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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de voordracht van François Roger Cazala voor de benoeming tot lid van de 
Rekenkamer
(C9-0121/2019 – 2019/0814(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 (C9-0121/2019),

– gezien artikel 129 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0000/2019),

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 12 november 2019 heeft gehoord;

1. brengt positief/negatief advies uit over de voordracht van de Raad voor de benoeming 
van François-Roger Cazala 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 I: CURRICULUM VITÆ VAN FRANÇOIS-ROGER CAZALA

Opleiding:

Institut d’études politiques de Paris (“Sciences Po”)
Université Paris I – bachelor rechten
École nationale d'administration (ENA) (1981).
Beëdigd intern overheidscontroleur (Institute of Internal Auditors)
Loopbaan: controleur (1981 - 1985), referendaris (1985 - 1999), hoofdadviseur Rekenkamer 
(vanaf 1999)

1981 – 1985 Rekenkamer
1986 - 1988 Technisch adviseur minister Ambtenarenzaken en Planning (dhr. de 

Charrette) Taken: statutaire kwesties, hoge ambtenarij, ENA
1988 - 1989 Rekenkamer
1989 - 1992 detachering Ministerie van Buitenlandse Zaken (directie Economie, 

onderdirecteur internationale milieuzaken)
1992 - 1995 Ambassade Frankrijk in Duitsland, tweede adviseur (binnenlandse 

politiek Duitsland)
1995 Directeur kabinet minister van Milieuzaken (mw. Corinne Lepage)
1996 - 1998 Rekenkamer (controlegebieden: diensten eerste minister, Ministerie van 

Binnenlandse Zaken, Ministerie van Justitie, Ministerie van 
Buitenlandse Zaken)

1998 - 2008 Gedetacheerd hoofdadministrateur OESO, programma SIGMA, 
gezamenlijk initiatief OESO en EU, voornamelijk door EU 
gefinancierde steun voor de verbetering van het openbaar bestuur in de 
landen van Midden- en Oost-Europa en landen van het Europese 
nabuurschapsbeleid. Met name belast met openbare financiën, externe 
controle (oprichting rekenkamers en soortgelijke instanties voor 
controle en interne audit)

September 2008 Rekenkamer, hoofdadviseur derde kamer Rekenkamer 
(controlegebieden: onderwijs, onderzoek, universiteit, cultuur en 
communicatie)

April 2011 Rekenkamer, hoofdadviseur zevende kamer Rekenkamer en hoofd 
afdeling vervoer

Januari 2018 Rekenkamer, hoofdadviseur eerste kamer Rekenkamer en hoofd 
afdelingen Economische Ontwikkeling en Begrotingszaken

Overige activiteiten:

1981 - 1987 Docent Institut d’Études Politiques de Paris (“Sciences Po”)
1981 - 1987 Lid en rapporteur diverse interdepartementale commissies en 

werkgroepen inzake openbaar bestuur
1981 - 1987 Lid en rapporteur diverse interdepartementale commissies en 

werkgroepen inzake openbaar bestuur
1996 - 1998 Algemeen rapporteur financiële commissie Agence France-Presse
1996 - 1998 Secretaris-generaal vereniging (oud-)magistraten Rekenkamer
2008 - 2012 Lid bureau vereniging (oud-)magistraten Rekenkamer
2009 - 2012 Lid controleteams internationale organisaties: EUMETSAT 
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(Darmstadt), ONUDC (Wenen), directeur externe controle 
Verdragsorganisatie voor een alomvattend verbod op kernproeven 
(CTBTO)

2012 - 2013 Medevoorzitter werkgroep ontwikkeling beroepsnormen financiële 
jurisdicties

Sinds 2014 Vertegenwoordiger Rekenkamer bij raad van toezicht accountantssector 
(Haut Conseil du Commissariat aux comptes)

Sinds 2016 lid, vervolgens vicevoorzitter controleurscollege Europees 
Stabiliteitsmechanisme

Talen:

Duits, vloeiend: lezen, spreken, schrijven
Engels, vloeiend: lezen, spreken, schrijven
Italiaans: basiskennis
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BIJLAGE II: ANTWOORDEN FRANÇOIS-ROGER CAZALA 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. 

De afgelopen 38 jaar heb ik het grootste deel van mijn beroepswerkzaamheden uitgeoefend op 
het gebied van de openbare financiën. Ik ben na mijn studies, met name de École Nationale 
d’Administration, begonnen als controleur bij de Rekenkamer. De eerste vijf jaar van mijn 
loopbaan heb ik deze functies uitgeoefend op het gebied van de financiering van de lokale 
overheden, waarvoor de Rekenkamer bevoegd was, alsook de financiering van de 
telecommunicatiesector. 

Na twee jaar in een kabinet van een minister ben ik teruggekeerd bij de Rekenkamer waar ik 
in de bevoegde afdeling voor de controle van de rekeningen van de diensten van de eerste 
minister heb gewerkt. Tegelijkertijd was ik betrokken bij terugkerende werkzaamheden die de 
Rekenkamer toentertijd verrichtte inzake de uitvoering van de staatsbegroting.

Vervolgens ben ik zes jaar namens de Rekenkamer gedetacheerd geweest bij het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken, waarvan drie jaar in Duitsland. Na een korte periode als directeur 
van het kabinet van de minister van Milieuzaken, van wie ik ook begrotingsadviseur was, ben 
ik teruggekeerd bij de Rekenkamer. 

Gedurende drie jaar heb ik toen onderzoeken verricht inzake een groot vastgoedprogramma 
dat nooit is uitgevoerd (internationaal conferentiecentrum Quai Branly), inzake het beleid en 
maatregelen met betrekking tot vrijwilligerswerk in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking en inzake verschillende andere organisaties.

Vervolgens ben ik gedetacheerd geweest bij de OESO in het kader van het programma 
SIGMA, een gezamenlijk initiatief van de OESO en de EU, en voornamelijk gefinancierd 
door de EU. Dit programma heeft nog steeds tot doel technische bijstand te bieden en te 
beheren ten behoeve van kandidaat-lidstaten van de EU, en, meer en meer, landen die deel 
uitmaken van het Europese nabuurschapsbeleid, op het gebied van het openbaar bestuur. Deze 
activiteit beoogde met name hervormingen gericht op de invoering van de rechtsstaat maar 
ook op meer transparantie en effectiviteit. In eerste instantie was ik aangeworven op het 
gebied van de hoge controle-instanties, die in het kader van de criteria van Kopenhagen 
worden beschouwd als een pijler van de rechtsstaat. Naderhand ben ik ook werkzaam geweest 
op andere gebieden van de openbare financiën: begrotingsvraagstukken, beheer van 
pretoetredingssteun, internecontrolesystemen binnen de overheid (Public Internal Financial 
Control). 

Hierdoor heb ik veel ervaring kunnen opdoen met en veel geleerd van voor mij nieuwe 
systemen op het gebied van begroting en controle van de rekeningen van de overheid, beheer 
van openbare financiën in het algemeen en buitenlandse administratieve praktijken die ik nog 
niet kende. Zoals in het SIGMA-programma heb ik zeer nauw moeten samenwerken met de 
diensten van de Europese Commissie, zowel met de bevoegde diensten voor het 
uitbreidingsproces en het nabuurschapsbeleid, als met de diensten die belast zijn met 
inhoudelijke kwesties (DG Begroting, DG Agri, enz.) De afdeling openbare financiën van 
SIGMA had onder meer nauwe banden met de Europese Rekenkamer die zich toentertijd 
intensief bezighield met het aanknopen van vertrouwensrelaties en werkrelaties met de hoge 
controle-instanties in de nieuwe of toekomstige lidstaten, door deze bijvoorbeeld bijstand te 
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verlenen teneinde het niveau te bereiken van de westerse beroepsnormen. In het kader hiervan 
heb ik veel contact gehad met de Europese Rekenkamer.

Dit was zonder meer een van de meest verrijkende ervaringen in mijn loopbaan.

Iets meer dan tien jaar geleden ben ik bij de Rekenkamer teruggekeerd waar ik de eerste twee 
jaar verbonden ben geweest aan de kamer bevoegd voor onderwijs, hoger onderwijs, 
onderzoek en cultureel beleid. Vervolgens ben ik benoemd tot hoofd van de afdeling bevoegd 
voor vervoer, staatsbedrijven en openbaar beleid op dit economisch en financieel belangrijke 
gebied. Deze functie heb ik iets meer dan zeven jaar uitgeoefend. 

Sinds twee jaar ben ik voorzitter van de afdeling bevoegd voor de financiering van de 
economie en openbare financiële instellingen.

Tijdens deze periode ben ik direct betrokken geweest bij de werkzaamheden in verband met 
de certificering van de rekeningen van de staat die de Rekenkamer sinds 2009 voor zijn 
rekening neemt, alsook de opleiding van de controleurs die verantwoordelijk zijn voor de 
controle op de uitvoering van de staatsbegroting, het verslag over de economische en 
financiële vooruitzichten en de horizontale werkzaamheden inzake de openbare financiën 
(bijvoorbeeld het verslag over de totstandkoming van de boekhouding op transactiebasis 
(accrual accounting) in de openbarebestuurssector, balans van tien jaar uitvoering van de 
organieke begrotingswet (organic budget law). 

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

Mijn activiteiten in het kader van het programma SIGMA van de OESO zorgden ervoor dat ik 
op het gebied van de openbare financiën en de controle daarvan zeer direct met de kandidaat-
lidstaten hebben kunnen werken. Hierdoor ben ik betrokken geweest bij belangrijke 
administratieve en organisatorische veranderingen in enkele van die landen en heb ik bij de 
voorbereiding van de wetsteksten en regelgeving inzake de totstandkoming van daadkrachtige 
en democratische instellingen op het gebied van openbare financiën een zeer concrete rol 
kunnen vervullen. Deze elementaire wetgevingswerkzaamheden gingen gepaard met een 
bijdrage aan de meer praktische totstandkoming van deze veranderingen, zoals bijvoorbeeld 
de opstelling van strategische documenten voor de instellingen (met name ministeries van 
financiën, hoge controle-instanties) die in deze dikwijls zware en ingewikkelde processen 
waren verwikkeld.

Ik heb in deze instellingen veel “peer reviews” uitgevoerd. Die hadden praktische 
aanbevelingen tot gevolg om de verbetering en de modernisering van de werking van deze 
organen te vergemakkelijken. Volgens mij heb ik zoveel mogelijk de specifieke kenmerken 
van de landen in aanmerking genomen, hun administratieve en organisatorische cultuur, om 
niet te vervallen in abstracte aanwijzingen die niet stroken met de reële praktijk en 
geschiedenis van die landen. Dat is niet gemakkelijk en soms zelfs onmogelijk maar ik had op 
zijn minst het besef van de noodzaak van een niet-ideologische noch technocratische aanpak 
van deze problematiek. Ik was me er onder meer van bewust dat elke externe actor niet te 
maken heeft met een instelling of een procedure maar met een systeem met vele interacties en 
daaraan verbonden consequenties. Rekening moet worden gehouden met de gevolgen van de 
aanbevolen hervormingen voor andere actoren of andere procedures binnen het betreffende 
systeem (daarom is de ontwikkeling van een interne audit onlosmakelijk verbonden met de 
ontwikkeling van een interne controle binnen een gegeven organisatie en zijn aanbevelingen 
met betrekking tot de onafhankelijkheid van bepaalde functionarissen slechts zinvol als 
binnen het systeem van het ambtenarenapparaat bepaalde functies bijzondere bescherming 
genieten).
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Ik kan voorts resultaten melden op andere gebieden:

- De verwezenlijking met anderen van een leidraad voor de lokale openbare financiën 
aan het begin van mijn loopbaan;

- De wetgevingswerkzaamheden tijdens mijn periode in het kabinet van de Minister van 
Ambtenarenzaken, met name met betrekking tot de vereenvoudiging en versoepeling 
van bepaalde statutaire bepalingen, de verduidelijking van de op ambtenarenstaking 
toepasselijke regels en een belangrijke hervorming van de aanwerving en opleiding 
van hoge ambtenaren;

- He medevoorzitterschap van een werkgroep belast met het samenstellen en 
omschrijven van beroepsnormen van de Rekenkamer en de regionale rekenkamers. 
Het betrof de omschrijving van gemeenschappelijke normen die verder gaan dan de 
reeds toepasselijke internationale normen (ISSAI) voor de verschillende 
controleorganen en die verder te preciseren en verdiepen op het gebied van 
doelmatigheidscontrole en rechtspraak.

3. In hoeverre heeft u beroepservaring opgedaan bij internationale multiculturele en 
meertalige organisaties of instellingen die in andere landen dan uw thuisland zijn 
gevestigd?

Ik beschik over een lange ervaring met dit soort organisaties in de uitoefening van drie 
soorten functies:

- rechtstreeks als hoofdadministrateur van de OESO in het kader van het reeds eerder 
genoemde SIGMA-programma tussen 1998 en 2008;

- eveneens rechtstreeks als externe controleur, een functie die ik ad hoc vervulde bij 
internationale organisaties waarvoor de Rekenkamer een mandaat van wettelijk controleur 
had, in dit geval EUMETSAT in Darmstadt, de afdelingen van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties in Wenen, voorts als leider van een team voor de certificering van de 
rekeningen van het secretariaat van de Verdragsorganisatie voor een alomvattend verbod op 
kernproeven (CTBTO) in Wenen;

- indirect tijdens mijn periode bij het Ministerie voor Buitenlandse Zaken met 
internationale organisaties als gesprekspartners op mijn terrein (onder meer organisaties in het 
kader van de Verenigde Naties, zoals de WMO en UNEP).

4. Heeft men u kwijting verleend voor de managementtaken die u voorheen uitvoerde, 
indien een dergelijke procedure van toepassing is?

Deze procedure is niet van toepassing geweest op mijn functies.

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

Geen. De functies die ik bekleed heb binnen kabinetten van ministers waren van zuiver 
technische of administratieve aard.

6. Wat zijn de drie belangrijkste beslissingen waarbij u tijdens uw loopbaan betrokken 
bent geweest?

Ik beperk me tot recente beslissingen binnen de Franse rekenkamer.

Als hoofd van de afdeling vervoer heb ik de programmering en coördinatie van het verslag 
over de hogesnelheidstrein in Frankrijk toegewezen gekregen. De vraag wat het economische, 
financiële en ook ecologische belang is van de hogesnelheidslijnen en de ontwikkeling 
daarvan tijdens de afgelopen 30 jaar is door de werkzaamheden aan dit verslag, na voorheen 
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enigszins verborgen gebleven te zijn, in de volle openbaarheid gesteld. Het verslag heeft het 
verlies aan rentabiliteit van dit netwerk, de nadelige besluiten die zijn genomen in het kader 
van de voluntaristische aanpak wat betreft programmering en financiering van het onderhoud 
van het klassieke netwerk (van de infrastructuur en het rollend materieel), de toegenomen 
concurrentie van andere vervoerswijzen, en de onzekere resultaten op economisch en 
ecologisch gebied, aan het licht gebracht. Dit verslag heeft bijgedragen aan het ontkrachten 
van een theoretische opvatting van de ontwikkeling van de hogesnelheidslijnen die niet anders 
kon leiden dan tot een financiële impasse zonder een meerwaarde die in verhouding staat tot 
de kosten van deze vervoerswijze. In het verslag wordt opgeroepen tot een substantiële 
vernieuwing van het overheidsbeleid op dit gebied, en heeft uiteindelijk geleid tot de 
belangrijke hervorming van het spoorvervoer die in 2018 in Frankrijk is aangenomen.

In 2017 heb ik, als “schaduwrapporteur”, direct deelgenomen aan de werkzaamheden van de 
Rekenkamer inzake “de staat als aandeelhouder”, over het gedrag van de staat als bezitter van 
aandelen in ondernemingen. Dit werk bracht een eerste overzicht voort van dit thema en 
zorgde voor inzicht in de praktijken op dit terrein. Die praktijken zijn meestal niet gestoeld op 
economische rationaliteit of goed beheer van staatseigendommen. Allereerst de samenstelling 
van de portefeuille van deelnemingen van de staat. Deze is kwantitatief gezien minder 
belangrijk dan in het verleden als gevolg van privatiseringen, maar door deze privatiseringen 
bijzonder gevarieerd ofwel een lappendeken, waarin geen logische samenhang te ontdekken 
is. Dit geldt ook voor de statuten en de regels voor de governance, die dikwijls het gevolg zijn 
van historische overwegingen die thans betwistbaar zijn (zie vervoerssector, publieke 
omroep). Dit werk heeft grote weerklank gehad en geleid tot verschillende hervormingen 
zoals de verandering van het statuut van spoorwegondernemingen en ondernemingen in de 
audiovisuele sector (overgang naar een statuut van civielrechtelijke handelsvennootschap met 
een “standaard”governance.

In 2012 - 2013 heb ik een onderzoek gecoördineerd naar de betrekkingen tussen de staat en de 
concessiehouders van snelwegen. Uit dit onderzoek bleek dat de betrekkingen tussen de 
concessiegever, de staat en de concessiehouders zeer onevenwichtig zijn. De toename van de 
toekenning van concessies voor tolwegen aan concessiehouders in ruil voor verbetering of 
verhoging van de capaciteit is gepaard gegaan met betwistbare tegenprestaties (normale 
activiteiten van onderhoud en commerciële promotie in alle mogelijke vormen door de 
concessiehouders, of bedragen die niet in verhouding staan met de financiële voordelen van 
tariefsverhogingen). In het algemeen lijkt de technische capaciteit van de staat om de 
uitvoering van de concessies van autosnelwegen te controleren beperkt te zijn in vergelijking 
met de situatie die voorheen gold. Het verslag is zowel op politiek niveau gebruikt om tot 
meer evenwichtige contractuele verhoudingen te komen, als op administratief en contentieus 
niveau, om een grondig onderzoek te doen naar de naleving van de mededingingsregels door 
de maatschappijen die snelwegen in beheer hebben.

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? 

De functies die ik bij de Franse rekenkamer sinds het begin van mijn loopbaan heb vervuld 
brengen het statuut van magistraat mee en vereisen ook een onafhankelijke uitoefening. Ik 
heb altijd beschikt, met inachtneming van de procedures van de Rekenkamer en met name het 
beginsel van collegialiteit en professionaliteit door de toepassing van specifieke normen, over 
totale onafhankelijkheid wat betreft de programmering van werkzaamheden, de verrichting 
van controles, de opstelling van verslagen (keuze van opmerkingen, formulering van 
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aanbevelingen), en besluiten over de eventuele publicatie daarvan (alsook de publicatievorm).

Deze onafhankelijkheid heeft met name betrekking op de aspecten objectiviteit, neutraliteit en 
onpartijdigheid. Indien, in voorkomend geval, bepaalde werkzaamheden bij de Rekenkamer 
mijn onafhankelijkheid en de voornoemde aspecten in geding brengen zal ik de autoriteiten 
van de Rekenkamer (die ook het initiatief daartoe kunnen nemen) daarvan op de hoogte 
stellen en me terugtrekken uit een dossier, ongeacht het stadium of de aard van mijn bijdrage.

Deze beginselen en gedragsregels zijn ook bij de Europese Rekenkamer van toepassing en ik 
zal, na benoeming, de voor mij gebruikelijke procedures dan ook blijven volgen en in de 
praktijk brengen, en daarbij rekening houden met de specifiek aard van een Europese 
instelling. In dit opzicht lijkt het me net zo belangrijk op te merken dat de onafhankelijkheid 
van een lid van de Rekenkamer ook geldt ten aanzien van de instellingen van de lidstaat waar 
men uit afkomstig is, en dat ik me zo neutraal mogelijk moet opstellen wat betreft de 
standpunten en belangen van de Franse overheid.

Ten slotte mogen geen publieke standpunten worden ingenomen die de schijn van een gebrek 
aan onafhankelijkheid wekken.

8. Hebt 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? 

Niet voor zover ik weet.

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? 

Dit vormt voor mij geen enkel probleem aangezien ik deze procedures al heb moeten volgen:

- als lid van de Franse rekenkamer;

- als lid van de raad van toezicht van de accountancysector (Haut Conseil du 
Commissariat aux comptes), onafhankelijke administratieve autoriteit belast met de 
regelgeving en tucht binnen de accountantssector, waar ik als vertegenwoordiger van de 
Rekenkamer sinds eind 2014 deel van uitmaak.

10. Bent u momenteel betrokken bij een gerechtelijke procedure? Zo ja, verstrek nadere 
bijzonderheden. 

Ik ben niet betrokken bij een lopende gerechtelijke procedure.

11. Hebt u een actieve of uitvoerende rol in de politiek? Zo ja, welk niveau? Heeft u de 
afgelopen 18 maanden een politieke functie vervuld? Zo ja, verstrek nadere 
bijzonderheden.

Ik heb nimmer een politiek mandaat of politieke functie vervuld.

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?

Uit principe wijs ik elke gekozen functie af, evenals elke actieve functie met 
verantwoordelijkheden in een politieke partij. De vraag is in mijn geval niet van toepassing 
aangezien ik nimmer dergelijke functies heb bekleed en niet ambieer.

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?
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Ik zie niet in welk onderscheid ik zou kunnen maken tussen dossiers waarbij ingezetenen van 
mijn lidstaat zijn betrokken en andere dossiers, ongeacht de ernst van de zaak. De beide 
gevallen zijn voor mij strikt genomen hetzelfde en dezelfde regels zijn op mij van toepassing. 

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?

Goed financieel beheer van de openbare dienst is volgens mij een essentiële voorwaarde voor 
de goede werking daarvan, zijn geloofwaardigheid en vooral het vertrouwen van de burger-
belastingbetaler in de overheid en de uitoefening van haar taken.

Het is echter nodig dit financieel beheer te zien in het kader van het geheel van het publieke 
systeem. In dit opzicht wordt de kwaliteit van het beheer van de overheidsfinanciën bepaald 
door andere belangrijke onderdelen van het systeem van openbaar bestuur. Het is zelf een 
onderdeel van dit systeem. Gedacht kan worden aan het algemene bestuurskader van met 
name de effectieve totstandkoming van functies van interdepartementale coördinatie en aan de 
uitwisseling van nuttige informatie tussen de overheidsactoren. Ook kan worden gedacht aan 
het systeem van aanwerving en opleiding van ambtenaren, hun statuut, het beheer van hun 
loopbanen, en natuurlijk aan hun persoonlijke moraal of hun bescherming tegen eventueel 
machtsmisbruik.

Dat wil zeggen dat de “goede beginselen” van het beheer van overheidsfinanciën pas volledig 
kunnen worden toegepast als de pijlers van het openbare bestuur zelf solide zijn.

Wat betreft zuiver financiële aangelegenheden is er naar mijn mening geen fundamenteel 
verschil tussen de beginselen die aan de basis liggen van een goed privaat beheer en een goed 
overheidsbeheer, met uitzondering van de belangrijke plaats die de beginselen van legaliteit 
en transparantie van het beheer terecht innemen in de publieke systemen. Strikte naleving van 
het legaliteitsbeginsel ligt volgens mij aan de basis van het overheidsbeleid omdat de actor 
van wie de kern van de taak bestaat uit het vaststellen, uitvoeren en controleren van 
rechtsregels in dit verband zelf een voorbeeldfunctie heeft in zijn dagelijkse werkzaamheden. 
Het vertrouwen van de burger en de belastingbetaler in de werking en de legitimiteit van de 
overheidsinstellingen hangt hiervan af. Het legaliteitsbeginsel vereist dat ambtenaren zich 
moreel integer gedragen, ongeacht hun positie in de hiërarchie of de aard van hun 
werkzaamheden.

Tegenover, of beter gezegd, in het lengte van deze eisen bevindt zich het beginsel van 
transparantie van het overheidsoptreden. Burgers, belastingbetalers en verkozenen moeten 
voortdurend de inning en besteding van de publieke middelen kunnen controleren. In dit 
kader wijst ik op artikel 15 van de Verklaring van de rechten van de mens en de burger van 
1789, die een tweede motto is geworden van de Franse rekenkamer: 

“De samenleving mag verlangen dat elke ambtenaar verantwoording aflegt voor zijn 
werkzaamheden.”

Deze zin verwoordt sinds twee eeuwen uitstekend wat men moet verstaan onder transparantie 
van het overheidsoptreden, en de verantwoordingsplicht (accountability) die hieruit 
voortvloeit. Deze formulering kan voor alle hoge controle-instanties als motto gelden 
aangezien hun kerntaak bestaat uit het waarborgen van de nakoming van deze verplichting.

Naast deze grote beginselen die specifiek voor de overheidssector gelden, zijn er andere, meer 
“alledaagse” beginselen of regels die van toepassing zijn op een goed financieel beheer door 
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de overheidsdiensten.

Dit zijn natuurlijk de beginselen van zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid, die elke 
beheerder moet toepassen.

Hier kan uitsluitend sprake van zijn in een omgeving met:

- te verwezenlijken en te evalueren doelstellingen die helder en relevant zijn 
omschreven;

- voldoende administratieve capaciteit om deze doelstellingen te realiseren (die 
daadwerkelijk doeltreffend en zonder vertraging kan worden ingezet, wat niet altijd 
het geval is in zeer gecentraliseerde systemen);

- een eenvoudig, robuust intern controlekader, met duidelijk omschreven en 
geafficheerde taken en zinvolle hiërarchische of functionele lijnen die worden erkend 
door al het betrokken personeel;

- instrumenten, procedures en organen die ervoor zorgen dat deze verschillende 
onderdelen aanwezig zijn en op een doeltreffende wijze kunnen worden aangewend: 
een relevant rekeningstelsel, volledige, duidelijke en nuttige financiële informatie 
(begroting, rekeningen en nota’s), solide en goed omschreven interne procedures, 
geschikte en verantwoorde bestuursstructuur, professionele en onafhankelijke interne 
en externe auditsystemen.

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?

Ik kan deze vraag slechts concreet en onderbouwd beantwoorden na daadwerkelijk bij deze 
samenwerking betrokken te zijn geweest en eventuele verbeterpunten te hebben 
geconstateerd.

Ik merkt op dat de betrekkingen tussen de Rekenkamer en het Parlement op een beknopte 
maar duidelijke manier zijn omschreven in het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, met name in artikel 287 waarin bepaald wordt dat de Rekenkamer het 
Parlement en de Raad van de Europese Unie bijstaat bij de controle op de uitvoering van de 
begroting. Als ik me niet vergis doet het Parlement, en met name de commissie 
Begrotingscontrole, het meest beroep op deze bepaling en beschouwt de Rekenkamer het zijn 
belangrijkste taak om de vragen die in het kader hiervan worden gesteld zo goed mogelijk te 
beantwoorden.

Meer interactie en meer communicatie mogelijk is echter zeker mogelijk.

De Franse rekenkamer heeft hiermee ervaring opgedaan startend vanuit een situatie die 
onvergelijkbaar was met de bekende samenwerking tussen het Europees Parlement en de 
Europees Rekenkamer: geleidelijk zijn procedures ingevoerd, uitwisselingen van allerlei aard 
hebben zich verveelvoudigd, gemeenschappelijke belangen zijn vastgesteld en een goede 
samenwerking, die weliswaar voor verbetering vatbaar is, is tot stand gekomen.

De samenwerking zou kunnen verbeteren, maar dat zal de praktijk uitwijzen, door zich te 
richten op de volgende aspecten:

- voltooiing van de werkzaamheden en resultaten daarvan op het voor het nuttige 
gebruik door het Parlement meest geëigende tijdstip;
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- keuze van controleonderwerpen die van belang kunnen zijn voor het Parlement;

- zo duidelijk en leesbaar mogelijke verslagen en praktische en specifieke 
aanbevelingen;

- onderhoud en ontwikkeling van de gebruikelijke werkrelaties die leiden  tot meer 
wederzijds begrip van de wensen en beperkingen van beide instellingen.

16. Welke meerwaarde biedt volgens u de uitvoering van doelmatigheidscontroles? Wat is 
volgens u de toegevoegde waarde van doelmatigheidscontroles en hoe moeten de 
bevindingen worden geïntegreerd in de beheerprocedures?

Om er voor te zorgen dat doelmatigheidscontroles een meerwaarde hebben moeten allereerst 
de elementaire financiële gegevens volledig en correct zijn, wat inhoudt dat de financiële en 
rechtmatigheidscontroles op een professionele wijze worden verricht. 

Het is echter ontegenzeggelijk dat doelmatigheidscontroles een aanzienlijke meerwaarde 
hebben voor de lezers en gebruikers van dc werken van een hoge controle-instantie.

 Dit is zeker het geval voor de burger-belastingbetaler, die zo de mogelijkheid heeft de 
resultaten van het politieke en administratieve handelen van de overheid te leren 
kennen en te beoordelen. De conclusies van de doelmatigheidscontroles dragen met 
objectieve informatieverstrekking op een doeltreffende manier bij aan het openbare 
debat.

 Dit is zeker het geval voor parlementaire organen, zoals het Europees Parlement, die 
niet alleen met de doelmatigheidscontroles over objectieve informatie beschikt met 
betrekking tot de resultaten van het beleid, de programma’s en de maatregelen die hij 
goedgekeurd heeft of moet goedkeuren, over deze kwesties gedocumenteerd kan 
debatteren, maar ook de politieke of administratieve verantwoordelijken van dit 
beleid, deze programma’s en maatregelen ter verantwoording kan roepen. Zij 
beschikken zo in beginsel over een instrument om invloed uit te oefenen op deze 
activiteiten.

 Dit is uiteindelijk het geval van de uitvoerende autoriteiten zelf die op deze wijze over 
analysen beschikken die zij zelf niet kunnen verrichten door gebrek aan tijd en 
middelen, soms ideeën, en mochten zij die zelf verrichten het risico lopen een niet-
onafhankelijke en vooringenomen aanpak te kiezen. De resultaten van de door de 
verantwoordelijke ambtenaren toegelaten en gebruikte doelmatigheidscontroles 
moeten bijdragen aan een verbetering van het overheidsbeleid, de relevantie en de 
uitvoering daarvan. Deze resultaten kunnen ook goede praktijken aan het licht brengen 
die van belang kunnen zijn voor alle betrokken overheidsinstanties. Ze leveren zo een 
belangrijke bijdrage aan de verbetering van het overheidsbeheer, wat een blijvende en 
prioritaire doelstelling moet zijn voor elke hoge controle-instantie.

Of conclusies en aanbevelingen van doelmatigheidscontroles worden opgevolgd hangt 
uiteindelijk af van de relevantie van die controles, de robuustheid van de methodologie en de 
helderheid en ondubbelzinnigheid van de inhoud. Dit kan alleen het gevolg zijn van een 
professionele en objectieve houding die niet de nadruk legt op formele en onbelangrijke 
fouten maar bijdraagt aan de verbetering van de doelmatigheid van de organisatie en de 
doeltreffendheid van de openbare dienst. Voor mij bestaat er geen twijfel dat 
onregelmatigheden moeten worden geconstateerd en aangepakt en moeten leiden tot sancties 
voor de verantwoordelijken. Echter voorkomen moet worden dat schaarse middelen worden 
verspild waar het nut ver te zoeken is.
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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?

Er is reeds sprake van intensieve samenwerking tussen de Europese Rekenkamer en de 
nationale controle-instantie. Deze is overigens voorgeschreven in artikel 287 VEU. De wijze 
van deze samenwerking wordt in eerste instantie geregeld in het Contactcomité waarin alle 
hoge controle-instanties zitting hebben. Het comité heeft zijn waarde bewezen en vele 
praktische en voor alle deelnemers voordelige samenwerkingsvormen tot stand gebracht, met 
name door middel van werkgroepen inzake onderwerpen van gemeenschappelijk belang. 
Aanvullende samenwerkingsvormen kunnen bestaan uit parallelle of gezamenlijke controles 
op gebieden van gezamenlijke activiteiten, bijvoorbeeld het beheer van Europese fondsen op 
nationaal niveau of grensoverschrijdende investeringsprojecten die gedeeltelijk door de 
Europese Unie worden gefinancierd. 

Ook is er ruimte voor meer alledaagse betrekkingen die kunnen worden ontwikkeld voor meer 
kennis over wederzijdse organisatorische aspecten zoals methodes. Ik denk met name aan de 
ontwikkeling van de detachering van controleurs bij andere instellingen. Bij de Franse 
rekenkamer zijn voor een periode van in beginsel ten minste twee jaar, en in werkelijkheid 
dikwijls voor een langere periode, collega’s van de Europese Rekenkamer gedetacheerd. Deze 
praktijk wordt door beide partijen als zeer positief ervaren.

Een ander voorbeeld van zeer praktische samenwerking is de presentatie van onze 
wederzijdse werkzaamheden. Ik ben zelf betrokken geweest bij een praktijk waar het team dat 
de voornoemde werkzaamheden verrichtte over de hogesnelheidslijnen naar de Europese 
Rekenkamer is gekomen om de methodologie en de resultaten van die controle te presenteren. 
Deze presentatie heeft veel belangstelling gekregen en heeft ertoe bijgedragen dat de 
Europese Rekenkamer een grondig onderzoek heeft ingesteld naar de netwerken van 
hogesnelheidslijnen in de Europese Unie.

Wat betreft de parlementen bepalen het Europees Parlement en de nationale parlementen 
natuurlijk onderling op welke wijze nauwere samenwerking tot stand moet komen. De hoge 
controle-instanties kunnen zeker bijdragen aan deze verdiepingen door bijvoorbeeld de 
aandacht van hun respectieve parlementsleden te vestigen op bepaalde onderwerpen van 
gemeenschappelijk belang, zoals de doelmatigheid van systemen van beheer en controle van 
Europese fondsen. 

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?

De Rekenkamer verkeert niet in de positie om de lidstaten rechtstreeks te vragen om de 
betrouwbaarheid van de aan de Commissie gerapporteerde gegevens te verbeteren. Het maakt 
wel onderdeel uit van de gebruikelijke verificaties van een controle om ervoor te zorgen dat 
de Commissie inderdaad beschikt over relevante, juiste en volledige gegevens van de 
lidstaten. De Rekenkamer heeft de bevoegdheid om de Commissie aan te bevelen maatregelen 
te nemen om de hoogst mogelijke betrouwbaarheid van de door de lidstaten verstrekte 
informatie te waarborgen (zoals attestaties en certificaten van derden, uitvoering van 
controles, verlening van technische bijstand aan staten die daar behoefte aan hebben, maar 
ook vereenvoudiging van de aard en vermindering van het aantal vereiste gegevens, enz.)
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Overige vragen
19. Zou u uw kandidatuur intrekken indien het Parlement een ongunstig advies uitbrengt 

over uw benoeming als lid van de Rekenkamer?

De betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Rekenkamer worden bepaald 
door de betreffende bepalingen van de Europese Verdragen en andere Europese 
rechtsbronnen. Deze bepalingen zijn echter alleen effectief als zij hun basis vinden in 
vertrouwen en respect. Het is duidelijk dat een ongunstig advies van het Parlement inzake 
mijn voordracht als lid van de Rekenkamer deze vertrouwensrelatie en de uitoefening van 
mijn taken vanaf het begin in gevaar brengt. Onder die omstandigheden kan ik niet anders dan 
mijn kandidatuur intrekken.


