPLEIDING 

09/1973-07/1978 Afgestudeerd jurist 

Rechtenfaculteit, Universiteit van Lissabon, Portugal 

Deelname als spreker, trainer en stagiair aan vele nationale en 

internationale conferenties, congressen, studiedagen en 

workshops over diverse onderwerpen, met name over de 

hervorming van het openbaar bestuur, openbaar beheer, 
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overheidsfinanciën, administratief recht, externe en 

onafhankelijke financiële controle, rekenkamers, strafrecht, 

voorwaardelijke vrijheidsstelling en reclassering, jeugdstrafrecht, 

preventie en bestrijding van drugshandel en -gebruik, en 

jeugdcriminaliteit (zie bijlage). 
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PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN 

Moedertaal Portugees 

Andere talen BEGRIP SPREKEN SCHRIJVEN 

 Luisteren Lezen Gesprekken voeren 

C1 

B2 

A2 

Productie 

Frans C1 C2 C2 B2 

Engels B2 B2 B2 B2 

Spaans C1 C1 A2 A1 

 Niveaus: A1 en A2: Basisgebruiker; B1 en B2:  

Onafhankelijke gebruiker; C1 en C2: Vaardige gebruiker 

(Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor de talen) 

Communicatieve 

vaardigheden 

Goede communicatieve vaardigheden, in de loop der jaren ontwikkeld in  

hogere managementfuncties bij belangrijke overheidsdiensten en bij het  

uitoefenen van politieke activiteiten als staatssecretaris. In het kader hiervan  

uitgebreide ervaring met het spreken in het openbaar, deelname aan  

parlementaire debatten en televisie- en radioprogramma's en contacten met  

andere media, evenals deelname aan talloze congressen, workshops enz. en  

het voorzitten en coördineren van nationale en internationale vergaderingen. 

Organisatie-

vaardigheden 

Goede coördinatie-, organisatie- en leidinggevende vaardigheden, ontwikkeld 

 door het leiden en reorganiseren van openbare diensten en het bekleden  

van politieke functies die nauw verband hielden met hervormingen van  

het openbaar bestuur. 

  

Digitale 

vaardigheden 

ZELFBEOORDELING 

 Informatie-

verwerking 

Communi-

catie 

Content-

ontwikke-

ling 

Veiligheid Probleem-

oplossing 

 Onafhankelijke 

gebruiker 

Onafhanke-

lijke 

gebruiker 

Onafhan-

kelijke 

gebruiker 

Onafhan-

kelijke 

gebruiker 

Onafhan- 

kelijke 

gebruiker 

 Digitale vaardigheden – zelfbeoordelingsschema 

AANVULLENDE INFORMATIE 
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INTERNATIONALE 

ERVARING 

Naast het voorzitten en deelnemen aan bovengenoemde 

vergaderingen van CEP, waarvan de heer Tavares 

Gonçalves de Figueiredo momenteel erelid is, heeft hij 

deelgenomen aan talloze vergaderingen van organen van 

de Europese Unie, de OESO, VN, Raad van Europa, 

Gemeenschap van Portugeestalige landen, conferenties van 

de ministers van Justitie van de Ibero-Amerikaanse landen 

en van de ministers van Openbaar Bestuur, de 

Internationale Organisatie van Hoge Controle-instanties 

(INTOSAI) en de Europese regionale groep daarvan 

(EUROSAI), het contactcomité van de hoofden van de 

hoge controle-instanties van de EU en de 

verbindingsfunctionarissen daarvan, en het Latijns-

Amerikaans Centrum voor ontwikkelingsmanagement 

(CLAD). 
 

PUBLICATIES "Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para 

uma Sistematização da Ética Profissional dos 

funcionários", Secretariado da Modernização 

Administrativa, november 1988; 

"A União Económica e Monetária e a Política Orçamental 

– A problemática dos défices", in Revista do Tribunal de 

Contas nr. 43, januari-juni 2005, Lissabon, blz. 41-71; 

"Por uma carta latina-ibero-americana de competências 

comuns para dirigentes públicos: a proposta de Portugal", 

met Valadares Tavares, Luis, in "Revista do Serviço 

Público", vol. 57, nr. 1, januari/maart 2006, Escola 

Nacional de Administração Pública, Brasília; 

"Eficiência e Legalidade na Administração Pública", in 

"Revista do Tribunal de Contas", nr. 51, januari/juni 2009, 

oorspronkelijk uitgegeven door de OESO met als titel 

"Efficiency and Legality in the Performance of the Public 

Administration", Conference on Public Administration 

Reform and European Integration, Budva, Montenegro, 26-

27 maart 2009; 

"Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização 

prévia do Tribunal de Contas" in "Revista do Tribunal de 

Contas", nr. 51, januari/juni 2009; 

"Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: 

adaptação a novos desafios", in "Colóquio Internacional – 

A moderna gestão financeira pública: uma resposta à crise 

económica?", uitgegeven door de Portugese Rekenkamer 

ter gelegenheid van haar 160-jarig bestaan, Lissabon, 2009; 

"As reformas na Administração Pública", voorwoord bij 

Regime Geral da Função Pública. Coletânea de 

Legislação, georganiseerd door Maria Laura Veríssimo 

Dias en Paulo Guilherme Fernandes Lajoso, juli 2009; 

"As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: 
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Alguns aspetos fundamentais" in "Revista do Tribunal de 

Contas", nr. 52, juli/december 2009. 

"As reformas da proteção social na Administração Pública 

de 2005 a 2009", voorwoord bij "A Proteção Social dos 

Trabalhadores em Funções Públicas", door Isabel Viseu en 

Vasco Hilário, Coimbra Editora, juli 2011. 

"Conflito de interesses e ética do serviço público", 

medeauteur met Augusto Santos Silva, wetenschappelijk 

artikel ter publicatie in het handboek voor fraude in 

Portugal, dat in 2016 zal worden uitgegeven door de 

Faculteit Economie van de Universiteit van Porto. 

"SIDA, Direito e Ética", in "Criminalidade e Cultura – 

Cadernos do Centro de Estudos Judiciários", nr. 2/90, blz. 

225-240; 

"Antecedentes Legislativos da Reinserção Social" in 

"Cidadão Delinquente: Reinserção Social", Portugees 

Ministerie van Justitie, 1983, blz. 17-47; 

"Delinquente, Estado, Sociedade: o Desafio da Reinserção 

Social", in "Prisões e Reinserção Social", Bulletin nr. 37, 

december 1983 – februari 1984, van het Centro de 

Reflexão Cristã (Centrum voor christelijk beraad), blz. 13-

26; 

"Mercado Social de Emprego e Promoção da Cidadania" in 

"Mercado Social de Emprego – Encontro Nacional de 

Interlocutores – 2000", uitgegeven door de Comissão para 

o Mercado Social de Emprego (Commissie voor de Sociale 

werkgelegenheidsmarkt), blz. 121-124; 

"A Justiça de Menores na Europa" in Infância e Juventude, 

nr. 01-1, januari-maart 2001, blz. 9-20; 

"Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil" in 

Infância e Juventude nr. 01-2, april-juni 2001, blz. 19-24; 

"Execução de Medidas Tutelares Educativas" in "Direito 

Tutelar de Menores – O Sistema em Mudança", 

Rechtenfaculteit van de Universiteit van Coimbra en het 

Openbaar Ministerie, Coimbra Editora 2002, blz. 195-210 
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BIJLAGE 2: ANTWOORDEN VAN JOÃO ALEXANDRE TAVARES 
GONÇALVES DE FIGUEIREDO OP DE VRAGENLIJST 

Beroepservaring 

1. Gelieve uw beroepservaring op het gebied van overheidsfinanciën te 

vermelden, of dat nu ervaring is op het vlak van begrotingsplanning, 

begrotingsuitvoering of -beleid, begrotingscontrole of audits. 

 

1.1. Sinds ik bestuursfuncties uitoefen bij overheidsdiensten – waar ik in mijn 

professionele carrière relatief vroeg mee begon, nl. in 1982 – heb ik 

bevoegdheden gehad op het gebied van overheidsfinanciën. Ik zal vier 

concrete voorbeelden noemen van relevante ervaring op dit vlak. 

 

1.2. Externe financiële controle en audits als rechter van de rekenkamer, 

vanaf 2008. 

Als lid van de rekenkamer, het orgaan dat bevoegd is met de externe en 

onafhankelijke financiële controle van de Portugese overheidsfinanciën, en 

dat het parlement ondersteunt bij het uitoefenen van zijn politieke controle, 

ben ik van 2009 tot 2014 betrokken geweest bij de goedkeuring van het 

advies van de rekenkamer inzake de algemene rekeningen van de staat. 

Dit advies heeft betrekking op de algemene rekeningen van de staat, oftewel 

de rekeningen van alle organen van de openbarebestuurssector van de staat en 

de rekening van de sociale zekerheid. In dit advies spreekt de rekenkamer 

zich uit over de wettelijkheid en het correcte financiële beheer van de 

verrichtingen die ten grondslag liggen aan de algemene rekeningen van de 

staat, op basis van controlemaatregelen en audits die worden uitgevoerd in 

overeenstemming met het door de rekenkamer goedgekeurde handboek voor 

controleprocedures, en conform de internationale normen (International 

Standards of Supreme Audit Institutions). 

Waar ik eerder, op het vlak van overheid en bestuur (binnen de uitvoerende 

macht en in verband met de wetgevende macht) al ervaring had opgedaan met 

de planning, uitvoering en controle van overheidsfinanciën, kreeg ik hier ook 

ervaring met externe financiële controle door de rekenkamer (binnen de 

rechterlijke macht, aangezien de rekenkamer hier op grond van de Portugese 

grondwet onder valt). 

Naast deze interventies heb ik bij de rekenkamer ook audits uitgevoerd, met 

name met betrekking tot de bestuurlijke en financiële wettigheid en de 

uitvoering van door nationale en lokale overheidsdiensten gesloten 

contracten. Ik was eveneens verantwoordelijk voor de uitvoering van audits in 

het kader van onderzoek naar financiële onregelmatigheden. 

 

1.3. Planning en controle van de Portugese overheidsfinanciën in de periode 

2005-2007. 

In mei 2005 werd het begrotingstekort van de Portugese staat door de centrale 

bank van Portugal geschat op 6,2 % van het bbp. Er was dus sprake van niet-

nakoming van de verplichtingen in het kader van het stabiliteits- en groeipact 
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van de Europese Unie. Daarbij moet worden opgemerkt dat het niveau van 

het begrotingstekort in de jaren voor 2005 (van 2002 tot 2004) evenmin 

verenigbaar was met het stabiliteits- en groeipact, ondanks het feit dat er 

tijdig aanzienlijke maatregelen waren getroffen. 

Tegen deze achtergrond werd ik actief in overheidsfuncties als staatssecretaris 

van Openbaar Bestuur van de Portugese regering, binnen het Ministerie van 

Financiën. De verantwoordelijke ambtenaren van het Portugese Ministerie 

van Financiën, waaronder ikzelf, werden toen verplicht een 

begrotingsconsolidatiestrategie uit te stippelen voor de Portugese 

overheidsfinanciën. Deze strategie was er voornamelijk op gericht het 

overheidstekort terug te dringen tot minder dan 3 % van het bbp in 2008, 

onder meer door de uitgaven, en met name de primaire lopende uitgaven, te 

verlagen. 

 

De consolidatiestrategie werd voornamelijk ten uitvoer gelegd via de 

volgende, mede door mij ontworpen instrumenten: 

a) Het meerjarig programma ter verlaging van de lopende uitgaven, 

dat alle structurele hervormingen van het openbaar bestuur omvat, 

alsook van het beheer van de personele middelen daarvan, de sociale 

zekerheid en de gezondheidsdiensten en het onderwijs, de grootste 

uitgavenposten, met het oog op de consolidatiestrategie, en vergezeld 

van een raming van de daaruit voortvloeiende effecten op de 

begroting. De hervormingen die werden doorgevoerd op het vlak van 

de overheidsdiensten en het beheer van hun personele middelen, 

waarvoor ik verantwoordelijk was, zal ik toelichten in mijn 

antwoorden op de vragen 2 en 6; 

 

b) De groei- en stabiliteitsprogramma's van 2005-2009, 2006-2010 en 

2007-2011. In lijn met de richtsnoeren van de communautaire 

regelgeving werden in deze documenten de begrotingsdoelstellingen 

op korte en middellange termijn vastgesteld, en omvatten zij 

bovengenoemde structurele hervormingen voor 

begrotingsconsolidatie, evenals maatregelen voor de vereenvoudiging 

van het belastingstelsel, het toezicht op belastingontwijking en -

fraude, de terugdringing van de aanwezigheid van de overheid in de 

economie, en een privatiseringsprogramma; 

 

c) De staatsbegrotingen van 2006, 2007 en 2008, waarin deze strategie 

ten uitvoer werd gelegd en waarin de doelstellingen voor het 

begrotingssaldo werden vastgesteld op -4,8 %, -3,7 % en -2,4 % van 

het bbp. 

De uitwerking van deze programma's, van de wetten op de staatsbegroting en 

van de wetsbesluiten inzake de uitvoering van de begroting, waar ik binnen 

de regering en in haar vertegenwoordiging bij het Portugese parlement bij 

betrokken was, en met name de onderdelen die betrekking hadden op de 

uitgaven, boden mij ervaring op het gebied van planning op middellange en 

korte termijn met gevolgen voor alle Portugese overheidsfinanciën, die 
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eveneens verband hield met het ontwerp en de ontwikkeling van structurele 

hervormingen. 

Op hetzelfde terrein maar op het niveau van de begrotingscontrole ben ik 

tevens betrokken geweest bij het goedkeuringsproces van de algemene 

rekeningen van de staat voor 2005, 2006 en 2007. 

Met de destijds vastgestelde strategie voor begrotingsconsolidatie werden niet 

alleen de voornaamste elementen van de gestelde doelen bereikt, maar 

werden deze zelfs overtroffen, aangezien het tekort in 2006 werd 

teruggedrongen tot 4,3 % van het bbp en in 2007 tot 3 %. In juni 2008 trok de 

Raad van de Europese Unie het besluit van 20 september 2005 betreffende de 

procedure voor een buitensporig tekort in Portugal in. 

 

1.4. Planning en controle van de financiën van het Portugese Ministerie van 

Justitie van 1991 tot 1999. 

In mijn hoedanigheid van kabinetschef van regeringsleden (een 

staatssecretaris en een minister) tijdens deze periode was ik betrokken bij de 

ontwikkeling van begrotingen en rekeningen van het Ministerie van 

Justitie, waarbij belangrijke organen en diensten betrokken waren, met name 

rechtbanken, het Openbaar Ministerie, hoge raden van de magistratuur, 

diensten van de registratie en het notariaat, de gerechtelijke politie, het 

gevangeniswezen, de nationale reclasseringsdienst en de diensten voor 

gerechtelijke geneeskunde. Deze werkzaamheden omvatten de evaluatie van 

voorstellen van de diensten van het ministerie, in samenwerking met de 

diensten voor interne controle, en de voorbereiding van het besluit van de 

regeringsleden. Naast deze werkzaamheden aan het begin en het einde van de 

financiële beheercyclus ben ik ettelijke malen betrokken geweest bij de 

uitvoering van de begroting van deze diensten, wanneer een besluit van de 

regeringsleden op grond van de wet vereist was. 

 

1.5. De planning, uitvoering en controle van de begrotingen van de nationale 

reclasseringsdienst en het gevangeniswezen van 1999 tot 2002. 

Tijdens deze periode als hoofd van het Instituto de Reinserção Social 

(nationale reclasseringsdienst) en van het directoraat-generaal van het 

gevangeniswezen leidde ik de opstelling van de respectievelijke begrotingen 

en rekeningen en was ik eveneens hoofdverantwoordelijke voor de uitvoering 

daarvan: begrotingen met een jaarlijkse waarde van 37 500 000 EUR en 

243 400 000 EUR (in 1999 en 2002). Ik was verantwoording verschuldigd 

aan de regering, die mij had aangesteld, het parlement, dat mij om 

toelichtingen zou kunnen vragen, en aan de rekenkamer, die de 

administratieve en financiële wettelijkheid van de te sluiten 

overheidscontracten controleerde en audits uitvoerde ten aanzien van de 

voorgaande begrotingsprocedures en het begrotingsbeheer. 

 

2. Wat zijn de belangrijkste successen die u tijdens uw loopbaan heeft geboekt? 

 

2.1. Ik zou vier stadia of feiten in mijn carrière willen belichten die mijns inziens 

een impact hebben gehad op de organisatie of het functioneren van de staat of 
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zelfs, direct of indirect, op de Portugese samenleving. Ze zijn zelfs van grote 

invloed geweest op mijn professionele ontwikkeling. Ik ben mij er echter van 

bewust dat ik heb kunnen rekenen op de medewerking van talloze andere 

ambtenaren – leidinggevenden, collega's en ondergeschikten – en dat ik 

zonder hen en hun bijdragen veel minder had kunnen bereiken. Veel van de 

onderstaande verwezenlijkingen zijn aan hen te danken. Ik zal kort en bondig 

zijn, aangezien een volledige en vooral technisch gedetailleerde uiteenzetting 

te veel pagina's in beslag zou nemen. 

 

2.2. TEN EERSTE: de tussen 2005 en 2009 doorgevoerde hervormingen in 

het Portugese openbaar bestuur. 
De politieke en financiële context van het ontwerp en de tenuitvoerlegging 

van deze hervormingen heb ik reeds hierboven in punt 1.3 toegelicht. 

In een verslag van 2008 met als titel "Avaliação do Processo Orçamental em 

Portugal" (Evaluatie van het begrotingsproces in Portugal) stelde de OESO 

op blz. 27 dat er op verschillende gebieden grote structurele hervormingen 

werden uitgevoerd en dat de regering een indrukwekkende hervorming van 

het overheidsbestuur had gestart. 

 

Ik was verantwoordelijk voor de volgende hervormingen – dat wil zeggen: ik 

leidde het politieke en technische ontwerp, de ontwikkeling, de juridische 

formulering die ik in de regering en ten overstaan van het parlement 

verdedigde en de verspreiding ervan, met name in de media: 

a) De reorganisatie van het staatsbestuur van 2005 tot 2007: er is een 

structurele evaluatie uitgevoerd van de 518 overheidsorganen die 

samen het staatsbestuur vormden zodat besluiten konden worden 

genomen over de afschaffing, fusie of inkrimping daarvan. Aan het 

einde van deze reorganisatie was het aantal organen teruggebracht tot 

331: een vermindering van 26 %. Het was echter niet slechts een 

kwestie van het reduceren van de organisatorische afmetingen van het 

staatsbestuur en dus van het aantal leidinggevende functies (die 

eveneens met 26 % werden teruggedrongen), maar eveneens van het 

vergroten van de rationaliteit, zuinigheid, doeltreffendheid en 

efficiëntie. Deze doelstellingen waren gericht op de ontwikkeling van 

een basismodel voor alle ministeries, rekening houdend met hun 

specifieke eigenschappen, met de nadruk op drie terreinen: de 

versterking van regeringsondersteunende functies, met name op het 

gebied van planning, evaluatie en controle, de reorganisatie van het 

gedecentraliseerde bestuur en de hervorming van de functies voor het 

beheer van middelen, met de opzet en ingebruikname van 

gemeenschappelijke diensten voor het beheer van financiële en 

personele middelen en openbare aanbesteding; 

 

b) De hervorming van arbeidsregelingen in de overheidssector van 

2006 tot 2009: er werd een nieuwe arbeidsregeling voor ambtenaren – 

destijds circa 740 000 personen – goedgekeurd, met de nadruk op drie 

hoofdgebieden: 
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 de contractregeling, waarbij arbeidscontracten zijn 

goedgekeurd voor ambtenaren in het algemeen, en 

benoeming blijft voorbehouden aan hogere en 

vertegenwoordigende overheidsfuncties; 

 een nieuwe vereenvoudigde loopbaanstructuur, waarbij 

honderden functies zijn afgeschaft; 

 een nieuw loonstelsel, op basis van een enkele loontabel voor 

alle ambtenaren met bonussen voor uitstekende prestaties. 

Deze hervormingen hadden ten doel de regeling voor ambtenaren meer 

op een lijn te brengen met de algemene arbeidsregeling voor Portugese 

werknemers; een nieuw beheermodel voor personele middelen, nauw 

verbonden met het begrotingsbeheer; een nauw verband tussen loon- 

en loopbaanontwikkeling en de beoordeling van de inzet en beloning 

naar merite; vereenvoudiging en transparantie van de loon- en 

loopbaanstructuren; 

c) De opzet van beoordelingssystemen voor overheidsdiensten, 

bestuurders en werknemers in 2007: voor het eerst werd bij de 

Portugese overheid een algemeen beoordelingssysteem ingevoerd voor 

overheidsdiensten en bestuurders, gekoppeld aan een systeem voor de 

beoordeling van de inzet van alle ambtenaren en toegespitst op de 

openbarebeheercycli, op basis van doelstellingen, indicatoren en 

resultaten. Er werden verplichte quota vastgesteld om de beste 

ambtenaren te onderscheiden van de rest (er kan maximaal 25 % tot de 

besten worden gerekend). Voor de slechtst presterende ambtenaren 

werd er een disciplinaire procedure ingevoerd waarmee kan worden 

vastgesteld of er sprake is van schending van de ambtsplicht, die 

eventueel een beëindiging van de arbeidsrelatie tot gevolg kan 

hebben. Deze maatregelen maakten een belangrijk verschil voor de 

loopbanen en lonen van bestuurders en de overige werknemers, en 

dientengevolge ook voor de begrotingen van de diensten. 

d) De hervorming van de socialebeschermingsregelingen voor 

ambtenaren in 2005, 2006 en 2007: de pensioenregeling voor 

ambtenaren – de algemene regeling en de 32 bijzondere regelingen die 

destijds van kracht waren – werd hervormd, en in overeenstemming 

gebracht met de algemene socialezekerheidsregelingen. Tot op dat 

moment hadden de ambtenaren een eigen, gunstiger regeling. Ze 

gingen op hun 60e met pensioen, terwijl andere werknemers moesten 

doorwerken tot hun 65e. De pensioengerechtigde leeftijd werd 

vastgesteld op 65 jaar. In 2006 is voor de nieuwe regeling een 

overgangsfase ingegaan, die inmiddels is voltooid. Ook werden de 

ziektekostenverzekeringsstelsels van de ambtenaren hervormd. Hierbij 

werden de bijzondere, meest gunstige regelingen (bij defensie, de 

veiligheidsdiensten en justitie) en aanvullende sociale regelingen 

afgeschaft of aangepast. Alle regelingen werden gestandaardiseerd en 

aan meer discipline onderworpen. 
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e) Toezicht op de aanwerving en mobiliteit van het personeel vanaf 

2005. Deze hervorming omvatte voornamelijk juridische en 

beheermechanismen om het aantal ambtenaren terug te dringen en hun 

interne mobiliteit te bevorderen, via juridische regelingen en 

beheermechanismen. Er werd een centrale gegevensbank van de 

personele middelen van het openbaar bestuur opgezet, iets dat daarvoor 

nog niet bestond. Deze mechanismen blijven van kracht, en bieden per 

kwartaal informatie over de personele middelen. Het aantal 

personeelsleden van de overheid is tussen 2005 en 2008 afgenomen 

van 747 880 tot 692 279, oftewel een personeelsinkrimping van 

7,5 % in vier jaar tijd. 

 

2.3. TEN TWEEDE: controles door de rekenkamer van contracten voor 

publiek-private partnerschappen voor de concessie van snelwegen. 
In 2009 werd in een besluit van de rekenkamer, waarvoor ik rapporteur was, 

bepaald dat controle vooraf door de rekenkamer vereist was voor de sluiting 

van contracten door de voor het wegennet bevoegde openbare dienst met een 

waarde hoger dan 350 000 EURO. In dit verband vroeg de regering de 

rekenkamer te beslissen over de rechtsconformiteit van een publiek-privaat 

partnerschapscontract met een naamloze vennootschap voor het ontwerp, de 

aanleg, financiering, het onderhoud en de exploitatie van de snelweg "Douro 

Interior" voor een periode van dertig jaar. Het contract had op 1 januari 2009 

een netto contante waarde van 798 000 000 EUR. De evaluatie van de 

rekenkamer had voornamelijk betrekking op de eerbiediging van de nationale 

en Europese regelgeving op het vlak van openbare aanbestedingen en de 

formatie van contractuele publiek-private partnerschappen en op de 

toepasselijke financiële wetgeving. Ik was eveneens rapporteur voor het 

besluit van de rekenkamer. In het besluit werd vastgesteld dat de wetgeving 

was geschonden bij de aanbestedingsprocedure, met als gevolg dat er geen 

betalingen konden verricht. De regering zag zich gedwongen een deel van de 

aanbestedingsprocedure over te doen en het contract te herformuleren. Naar 

aanleiding van dit eerste besluit werden vier andere concessieovereenkomsten 

voor snelwegen onderworpen aan dezelfde controle door de rekenkamer, met 

hetzelfde resultaat. De context waarin deze procedures en besluiten tot stand 

kwamen en de omvangrijke bedragen en tijdsschema's die hiermee gemoeid 

waren, droegen ertoe bij dat er binnen de overheid en de samenleving meer 

bewustzijn ontstond wat betreft de belangrijke rol van de rekenkamer, als 

onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op de wettelijkheid van handelingen 

en contracten waarbij openbare uitgaven komen kijken. 

 

2.4. TEN DERDE: de hervorming van het systeem voor toezicht op 

jeugdcriminaliteit in 2000. 

Hoewel het irrelevant zou kunnen lijken voor een kandidatuur voor de 

Europese Rekenkamer, lijkt het mij toch van belang te wijzen op deze 

hervorming vanwege de impact die zij gehad heeft en nog steeds heeft op de 

samenleving. Daarnaast diende deze hervorming als voorbeeld van 
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doeltreffend en efficiënt beheer en is zij van groot belang geweest voor mijn 

latere carrière. 

In de jaren negentig van de vorige eeuw was het Portugese rechtsstelsel voor 

jeugdcriminaliteit nog gebaseerd op een model van bescherming. Dat wil 

zeggen: de jonge delinquent werd gezien als iemand die bijzondere 

bescherming nodig had om van het criminele pad af te komen en te blijven. In 

dit model waren dwangmaatregelen en fysieke opsluiting uitgesloten. 

De opkomst van gewelddadige vormen van jeugdcriminaliteit in Portugal 

maakte duidelijk dat dit model gedateerd was. Daarom is in 1999 nieuwe 

wetgeving aangenomen die fysieke opsluiting via de rechtbank en gesloten 

inrichtingen voor adolescente en jonge delinquenten mogelijk maakte, zonder 

de educatieve aspecten uit het oog te verliezen. Deze wetgeving trad echter 

niet in werking vanwege een tekort aan financiële, fysieke en personele 

middelen. 

In de zomer van 2000 werden vervolgens enkele tientallen ernstige 

misdrijven gepleegd door jongeren die diepe indruk maakten in de media en 

de samenleving, waardoor het onvermogen van de staat om de 

jeugdcriminaliteit te beheersen pijnlijk duidelijk werd. 

Ik was destijds hoofd van de nationale reclasseringsdienst, het op dit vlak 

bevoegde bestuursorgaan. 

Gezien deze ernstige voorvallen heb ik toen, na overleg met verschillende 

gerechtelijke, bestuurs-, en overheidsorganen, een kortetermijnprogramma 

voorgesteld, voorzien van de nodige financiering, met het oog op de 

inwerkingtreding in januari 2001 van de nieuwe wetgeving inzake 

jeugdcriminaliteit. Dit voorstel werd op 19 augustus 2000 door de regering 

goedgekeurd. 

Van augustus tot december 2000 werd aanvullende wetgeving voorbereid en 

goedgekeurd, en werden dringende maatregelen genomen voor de aanpassing 

van de gebouwen waar de zwaarste jeugddelinquenten zouden worden 

geplaatst, voor de aanwerving en opleiding van nieuwe ambtenaren die 

rechtstreeks contact met hen zouden hebben, en voor de bewustmaking en 

opleiding van magistraten. 

Omdat het controversiële materie betrof – vooral binnen juridische en 

academische kringen – die aardig wat stof deed opwaaien in de samenleving, 

werd ik gevraagd als spreker bij verschillende openbare debatten, ook in 

televisieprogramma's. 

De wet trad op 1 januari 2001 in werking. Crises zoals die tijdens de zomer 

van 2000 hebben zich niet meer voorgedaan. Het nieuwe model en de 

reactiesystemen zijn gestabiliseerd. 

 

2.5. TEN VIERDE: de invoering in Portugal van een elektronisch systeem 

voor de bewaking van delinquenten (offenders electronic penal monitoring) 

vanaf 1999. 

Deze ervaring is eveneens noemenswaardig vanwege de impact ervan op de 

Portugese samenleving, de omvang van de openbare aanbesteding en de 

financiële aspecten, en omdat ik verantwoordelijk was voor de voorbereiding 

en lancering van het systeem. 
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In de jaren negentig waren de Portugese gevangenissen ernstig overbevolkt 

en bereikte deze situatie een dieptepunt. Er was behoefte aan goedkopere en 

efficiëntere mechanismen voor criminaliteitsbeheersing die een alternatief 

vormden voor gevangenisstraffen. Er vond een breed debat plaats in het land 

over de daaruit voortvloeiende veiligheidskwesties, waarbij velen hun 

afkeuring uitspraken over elektronische bewaking, met name omdat dit 

minder veilig voor de samenleving zou zijn. De regering en het parlement 

keurden de noodzakelijke basiswetgeving uiteindelijk goed in 1999. 

Vervolgens werden de volgende stappen genomen: er werd onderzoek gedaan 

naar de in andere landen opgedane ervaring, met inbegrip van 

informatiebezoeken, er werden informatie- en technologiesystemen 

ontworpen en de technische kenmerken van de apparatuur werden vastgelegd, 

er werd een internationale aanbestedingsprocedure geopend voor de aankoop 

van plaatsbepalings- en bewakingsdiensten op afstand, de nodige wetgeving 

werd goedgekeurd, en er werd gespecialiseerd personeel aangeworven en 

opgeleid. Hierna werd het aankoopcontract voor de bewakingsdiensten met 

een waarde van 2 704 956,05 EUR getekend. 

De elektronische bewaking is op 2 januari 2002 van start gegaan en 

geleidelijk uitgebreid, totdat zij in 2005 het gehele Portugese grondgebied 

besloeg. Tegenwoordig is de elektronische bewaking van delinquenten een in 

Portugal algemeen aanvaarde oplossing, met een zeer laag foutenpercentage, 

die gemiddeld voor zo'n 1000 delinquenten tegelijkertijd wordt toegepast. 

 

3. In hoeverre heeft u beroepservaring opgedaan bij internationale 

multiculturele en meertalige organisaties of instellingen die in andere landen 

dan uw thuisland zijn gevestigd? 

 

3.1. Tussen 1985 en 1987 heb ik verschillende functies bekleed bij de overheid 

van Macau. Aangezien dit Chinees grondgebied is onder Portugees bestuur, 

is de cultuur overheersend Chinees van karakter. Ik organiseerde en leidde de 

centrale overheidsdienst van Macau voor kwesties op het gebied van 

bestuursorganisatie en informatietechnologie. Bij deze dienst waren evenveel 

Chinese als Portugese collega's werkzaam, die tegelijkertijd met Chinese en 

Portugese teksten werkten. Aangezien ikzelf en enkele Portugese collega's het 

Chinees (Kantonees), op enkele standaarduitdrukkingen na, niet machtig zijn, 

en omdat ook de Chinese collega's geen Portugees spreken, werd het Engels 

als spreektaal gebruikt. 

Op grond van mijn ervaring hier benoemde de gouverneur van Macau mij 

voor de Commissie voor de invoering van de Chinese taal, die bestond uit 

belangrijke personen uit de Macause overheid en samenleving, Portugezen en 

Chinezen. Deze commissie stelde de nodige maatregelen vast voor de 

geleidelijke invoering van het Chinees als officiële bestuurstaal van Macau, 

op alle niveaus, met name op het gebied van de aanwerving van lokale 

werknemers en bestuurders, de ontwikkeling van het rechtsstelsel, het gebruik 

binnen overheidsinstellingen en rechtbanken, en de mechanismen voor 

vertaling tussen de twee officiële talen. Deze en de hieropvolgende 
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werkzaamheden waren van fundamenteel belang voor de overgang van het 

bestuur naar de Chinese Volksrepubliek, die in december 1999 soepel verliep. 

 

3.2. Van 1999 tot 2004 had ik een leidende functie bij CEP - Confederation of 

European Probation (http://www.cepprobation.org/), aanvankelijk als 

bestuurslid, tot ik in 2001 werd gekozen tot voorzitter van de Algemene 

Vergadering. De zetel van CEP is gevestigd in Den Haag (Nederland). Het is 

een internationale organisatie die het Frans, Engels en Duits als werktalen 

heeft, en momenteel organen van Ministeries van Justitie verenigt met 

universiteiten en andere instellingen uit 36 Europese landen die 

bevoegdheden hebben op het vlak van de uitvoering van niet-

vrijheidsbenemende straffen, met het oog op veiligere samenlevingen, de 

reclassering van delinquenten en hun sociale re-integratie. Als voorzitter 

leidde ik de vergaderingen van de Algemene Vergadering en de bestuursraad, 

waarin acht landen vertegenwoordigd waren, en was ik verantwoordelijk voor 

het algemene beheer van de organisatie en voor de contacten met de 

gevangenisbesturen van de lidstaten en met internationale organisaties, zoals 

de Raad van Europa en de Europese Unie. Toen ik deze functie neerlegde 

werd ik door de Algemene Vergadering gekozen tot CEP-erelid. 

 

3.3. Mijn internationale ervaring omvat eveneens de deelname aan raden en 

technische vergaderingen van de Europese Unie, OESO, VN, Raad van 

Europa, de Gemeenschap van Portugeestalige landen, de conferentie van 

ministers van Justitie en van Openbaar Bestuur van de Ibero-Amerikaanse 

landen, INTOSAI en EUROSAI, de contactgroep van voorzitters van de 

rekenkamers van de EU, en de verbindingsfunctionarissen daarvan. 

 

4. Heeft men u kwijting verleend voor de managementtaken die u voorheen 

uitvoerde, indien een dergelijke procedure van toepassing is? 

 

Toen ik mijn vorige managementtaken neerlegde – met name die als voorzitter 

van een overheidsinstelling en als directeur-generaal – heb ik nauwgezet voldaan 

aan alle wettelijke bepalingen wat betreft de indiening van verslagen en 

rekeningen aan de bevoegde organen, en dit heeft nooit aanleiding gegeven tot 

enige vragen. 

 

5. Welke van de door u vervulde functies waren het gevolg van een politieke 

benoeming? 

 

Mijn functie als staatssecretaris van Openbaar Bestuur en regeringslid was het 

gevolg van een politieke benoeming; ik was voorgedragen door de premier en 

werd benoemd en geïnstalleerd door de president van de republiek. 

Mijn functies als kabinetschef van een regeringslid kwamen voort uit het in mij 

gestelde vertrouwen door het desbetreffende lid. In mijn geval moet ik erop 

wijzen dat ik deze functies – als kabinetschef van een staatssecretaris en van de 

minister van Justitie – heb bekleed in regeringen met verschillende politieke 

oriëntaties. 

http://www.cepprobation.org/


PE587.475v02-00 26/36 RR\1103835NL.docx 

NL 

In Portugal worden voorzitters en directeuren-generaal van overheidsinstellingen 

op voorstel van de bevoegde minister benoemd door de premier. Mijn 

benoemingen voor deze functies waren echter voornamelijk gebaseerd op 

overwegingen van professionele competentie, zoals duidelijk blijkt uit mijn 

loopbaan. 

 

6. Wat zijn de drie belangrijkste beslissingen waarbij u tijdens uw loopbaan 

betrokken bent geweest? 

 

6.1. Ik zal drie beslissingen noemen die het resultaat zijn geweest van bijzonder 

zorgvuldige afwegingen, gezien de impact die zij hoogstwaarschijnlijk 

zouden hebben en de controverse die zij op nationaal niveau teweeg zouden 

brengen. 

 

6.2. TEN EERSTE: de afschaffing van de automatische salarisverhoging voor 

alle ambtenaren in 2005. 

In 2005 waren de uitgaven voor overheidspersoneel in Portugal bijzonder 

hoog: deze uitgaven waren goed voor zo'n 14,5 % van het bnp, veel hoger dan 

het gemiddelde van de OESO-landen. Tegen de onder punt 1.3 uiteengezette 

achtergrond was het van fundamenteel belang oplossingen met een 

onmiddellijk effect te vinden om te voorkomen dat deze kosten nog verder 

zouden toenemen. De loopbaan- en loonstelsels van de ambtenaren omvatten 

destijds mechanismen voor automatische loonsverhogingen naar anciënniteit, 

zonder dat er rekening werd gehouden met de begrotingscapaciteit. Het 

regeringsbesluit dat ik voorbereidde en dat vervolgens werd aangenomen 

leidde tot de afschaffing van deze mechanismen en zelfs tot de bevriezing van 

vele andere loon- en loopbaanontwikkelingscomponenten. Dit was uiteraard 

een zeer controversieel besluit, dat gevolgen had voor de 

inkomensperspectieven van circa 740 000 ambtenaren en hun gezinnen. Zoals 

te verwachten moest ik het hoofd bieden aan de vakbonden en hun legitieme 

verzet, dat zij voornamelijk boden door te staken. Ook moest ik dit besloot bij 

talloze gelegenheden in het openbaar verdedigen, met name in de media. Naar 

aanleiding van dit besluit moest het gehele loopbaan- en loonstelsel worden 

herzien met het oog op het vinden van een oplossing die in lijn was met het 

beheer van de begroting. 

 

6.3. TEN TWEEDE: de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 

65 jaar voor alle ambtenaren in 2005. 

Zoals eerder gezegd, hadden ambtenaren een pensioenregeling die veel 

gunstiger was dan die van de overige werknemers. In 2005 werd de 

houdbaarheid van deze regelingen, tegen de eerder geschetste achtergrond, in 

twijfel getrokken; niet alleen met het oog op de financiële duurzaamheid van 

de staat maar ook met het oog op billijkheid. Het besluit dat ik opstelde, en 

dat door de regering werd goedgekeurd, vormde een eerste stap om de 

pensioenregeling van de ambtenaren meer in lijn te brengen met die van 

andere Portugese werknemers. Het meest symbolische onderdeel van dit 

convergentieproces was de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 
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60 naar 65 jaar. Dit hield in dat alle ambtenaren in de regel vijf jaar langer 

moesten doorwerken om hun ouderdomspensioen te kunnen ontvangen. Het 

was dus een besluit met verstrekkende gevolgen dat destijds veel controverse 

losmaakte, en dezelfde reacties opriep als omschreven onder het vorige punt. 

Het was weer een besluit dat ervoor zorgde dat het overheidstekort bijna 

onmiddellijk werd teruggedrongen. Op 1 januari 2006 ging een 

overgangsperiode in, die inmiddels is afgerond. Momenteel gaan alle 

ambtenaren op 65-jarige leeftijd met pensioen. Dankzij deze en alle andere in 

2006 en 2007 en nog later genomen maatregelen werd de convergentie van de 

pensioenregelingen een feit. Nu geldt voor alle Portugezen dezelfde regeling. 

 

6.4. TEN DERDE: de nietigverklaring in 2009 van een door de staat gesloten 

contract tot oprichting van een publiek-privaat partnerschap met een 

waarde van 798 000 000 EUR. 

In 2008 werd ik tijdens een openbaar vergelijkend onderzoek door een 

onafhankelijke jury gekozen tot rechter van de rekenkamer, en moest ik de 

regering verlaten. Vervolgens werd ik in 2009, zoals reeds uiteengezet in punt 

2.3, in de rekenkamer aangewezen voor de beoordeling van een contract met 

grote financiële waarde met betrekking tot een publiek-privaat partnerschap 

voor het ontwerp, de aanleg en de exploitatie van een snelweg. Deze 

procedure was juridisch en financieel zeer complex. Er speelden vele 

belangen mee en ieder besluit zou politieke gevolgen hebben. Bij de 

voorbereiding van het besluit dat uiteindelijk door de rekenkamer werd 

aangenomen heb ik mij uitsluitend laten leiden door de geldende wetgeving 

en door de beginselen van nauwkeurigheid en onpartijdigheid, die eigen zijn 

aan de rechtspraak. Het besluit was, zoals ik al zei, ongunstig voor de 

regering waarvan ik zelf deel had uitgemaakt. Het kreeg veel aandacht in de 

media en had verstrekkende gevolgen, in de zin dat andere besluiten van de 

rekenkamer over soortgelijke contracten op dezelfde wijze moesten worden 

beoordeeld, wat ertoe leidde dat de procedures voor de samenstelling 

gedeeltelijk moesten worden overgedaan en dat de contracten moesten 

worden aangepast. Hierbij moet worden opgemerkt dat er geen beroep werd 

aangetekend tegen het besluit waarvoor ik rapporteur was, hoewel dit wel tot 

de mogelijkheden behoorde. 

Onafhankelijkheid 

7. In het Verdrag wordt bepaald dat de leden van de Rekenkamer hun ambt 

"volkomen onafhankelijk" uitoefenen. Hoe zou u bij de uitoefening van uw 

toekomstige functie invulling geven aan deze verplichting? 

 

Ik ben al acht jaar werkzaam als rechter in een rekenkamer en in deze 

hoedanigheid volledig onafhankelijk. Ik neem van niemand opdrachten of 

instructies aan: ik neem mijn besluiten conform de wet en naar eer en geweten, 

rekening houdend met een reeks aanvullende omstandigheden, waaronder 

technische, sociale, economische en culturele factoren. Maar deze 

omstandigheden neem ik enkel in aanmerking waar en wanneer de wet dat toelaat. 
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Het in punt 6.4 omschreven besluit weerspiegelt mijn onafhankelijke aanpak. 

Ik beschouw mijn persoonlijke onafhankelijkheid ook als een onlosmakelijke 

component van de onafhankelijkheid van de instellingen die ik dien. Het 

omgekeerde geldt eveneens. 

Mocht ik benoemd worden als lid van de Europese Rekenkamer, dan zal ik de 

beginselen en regels van de EU-Verdragen en het daarvan afgeleide recht 

eerbiedigen en handhaven. Dat wil zeggen dat ik evenmin instructies zal vragen of 

aanvaarden van regeringen of andere organen, en dat ik mij zal weerhouden van 

handelingen die onverenigbaar zijn met deze bevoegdheden, zoals uitdrukkelijk in 

het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt vereist. 

Ik zal afzien van iedere professionele of andere activiteit die in strijd is met het 

beginsel van onafhankelijkheid. Mijn professionele en persoonlijke betrekkingen 

met autoriteiten en belangengroepen zullen altijd worden geleid door de 

eerbiediging van het beginsel van onafhankelijkheid. 

Ik zal mij houden aan de gedragscode van de Europese Rekenkamer, waarin de 

vereisten van de gedragscode van INTOSAI (ISSAI 30) zijn opgenomen. Deze 

richtsnoeren moeten helpen ervoor te zorgen dat de dagelijks door de leden van de 

rekenkamer genomen besluiten, zowel wat betreft de controles als het beheer van 

de instelling, in overeenstemming zijn met de in de code van INTOSAI 

vastgelegde beginselen, met name: integriteit, onafhankelijkheid, objectiviteit, 

onpartijdigheid, beroepsgeheim, toewijding en competentie. 

 

8. Heeft u of hebben uw naaste familieleden (uw ouders, broers en zussen, 

wettelijke partner en kinderen) zakelijke of financiële belangen of andere 

verplichtingen waardoor een conflict met uw toekomstige taken zou kunnen 

optreden? 

 

Ik heb geen zakelijke of financiële belangen of andere verplichtingen waardoor 

een conflict met de taken als lid van de Europese Rekenkamer zou kunnen 

optreden. 

Mijn naaste familieleden (broers en zussen en neefjes en nichtjes) hebben geen 

zakelijke of financiële belangen of andere verplichtingen die vragen zouden 

kunnen oproepen over de verenigbaarheid met de taken van een lid van de 

Europese Rekenkamer, waarvoor ik eventueel benoemd zou kunnen worden. 

9. Bent u bereid om al uw financiële belangen en andere verplichtingen aan de 

voorzitter van de Rekenkamer te onthullen en ze openbaar te maken? 

 

Ik ben bereid om al mijn financiële belangen en andere verplichtingen aan de 

voorzitter van de Rekenkamer te onthullen en ze openbaar te maken. 

Dergelijke vereisten zijn niet nieuw voor mij. In Portugal heb ik dit al enkele 

keren gedaan, in overeenstemming met de Portugese wet op grond waarvan dit 

verplicht is, door schriftelijke verklaringen af te leggen over al mijn financiële en 

vermogensbelangen. Deze verklaringen zijn gedeponeerd bij het Portugees 

constitutioneel hof, en algemeen toegankelijk voor alle burgers. 
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10. Bent u momenteel betrokken bij een gerechtelijke procedure? Zo ja, verstrek 

nadere bijzonderheden. 

Op dit moment ben ik bij geen enkele gerechtelijke procedure betrokken. 

11. Hebt u een actieve of uitvoerende rol in de politiek, en zo ja, op welk niveau? 

Heeft u de afgelopen 18 maanden een politieke functie vervuld? Zo ja, 

verstrek nadere bijzonderheden. 

 

Ik heb geen actieve of uitvoerende rol in de politiek, en heb de afgelopen 18 

maanden geen politieke functie vervuld. Mijn wettelijke status als rechter bij de 

rekenkamer, een functie die ik sinds juni 2008 vervul, belet mij dergelijke 

activiteiten of taken op mij te nemen. 

 

12. Zou u een functie waarvoor u gekozen bent, of een actieve functie met 

verantwoordelijkheden in een politieke partij opgeven als u wordt benoemd 

tot lid van de Rekenkamer? 

 

Ik heb geen functie waarvoor ik gekozen ben en evenmin een actieve functie met 

verantwoordelijkheden in een politieke partij. 

 

13. Hoe zou u te werk gaan bij een zaak die verband houdt met een ernstige 

onregelmatigheid, of zelfs fraude en/of corruptie, waarbij personen uit uw 

lidstaat van herkomst betrokken zijn? 

 

Ik zal het beginsel dat de wet voor allen gelijk is nauwgezet in acht nemen. 

Ik zal waarborgen en erop toezien dat er geen enkele vorm van discriminatie is 

tussen lidstaten, personen of instellingen. 

Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan moeten de feiten objectief 

worden onderzocht en gerapporteerd. Bewijs voor onregelmatigheden moet 

worden doorgegeven aan de ordonnateurs. Indien er aanwijzingen zijn voor 

mogelijke fraude en/of corruptie of andere handelingen die de financiële belangen 

van de EU schaden, moeten deze worden gemeld aan het Europees Bureau voor 

fraudebestrijding. 

In beide gevallen zal ik ernaar streven dat de door de Europese Rekenkamer 

aangenomen regels en procedures voor de afhandeling van dergelijke situaties 

worden nageleefd en tijdig en naar behoren worden toegepast. 

Uitoefening van het ambt 

14. Wat zijn volgens u de belangrijkste kenmerken van een cultuur van goed 

financieel beheer in eender welke openbare dienst? Hoe zou de Rekenkamer 

hiertoe kunnen bijdragen? 

 

14.1. Eerst en vooral mag men bij goed financieel beheer nooit uit het oog 

verliezen dat de financiële middelen die aan overheidsinstellingen ter 

beschikking worden gesteld hun niet toebehoren, maar dat deze ze, direct of 

indirect, door de burgers zijn toevertrouwd. Het financieel beheer van 



PE587.475v02-00 30/36 RR\1103835NL.docx 

NL 

openbare diensten moet dus zijn gebaseerd op het besef dat regeringen en 

andere entiteiten in de openbare sector verantwoordelijk zijn voor een 

economisch effectief en efficiënt gebruik van middelen die afkomstig zijn 

uit de belastingen en andere financieringsbronnen, met als doel om hun 

wettelijke taak te vervullen en de nodige, hoogwaardige diensten te leveren 

aan de samenleving. 

 

14.2. Als externe controleur heeft de Rekenkamer als missie het financieel beheer 

en het afleggen van verantwoording van de EU te verbeteren. Ik ben mij er 

terdege van bewust dat in het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie is bepaald dat de begroting van de Unie moet worden 

uitgevoerd in overeenstemming met het beginsel van goed financieel 

beheer. Voorts wordt in het Financieel Reglement het volgende bepaald: 

 Goed financieel beheer is gebaseerd op de beginselen van zuinigheid, 

efficiëntie en doeltreffendheid. Dat wil zeggen dat de door iedere 

instelling te gebruiken middelen tijdig ter beschikking moeten worden 

gesteld, tegen de beste prijs en in passende hoeveelheid en kwaliteit 

(zuinigheid), met de beste verhouding tussen de gebruikte middelen 

en de behaalde resultaten (efficiëntie), en dat zij het mogelijk moeten 

maken om de beoogde resultaten te behalen (beginsel van 

doeltreffendheid).

 De begroting moet worden uitgevoerd in overeenstemming met een 

doeltreffende en doelmatige interne controle, naargelang de 

verschillende soorten begrotingsbeheer (direct, gezamenlijk of 

indirect);

 Er moeten specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdsgebonden 

doelstellingen worden vastgesteld voor alle financiële activiteiten die 

onder de begroting vallen.

14.3. Als ik word benoemd tot lid van de Rekenkamer, zal ik ernaar streven 

financiële controles te plannen en uit te voeren die: 

 niet alleen een goed onderbouwd controleoordeel opleveren, 

overeenkomstig de grondbeginselen voor een goed financieel beheer 

en het Financieel Reglement; 

 maar eveneens passende, praktische en doeltreffende aanbevelingen 

omvatten, die kunnen bijdragen aan een verbetering van de beheer- en 

controlesystemen, en aan de vaststelling van de doelstellingen van de 

activiteiten die uit de Europese begroting worden gefinancierd. 

Adviezen en aanbevelingen moeten worden uiteengezet in 

(duidelijke, beknopte en overtuigende) verslagen, die de lezer niet 

alleen in staat stellen de tijdens de controle vastgestelde risico's te 

begrijpen, maar eveneens een beeld geven van de prestaties van de 

gecontroleerde entiteit en van de manier waarop de risico's kunnen 

worden beperkt of de prestaties kunnen worden verbeterd. 
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14.4. De afgelopen jaren heeft de Rekenkamer een groeiend aantal speciale 

verslagen en nieuwe soorten publicaties geproduceerd, zoals de 

zogenoemde verkennende inventarisaties (landscape reviews) en 

initiatiefadviezen over specifieke beheerthema's van haar keuze, die naast 

puur financiële kwesties eveneens betrekking hebben op de financiële en 

economische governance van de EU. Het jaarverslag is ook geactualiseerd, 

en omvat nu informatie over de EU-begrotingsprestaties en de 

prestatiebeoordelingen door de Commissie. 

Als lid van de Rekenkamer ben ik voornemens deze aanpak te stimuleren, 

aangezien deze in mijn optiek – met inachtneming van het toepasselijk 

recht – van essentieel belang is voor de voortzetting van een goed 

financieel beheer van de openbare uitgaven van de Unie. 

 

15. Volgens het Verdrag moet de Rekenkamer het Parlement bijstaan in de 

uitoefening van zijn bevoegdheid voor controle op de uitvoering van de 

begroting. Hoe zou u de samenwerking tussen de Rekenkamer en het 

Europees Parlement (in het bijzonder de Commissie begrotingscontrole) 

verder verbeteren om zowel het overheidstoezicht op de algemene uitgaven 

als het rendement ervan te bevorderen? 

 

15.1. Het Europees Parlement speelt een fundamentele rol bij de 

verantwoordingsplicht van de Commissie, die primair verantwoordelijk is 

voor de uitvoering van de EU-uitgaven. Om het Parlement in deze rol te 

ondersteunen, heeft de Europese Rekenkamer zich er in het kader van haar 

algemene strategische doelstellingen en haar strategie voor de periode 2013-

2017 toe verbonden de productie van speciale verslagen op te voeren en 

bijzondere aandacht te schenken aan de werkbetrekkingen met het Europees 

Parlement, de kwijtings- en begrotingsautoriteit, door de contacten met deze 

instelling te versterken en intensiveren. In de activiteitenverslagen van de 

Rekenkamer wordt verslag uitgebracht van de verwezenlijking van deze 

doelstellingen. Haar voorzitter en overige leden zoeken nu vaker contact met 

de commissies van het Europees Parlement, en met name de Commissie 

begrotingscontrole (CONT). 

 

15.2. Ik ben van oordeel dat de voortzetting van deze gestructureerde dialoog 

tussen beide instellingen er aanzienlijk toe bijdraagt dat de Europese burgers 

ervan kunnen worden verzekerd dat de openbare middelen die zijn 

toegewezen voor het behalen van de doelstellingen van de EU op 

verantwoorde wijze worden gebruikt. Daarom zal ik ernaar streven actief bij 

te dragen aan de verdieping van deze samenwerking met het Parlement, 

zonder afbreuk te doen aan het beginsel van de onafhankelijkheid van de 

instellingen. 

 

15.3. Ik zal altijd bereid zijn voorstellen van het EP in overweging te nemen en te 

aanvaarden, en met name voorstellen van de Commissie begrotingscontrole, 

het orgaan waarmee de Rekenkamer bij wijze van prioriteit een dialoog moet 

onderhouden bij: 
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 de uitvoering van financiële en nalevingscontroles met betrekking tot 

de begroting van de Unie en de Europese Ontwikkelingsfondsen; 

 de planning en uitvoering van doelmatigheidscontroles die kunnen 

leiden tot speciale verslagen waarmee de toepassing van de beginselen 

en werkwijzen van een goed financieel beheer kan worden bevorderd. 

15.4. Het Parlement mag mij altijd benaderen wanneer het denkt profijt te kunnen 

trekken van mijn ruime professionele ervaring als onafhankelijk controleur 

en beheerder van activiteiten die gefinancierd worden uit openbare 

begrotingen. Ik zou bijvoorbeeld technische adviezen kunnen uitbrengen 

over wetgeving die van invloed is op het financieel beheer van de EU, deel 

kunnen nemen aan door het Parlement georganiseerde seminars of 

werkvergaderingen of aan werkbezoeken van het Parlement aan lidstaten of 

derde landen wanneer deze gerelateerd zijn aan kwesties die onder de 

bevoegdheid van de Rekenkamer vallen. 

 

16. Wat is volgens u de toegevoegde waarde van doelmatigheidscontroles en hoe 

moeten de bevindingen worden geïntegreerd in de beheerprocedures? 

 

16.1. Doelmatigheidscontroles spelen een steeds belangrijkere rol aangezien zij 

niet alleen bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de uitgaven en 

de rentabiliteit van openbare middelen, maar ook aan de bevordering van 

optimale werkwijzen bij het gebruik van middelen die ter beschikking 

worden gesteld aan openbare entiteiten. Bij doelmatigheidscontroles moeten 

de gestelde doelen uitgaan van de beginselen van zuinigheid, efficiëntie en 

doeltreffendheid, waarbij moet worden vastgesteld of de eerder door de 

entiteiten gestelde doelen en prestatienormen zijn behaald en tegen welke 

prijs. Onlangs zijn bovengenoemde beginselen uitgebreid met ethiek, 

gelijkheid en milieu (in het Engels spreekt men nu van de "six Es": 

Economy, Efficiency, Effectiveness, Ethics, Equality en Ecology). 

 

16.2. Hoewel dit een enorme uitdaging vormt, moeten in doelmatigheidscontroles 

aanbevelingen worden gedaan voor constructieve, gegronde en logische 

maatregelen die voortvloeien uit de doelstellingen, bevindingen en 

conclusies van de controle, met als doel om de vastgestelde tekortkomingen 

te verhelpen of te beperken. De aanbevelingen moeten gericht zijn aan het 

orgaan dat verantwoordelijk is voor de uitvoering daarvan. Zij mogen geen 

gedetailleerde actieplannen omvatten, daar dit een managementkwestie is, en 

moeten van tevoren met de gecontroleerde entiteit worden besproken en 

overeengekomen. Ten slotte moet er rekening worden gehouden met de 

uitvoerbaarheid en de bijkomende kosten. 

 

16.3. De resultaten van deze controles moeten het Parlement een solide basis 

verstrekken voor analyse en discussie met de verantwoordelijken van de 

gecontroleerde entiteiten wanneer hun kwijting moet worden verleend. 

Tegelijkertijd kunnen zij de Europese burgers informatie verstrekken over de 
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werking en besteding van Europese middelen op verschillende terreinen, wat 

bijdraagt aan grotere transparantie en een beter begrip van het EU-beleid. 

16.4. Controleurs moeten regelmatig vaststellen in hoeverre aanbevelingen zijn 

opgevolgd, en wat de effecten daarvan zijn in termen van het verhelpen van 

vastgestelde tekortkomingen en het verbeteren van het beheer van de 

openbare financiële middelen. Dergelijke controles moeten ook worden 

gezien als een manier om controleurs te helpen beter inzicht te krijgen in de 

beheermethoden van openbare instellingen, zodat zij bij hun controles, op 

welk vlak dan ook, niet helemaal vanaf het begin hoeven te beginnen. 

 

17. Hoe kan de samenwerking tussen de Rekenkamer, de nationale controle-

instanties en het Europees Parlement (Commissie begrotingscontrole) 

worden verbeterd op het punt van de controle van de EU-begroting? 

 

17.1. Het EU-Verdrag schrijft voor dat de Europese Rekenkamer en de nationale 

controle-instanties van de lidstaten samenwerken in onderling vertrouwen en 

met behoud van hun onafhankelijkheid. Zij hebben ieder hun eigen 

specifieke kenmerken en vullen elkaar aan. 

 

17.2. Daarom ben ik van mening dat de Europese Rekenkamer actief moet blijven 

binnen het Contactcomité van de voorzitters van hogere controle-instanties, 

om kennis en vaardigheden uit te wisselen op het vlak van de controle van 

EU-middelen, en de ontwikkeling van gemeenschappelijke werkmethoden en 

de verspreiding van optimale werkwijzen binnen de hogere controle-

instanties te stimuleren, met het oog op concrete resultaten ten aanzien van 

het delen van controlewerkzaamheden, in het bijzonder wat betreft de 

controle van gedeeld beheer. 

 

17.3. In dit verband sta ik volledig achter het idee dat de Europese Rekenkamer 

moet doorgaan met het delen van informatie op het vlak van controles, het 

vaststellen van risicosectoren, en de coördinatie met een of meerdere hogere 

controle-instanties voor het uitvoeren van gezamenlijke of zelfs parallelle 

controles waarvoor de doelstellingen en methoden van tevoren zijn 

vastgesteld, zodat overlapping van de controlewerkzaamheden kan worden 

voorkomen en de werkdruk voor de beheerautoriteiten en de begunstigden 

dus kan worden verlaagd. 

 

17.4.  Zoals ik in het antwoord op vraag 15 al aangaf, moet men bijzondere 

aandacht blijven besteden aan intensieve werkbetrekkingen met het EP, en 

moeten de contacten met de Commissie begrotingscontrole en andere 

parlementaire commissies die dat wensen dienovereenkomstig worden 

uitgebreid. Zo kan worden gewaarborgd dat de werkzaamheden van de 

Rekenkamer een solide basis vormen voor het Parlement, niet alleen vanuit 

het perspectief van de verantwoordingsplicht van de Unie, maar ook bij de 

beleidsvorming en de toewijzing van EU-begrotingskredieten. 
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17.5. Ik wil er nogmaals op wijzen dat de Europese Rekenkamer mijns inziens 

steeds meer bereid zou moeten zijn om haar jaarlijks werkprogramma uit te 

breiden met activiteiten die inspelen op de punten van zorg en de prioriteiten 

van de wetgevers op het gebied van de openbare middelen van de EU. 

 

18. Hoe zou u de verslaglegging van de Rekenkamer verder ontwikkelen 

teneinde het Europees Parlement van alle noodzakelijke informatie te 

voorzien met betrekking tot de juistheid van de gegevens die door de 

lidstaten aan de Europese Commissie worden verstrekt? 

 

18.1. Voor terreinen van de EU-begroting waar sprake is van gedeeld beheer, 

moeten de lidstaten samenwerken met de Commissie bij het verzorgen van 

systemen voor toezicht en interne controle, die zijn ontwikkeld om te 

waarborgen dat de middelen adequaat en in overeenstemming met de 

geldende normen worden besteed en dat verantwoording wordt afgelegd op 

basis van betrouwbare informatie. Interne controle heeft dus een Europese en 

een nationale dimensie. Bovendien verrichten veel hogere controle-instanties 

controles met betrekking tot de Europese middelen die worden beheerd en 

besteed door autoriteiten in hun eigen land, naast controles op andere 

terreinen die een aanzienlijk effect kunnen hebben op de EU-begroting. 

 

18.2. Gezien deze context kan de planning van de controlewerkzaamheden van de 

Europese Rekenkamer mijns inziens worden uitgebreid met een analyse van 

de systemen voor interne controle die verband houden met het beheer van de 

geldstromen van de Unie, per terrein en/of per lidstaat, vanuit een cyclisch 

perspectief en met aandacht voor potentiële hoogrisicogebieden; hierbij zou 

de nadruk moeten liggen op de wettelijkheid, regelmatigheid en 

betrouwbaarheid van de gegevens die worden verstrekt aan de verschillende 

verantwoordelijkheidslagen ten aanzien van het beheer van de geldstromen 

van de Unie. In dit verband is de vrijwillige samenwerking tussen de 

Europese Rekenkamer en de hogere controle-instanties van essentieel belang, 

gezien de brede waaier aan onderwerpen die bij de controles aan bod zouden 

komen. Verslagen over de bevindingen van deze controlewerkzaamheden 

zouden kunnen leiden tot afzonderlijke of gezamenlijke speciale verslagen 

van de controle-instellingen. Tijdige en beknopte controleverslagen, die in 

eenvoudige en toegankelijke taal zijn geschreven, kunnen de (nationale en 

Europese) bevoegde instellingen voorzien van nuttige informatie die ook zou 

kunnen dienen voor de verspreiding van optimale werkmethoden van de 

Europese instellingen en van de nationale autoriteiten van de lidstaten. 

Andere vraagstukken 

19. Zou u uw kandidatuur intrekken indien het Parlement een ongunstig advies 

uitbrengt over uw benoeming als lid van de Rekenkamer? 

In de antwoorden op de vorige vragen heb ik al meerdere malen erkend en 

benadrukt dat de betrekkingen tussen de Europese Rekenkamer en het Europees 

Parlement, in overeenstemming met de Verdragen, van essentieel belang zijn. Een 
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goede relatie met het EP is voor de Europese Rekenkamer dus fundamenteel om 

haar taken naar behoren te kunnen uitvoeren en haar bevoegdheden te kunnen 

uitoefenen. In dit verband beschouw ik een gunstig advies van het Europees 

Parlement voor de benoeming van de leden van de Europese Rekenkamer als een 

zeer belangrijke voorwaarde voor de vereiste dialoog en samenwerking. 

Mocht het Europees Parlement dus een ongunstig advies uitbrengen over mijn 

benoeming, dan zou ik mijn kandidatuur mijns inziens moeten intrekken. 

Rekening houdende echter met het feit dat ik mijn voordracht als kandidaat heb 

aanvaard omdat de regering van mijn land daartoe heeft besloten, na een 

hoorzitting in het Portugese parlement waaraan ook andere kandidaten hebben 

deelgenomen, zal ik de Portugese autoriteiten moeten raadplegen alvorens ik deze 

stappen kan ondernemen. 
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