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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de voordracht van Nikolaos Milionis voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer
(C9-0125/2019 – 2019/0812(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 vervolgens 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 Nikolaos Milionis 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 VITAE VAN NIKOLAOS MILIONIS

• Lid van de Europese Rekenkamer (deken, kamer I)

• Vicepresident van de Griekse Rekenkamer

• Docent publiek financieel recht, Panteion Universiteit, Athene

OPLEIDING

• Middelbaar onderwijs in Artas

• Afgestudeerd aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Athene

• Afgestudeerd aan de faculteit Bestuursrecht van de Griekse Nationale School voor 

Openbaar Bestuur

• Promotie aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Athene

• Diplôme d’études approfondies (postdoctoraal diploma publiekrecht), Universiteit Paris I

• Diplôme d’études approfondies (postdoctoraal diploma overheidsfinanciën en -

boekhouding), Universiteit Paris VIII

BEROEPSERVARING

Bij de Europese Rekenkamer:
• Deken van kamer I (plattelandsontwikkeling, milieu, klimaatverandering, visserij) (sinds 

juni 2018)

• Als lid van de Europese Rekenkamer was ik verantwoordelijk voor het hoofdstuk 

'Veiligheid en Burgerschap' in het jaarverslag 2015, en sinds 2016 ben ik verantwoordelijk 

voor het hoofdstuk "Natuurlijke hulpbronnen".  Tevens was ik rapporteur voor de speciale 

verslagen over het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het milieu:  nr. 1/2017 (Natura 

2000), nr. 26/2016 (Cross-compliance), nr. 25/2016 (Programma 

landbouwpercelenidentificatie), nr. 25/2015 (EU-steun voor plattelandsinfrastructuur).

• Lid van het Administratief Comité van de Europese Rekenkamer

• Lid van het intern auditcomité (maart 2014 – mei 2018)

• Redactielid van het maandblad van de Rekenkamer
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Bij de Griekse Rekenkamer:
• Rechter in eerste aanleg (Auditeur) (1989-1996)

Referendaris (Conseiller Référendaire) (1996-2004)

Raad (Conseiller-Maître) (2004-2014)

Vicepresident (vanaf 2014)

• Lid van de bijzondere rechtbank voor geschillen over de bezoldiging van rechterlijk 

ambtenaren als bedoeld in artikel 88, lid 2, van de Grondwet; lid van de bijzondere 

rechtbank voor de nietigverklaring van zaken als bedoeld in artikel 99 van de Grondwet 

(2008-2009)

• President van het 7e echelon van de Griekse Rekenkamer (precontractuele verificatie van 

openbare diensten) (2011-2013)

• President van Afdeling I (2012) en Afdeling VI (2013) van de Griekse Rekenkamer

• Voorzitter van de Griekse Autoriteit voor schadeloosstelling van slachtoffers bij het 

Ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten (2009-2011) 

• Lid van de controlecommissie voor de financiën van politieke partijen en 

parlementskandidaten, artikel 21 van Wet nr. 3023/2002 (2012-2013)

• Voorzitter van de commissie voor de invoering van nieuwe controlemethoden bij de 

Griekse Rekenkamer in het kader van de taskforce (2012-2013)

Algemene controletaken:
• Voorzitter van de controlecommissie van de organisatie Concertgebouw Athene (1997-

2006)

TALEN

• Engels en Frans

LIDMAATSCHAP WETGEVENDE
COMMISSIES

• Wet op het openbaar erfgoed

• Wet nr. 4055/2012 inzake eerlijke processen en de redelijke duur ervan

• Wet nr. 3852 inzake de nieuwe opbouw van het gemeentebestuur en het 

gedecentraliseerd bestuur - Kallikratisprogramma

• Wet nr. 3871/2010 inzake financieel beheer en verantwoordelijkheid
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ONDERWIJSERVARING

• Universiteit Athene (Faculteit der Rechtsgeleerdheid): het vak Recht van de Rekenkamer 

aan de School voor postuniversitair publiekrecht (2007-2010)

• Universiteit Piraeus: het vak Internationaal en Europees belastingrecht, 5e semester, 

Faculteit Internationale en Europese Studies, (Presidentieel Decreet 407/1980) (2003-2005)

• Panteion Universiteit: de vakken Europese publieke instellingen en Europees financieel 

recht, School voor postuniversitair onderwijs van de Algemene Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid (2005-2018)

• Nationaal Centrum voor Openbaar Bestuur: Specifieke vakken op het gebied van 

belastingrecht aan het Opleidingsinstituut voor ambtenaren (1996-1997) 

• Nationale School voor Rechterlijke Ambtenaren: Specifieke vakken op het gebied van 

bestuursrecht (1998), de Europese Rekenkamer en Europees bestuursrecht, en de 

communautaire vrijheden (2001-2013)

PUBLICATIES

1. De institutionele rol van de Griekse Rekenkamer
(proefschrift)
1e druk 2002 (inleiding door G. Papadimitriou), Uitgeverij Ant. N. Sakkoulas, 557 p. 
2e druk 2006, 662 p.

2. De Rekenkamer: Moderne trends en ontwikkeling
2012, Nomiki Vivliothiki, 370 p.

3. De Europese Rekenkamer
1999, Uitgeverij Ant. N. Sakkoulas, 232 p.

4. Elementen van Europees fiscaal recht
1e druk 2004, Uitgeverij Ant. N. Sakkoulas, 142 p. 
2e druk 2008, Uitgeverij Ant. N. Sakkoulas, 323 p.

5. Waarnemingen
2005, Uitgeverij Ekdoseis ton Filon, 208 p.
(Essays over sociale en literaire onderwerpen), in 2009 bekroond met de Panayiotis 

Foteasprijs
6. Sporen en palimpsesten

2009, Evthini, Analogio 31, 136 p.
(Essaybundel), 2010
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ARTIKELEN

1. De rechtvaardiging van bestuurlijke handelingen Een aanzet tot een kritische 
benadering van de jurisprudentie van de Griekse Rekenkamer en haar verhouding tot de 
overeenkomstige jurisprudentie van de Staatsraad
‘Deltio Elenktikou Synedriou’, (bulletin van de Rekenkamer), deel 11-12, (1991) pp. 237-258

2.  Beschouwingen over de controle van overheidsfinanciering van politieke partijen 
door de Griekse Rekenkamer
‘To Syntagma’ (De Grondwet), nr. 17, (1991), pp. 529-543

3. Jurisprudentie voortvloeiend uit de incidentele herziening van bestuurlijke 
handelingen door de Griekse Rekenkamer
‘Dioitiki Diki’ (Bestuursrechtspraak), Jaar 4 (1992), pp. 249-266

4. Controle van staatsbedrijven en de Rekenkamer
‘Dioitiki Diki’ (Bestuursrechtspraak), Jaar 5 (1993) pp. 1121-1139

5. Organen en mechanismen voor de controle van financiering van politieke partijen
‘Koinovoulevtiki Epitheorisi’ (Parlementair Tijdschrift), speciale editie 1993: ‘I 
chrimatodotisi ton politikon kommaton’ (De financiering van politieke partijen), 15-16, pp. 
20-29
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BIJLAGE 2: ANTWOORDEN VAN NIKOLAOS MILIONIS OP DE VRAGENLIJST

Uitoefening van het ambt: geleerde lessen en toekomstige verbintenissen

1. Wat zijn uw belangrijkste prestaties als lid van de ERK? Wat waren de grootste 
tegenslagen?

Als toegewijd lid heb ik de afgelopen 6 jaar 7 speciale verslagen en 4 hoofdstukken van 
jaarverslagen gepubliceerd. Op deze controles heb ik tijdens hoorzittingen van het Parlement 
en de Raad en tijdens briefings van de media en andere belanghebbenden positieve reacties 
gekregen. 

Mijn collega's hebben mij belangrijke horizontale taken toevertrouwd (coördinatie, 
programmering, methodologie, enz.). Momenteel ben ik deken van kamer I en daarmee 
verantwoordelijk voor de controle van "het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen". 
Tevens ben ik lid van het administratief comité. Ik heb dik twee jaar lang kamer I 
vertegenwoordigd in de CEAD-kamer (de met coördinatie, evaluatie, kwaliteitsbewaking en 
ontwikkeling belaste kamer). Tevens ben ik twee jaar lid geweest van het intern auditcomité 
en momenteel ben ik redactielid van het ECA Journal.

Bij de doelmatigheidscontroles deden zich twee soorten uitdagingen voor. Ten eerste moest ik 
een aantal zeer vakspecifieke onderwerpen behandelen, zoals de nationale 
broeikasgasinventarissen, het landbouwpercelenidentificatiesysteem of cross-compliance, en 
controleverslagen schrijven met relevante aanbevelingen voor deskundigen, dat tegelijkertijd 
ook toegankelijk moest zijn voor een breder publiek. Ten tweede moest ik meerwaarde 
scheppen op gebieden die van groot publiek belang zijn en waarover al diverse verslagen 
verschenen zijn, zoals biologische producten of Natura 2000. Ik ben van mening dat het 
gelukt is deze onderwerpen vanuit een nieuw perspectief te benaderen door ons te 
concentreren op ons vakgebied: goed beheer van EU-beleid en de daaraan verbonden 
financiering. 

De grootste tegenslag die ik heb ondervonden was de langzame voortgang bij het thema “één 
enkele audit". De Rekenkamer zou efficiënter werken wanneer we beter gebruik zouden 
kunnen maken van de controles die door andere auditors zijn verricht. Dit doel was onderdeel 
van onze strategie voor 2018-2020, met name ten aanzien van de betrouwbaarheidsverklaring. 
Hierbij is het een noodzakelijke voorwaarde dat we kunnen bevestigen dat het werk van de 
andere auditors betrouwbaar is. Voor rubriek 2 (‘Natuurlijke hulpbronnen’) van het MFK, 
waarvoor ik rapporterend lid ben, is dit moeilijker gebleken dan verwacht.  In onze 
jaarverslagen en in speciaal verslag nr. 7/2017 is herhaaldelijk gewezen op de zwakke punten, 
die zowel op Commissieniveau als op het niveau van de certificerende instanties in de 
lidstaten bestaan. We hebben aanbevelingen gedaan om de situatie te verbeteren. 

2. Wat waren de belangrijkste geleerde lessen in uw competentiegebied / behaalde 
resultaten voor uw functie en audittaken? 

Sinds 2016 ben ik rapporterend lid voor hoofdstuk 7 van het jaarverslag ("Natuurlijke 
hulpbronnen"), waarmee uitgaven van 58 miljard EUR oftewel circa 37 % van de EU-
begroting gemoeid zijn. In 2015 was ik rapporterend lid toen de Rekenkamer voor het eerste 
jaar een apart hoofdstuk toevoegde aan het jaarverslag over het onderwerp "Veiligheid en 
burgerschap".
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Voor de volgende verslagen over doelmatigheidscontroles heb ik gefungeerd als rapporterend 
lid:

- Speciaal verslag nr. 24/2014: Wordt de EU-steun voor de preventie en het herstel van 
door brand of natuurrampen veroorzaakte schade aan bossen goed beheerd?

- Speciaal verslag nr. 25/2015: EU-steun voor plattelandsinfrastructuur: potentieel om 
aanzienlijk grotere kosteneffectiviteit te bereiken;

- Speciaal verslag nr. 25/2016: Het landbouwpercelenidentificatiesysteem: een nuttig 
instrument om de subsidiabiliteit van landbouwgrond te bepalen, maar het beheer 
ervan zou verder kunnen worden verbeterd

- Speciaal verslag nr. 26/2016: Het blijft een uitdaging om cross-compliance 
doeltreffender en eenvoudiger te maken

- Speciaal verslag nr. 1/2017: Meer inspanningen nodig om het Natura 2000-netwerk zo 
te ontwikkelen dat het volledige potentieel ervan wordt gerealiseerd

- Speciaal verslag nr. 4/2019: Het controlesysteem voor biologische producten is 
verbeterd, maar er blijven enkele uitdagingen bestaan

- Speciaal verslag nr. 18/2019 over inventarissen van broeikasgasemissies (verschijnt in 
november 2019)

Een van de voornaamste lessen die ik heb geleerd is hoe belangrijk het is een open dialoog te 
voeren en de methode van de ERK toe te passen, volgens welke verrassingen vermeden 
moeten worden. Deze benadering draagt ertoe bij dat een constructieve en directe relatie met 
de gecontroleerden wordt opgebouwd. Dit is cruciaal voor ons om te begrijpen welke 
moeilijkheden zich voordoen bij de tenuitvoerlegging van EU-beleid en om concretere en 
nuttigere aanbevelingen te doen. Voor effectieve communicatie zijn vertrouwen en goede wil 
van beide partijen nodig, zodat een beter resultaat voor de controle, maar bovenal voor de 
EU-burgers kan worden behaald. 

Een open dialoog is niet alleen een goede werkwijze bij de omgang met gecontroleerden, 
maar is ook van wezenlijk belang voor onze betrekkingen met het Parlement en met andere 
belanghebbenden. Een controle is relevanter wanneer deze is afgestemd op de actuele of 
toekomstige politieke prioriteiten en berust op een brede raadpleging van beleidsdeskundigen 
en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. 

3. Welke toegevoegde waarde kunt u de ERK bieden tijdens uw tweede termijn en/of in 
het bijzonder op het gebied waarvoor u bevoegd zou zijn? Zou u van 
bevoegdheidsgebied willen veranderen? Wat zijn uw drijfveren?

Mijn collega’s van kamer I en ikzelf hebben mede de toekomst van bepaald cruciaal EU-
beleid vormgegeven. In ons advies over het nieuwe GLB hebben wij erop gewezen dat het 
voorstel gebaseerd moest zijn op een langetermijnvisie op de EU-landbouw, een 
gedetailleerdere beoordeling van de inkomsten van landbouwers, duidelijke milieudoelen en 
een effectief prestatie- en verantwoordingskader. Onze verslagen over klimaatgerelateerde 
onderwerpen moeten ertoe bijdragen dat we de ambitieuze langetermijndoelstellingen van de 
EU voor de vermindering van broeikasgasemissies halen. Ik ben van mening dat we 
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meerwaarde creëren door dit spoor te blijven volgen, verder te gaan met de onderwerpen die 
we reeds aan de orde hebben gesteld en te onderzoeken welke uitwerkingen actueel en 
toekomstig beleid heeft. 

Ik heb voortgebouwd op mijn eerdere ervaringen als controleur, rechter en wetenschapper om 
mijn controlewerkzaamheden vanuit verschillende perspectieven te kunnen doen. Ik raakte 
bovendien zeer gemotiveerd door de in kamer I behandelde onderwerpen en ik ben bereid om 
toekomstige uitdagingen aan te gaan. Ik zou het waarderen om aan het begin van een 
eventuele tweede termijn in dezelfde kamer te blijven. Ik beschouw het echter ook als goede 
praktijk dat controleurs na enkele jaren rouleren en hun opgedane ervaring op andere terreinen 
inzetten, zodat andere controleurs kennis kunnen maken met de thema's waaraan zij werkten. 

4. Hoe zorgt u ervoor dat u de geplande controledoelstellingen van een controleopdracht 
behaalt? Hebt u ooit een situatie meegemaakt waarin u de controleopdracht niet hebt 
kunnen uitvoeren en door welke oorzaak? Hoe handelt u in dergelijke controversiële 
situaties? 

Bij controles kunnen zich, net als bij elk ander project, moeilijkheden voordoen bij de 
uitvoering die leiden tot vertragingen of bepaalde problemen bij het behalen van het geplande 
resultaat. Om dergelijke situaties te vermijden houd ik nauw toezicht op de 
controlewerkzaamheden, van planning en uitvoering tot verslaggeving. Ik probeer te 
anticiperen op moeilijkheden en ik ben reageer snel en flexibel wanneer deze zich voordoen. 
Daarom heb ik nog nooit een lopende controletaak hoeven afbreken. Soms moest het 
oorspronkelijke plan worden aangepast aan de realiteit en ontstonden er lichte vertragingen. Ik 
heb er altijd de voorkeur aan gegeven een hoogwaardig verslag af te leveren dat op voldoende 
bewijs berust en relevante aanbevelingen bevat, ook wanneer het verslag daardoor een paar 
weken later zou verschijnen.

5. Hoe zou u, als u zou worden herbenoemd voor een tweede termijn en u tot deken van 
een kamer van de ERK zou worden verkozen, de werkzaamheden leiden voor het 
bepalen van de prioriteiten ervan? Kunt u ons twee of drie voorbeelden geven van 
gebieden om in de toekomst op te focussen?

Als deken van kamer I ben ik van mening dat we de komende jaren prioriteit moeten geven 
aan de beoordeling van het uitvoeringsmodel van het GLB voor de periode na 2020, van de 
inspanningen om de landbouw milieu- en klimaatvriendelijker te maken, van de coherentie 
van het EU-beleid met de doelstellingen voor de vermindering van broeikasgasemissies voor 
2030 en 2050, van de effectiviteit van hernieuwbare energie en projecten voor aanpassing aan 
de klimaatverandering, en van de manier waarop de EU andere milieuproblemen aanpakt 
(biodiversiteit, water- en luchtkwaliteit, plastic, enz.).

6. Op welke basis zou u kiezen uit de lijst van prioriteiten van het Parlement en/of de 
commissie CONT als u leiding zou moeten geven aan de selectie van de controletaken 
met het oog op de voorbereiding van het jaarlijkse werkprogramma van de ERK? 
Wat zou u doen in het geval een politieke prioriteit niet overeenkomt met de 
risicobeoordeling door de ERK van de activiteiten van de Unie? 

Bij de selectie van controletaken moet een aantal factoren in aanmerking worden genomen:  
de controleerbaarheid (afhankelijk van het mandaat van de ERK en de verdeling van 
verantwoordelijkheden tussen de EU en de lidstaten), de relevantie (op grond van de 
begroting of de aard van de gecontroleerde), de actualiteit (bijvoorbeeld of er al dan niet een 
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verband bestaat met een voorstel tot beleidsherziening), de relevantie voor belanghebbenden 
en de meerwaarde. De suggesties van de commissies van het Parlement zijn in dit verband 
uiterst nuttig omdat daarin duidelijke politieke prioriteiten naar voren komen. Een groot 
aantal van deze suggesties hebben we overgenomen in ons jaarlijkse werkprogramma. We 
geven het Parlement tevens feedback over de redenen waarom we voor het controleren van 
een bepaald thema een ander tijdstip of een ander perspectief kiezen. 

Portefeuillebeheer, werkmethoden en te leveren prestaties

7. Het tijdig leveren van solide verslagen van hoge kwaliteit is essentieel: 

– Hoe zou u ervoor zorgen dat de gegevens die bij een controle worden gebruikt 
betrouwbaar zijn en dat de bevindingen niet achterhaald zijn?

Wanneer wij verwijzen naar externe gegevens letten we er goed op dat we tijdens onze 
controle de nieuwste informatie gebruiken en dat we deze zo mogelijk bijwerken bij het 
opstellen van het verslag. Over het algemeen zijn we afhankelijk van de actualiteit van 
externe bronnen. Wij gebruiken altijd geloofwaardige bronnen (gegevens van bureaus voor de 
statistiek, door de Commissie gecontroleerde gegevens die door de lidstaten zijn aangeleverd, 
wetenschappelijk onderzoek, enz.), en wij lichten eventuele onzekerheden over de 
betrouwbaarheid van de informatie toe. 

Voor de gegevens die de ERK voorlegt alsook voor alle in onze verslagen aangevoerde 
bewijzen beschikken wij over kwaliteitsbewakingsprocedures om de accuraatheid en 
betrouwbaarheid van de informatie te waarborgen.

– Hoe zou u de kwaliteit en relevantie van de aanbevelingen verbeteren?

De afgelopen jaren hebben we de procedures aan de hand waarvan we tot onze aanbevelingen 
komen, verbeterd. De procedures omvatten nu ook streefdata voor de uitvoering die met de 
gecontroleerden besproken zijn. Wij houden een interne zitting voor het trekken van 
conclusies, waaraan ook medewerkers deelnemen die niet rechtstreeks bij de controle 
betrokken zijn, en waarin de belangrijkste boodschappen besproken worden. Dit is een zeer 
belangrijke stap die ons helpt bij het structureren van ons verslag. Wanneer een eerste versie 
van het verslag klaar is, komen we in de regel nogmaals samen om aanbevelingen te 
bespreken. Daarna is het zeer belangrijk om een open discussie te voeren met onze 
gecontroleerden om te bekijken of we onze aanbevelingen kunnen verbeteren (bijvoorbeeld 
ten aanzien van de uitvoeringskosten, de inbedding in lopende initiatieven en het tijdskader 
dat nodig is voor de uitvoering).  Doorgaans draagt een open discussie bij tot wederzijds 
begrip, maar dit betekent niet dat we altijd tot overeenstemming kunnen komen. De ERK 
blijft er verantwoordelijk voor haar eigen onafhankelijke mening te vormen en ieder 
belangrijk meningsverschil met de gecontroleerde openbaar te maken.

8. Het doel van de hervorming van de ERK is een sterkere verantwoordingsrelatie te 
vestigen tussen het controleteam en de rapporteur. 

– Denkt u gezien uw ervaring dat het de rol is van een lid om meer betrokken te zijn bij 
de controlewerkzaamheden?

De rol van het rapporterend lid is essentieel in de planningsfase, wanneer de controledoelen 
worden vastgesteld, in de uitvoeringsfase voor de kwaliteitswaarborging van de eerste 
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conclusies die naar onze gecontroleerden worden gestuurd, en in de verslagleggingsfase om te 
controleren of de conclusies en aanbevelingen van het verslag duidelijk en goed onderbouwd 
zijn. Het is tevens belangrijk dat de controleurs een zekere autonomie en 
verantwoordelijkheid krijgen, zodat zij tijdens de controlewerkzaamheden vakkundigheid 
ontwikkelen. De motivatie van het hele team is essentieel om een hoogwaardig verslag te 
schrijven.

– Zou u de manier waarop u met een controleteam werkt veranderen? Zo ja, hoe? 

Ik heb uiterst open en professionele relaties opgebouwd met de verschillende controleteams 
met wie ik tot mijn genoegen heb samengewerkt. Het is naar mijn mening heel belangrijk dat 
de hoofdcontroleurs (met name de hoofdmanager en de taakleider) bij het hele proces 
betrokken worden; van de eerste besprekingen tot de presentatie van het verslag aan het 
Parlement, de Raad, de media en andere belanghebbenden. Daardoor krijgt het team het 
gevoel daadwerkelijk verantwoordelijk te zijn. Bovendien kan het team beter de 
verwachtingen van onze lezers begrijpen en hierop inspelen.

9. Wat zijn uw suggesties om de werking, programmering en werkzaamheden 
(auditcyclus) van de ERK verder te verbeteren, moderniseren? Kunt u, na uw eerste 
termijn, een positief en een negatief aspect van de werking van de ERK noemen?

De ERK heeft de procedures voor de programmering van haar werkzaamheden enorm 
verbeterd. Wij hebben "beleidsscans" ontwikkeld die we geregeld actualiseren om de 
ontwikkelingen binnen alle belangrijke beleidsterreinen van de EU te monitoren. Op grond 
van deze beleidsscans en de suggesties die wij krijgen van belanghebbenden ontwikkelen we 
een breed spectrum aan controle-ideeën die we op verschillende niveaus bespreken, voordat 
de leden tot overeenstemming komen over de uiteindelijke selectie. Dit proces vindt jaarlijks 
plaats, hoewel ik vind dat het de voorkeur verdient om het in te bedden in een meerjarig 
perspectief, zodat we beter kunnen anticiperen op komende, voor onze belanghebbenden 
belangrijke kwesties. 

Een positief aspect van de ERK is stellig de competentie, motivatie en diversiteit van de 
medewerkers. Het is een genoegen om in zo'n stimulerende omgeving te werken die het ons 
mogelijk maakt voortdurend bij te leren en onszelf te verbeteren.

Wel is het moeilijker voor zo'n pluriforme instelling die verantwoordelijk is voor alle 
beleidsterreinen van de EU en voor de gehele begroting, om eensgezind te handelen.  Als 
rapporterend lid concentreren wij ons op de controles die binnen onze bevoegdheid vallen en 
kamers werken uitsluitend binnen hun eigen controleterrein; daarom is het voor elk van ons 
een uitdaging om het overzicht over andere terreinen te bewaren en om een gezamenlijke 
benadering te volgen. Wij hebben een aantal procedures die ons helpen om eensgezind te 
werk te gaan. 

10. Volgens het Verdrag moet de ERK het Parlement bijstaan in de uitoefening van zijn 
bevoegdheid voor controle op de uitvoering van de begroting om zowel het 
overheidstoezicht op de algemene uitgaven als het rendement ervan te bevorderen.

– Hoe zou de samenwerking tussen de ERK en het Europees Parlement (Commissie 
begrotingscontrole) bij de controle van de EU-begroting verder kunnen worden 
verbeterd, in het licht van de ervaring die u tijdens uw eerste termijn hebt opgedaan?
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De samenwerking tussen onze twee instellingen functioneert goed. Bij de opstelling van ons 
jaarlijkse werkprogramma letten wij op de behoeften van CONT en van andere commissies 
van het Parlement (zie tevens het antwoord op vraag 6). Wij stellen relevante verslagen op die 
over het algemeen positief worden ontvangen en aanleiding geven tot interessante debatten 
tijdens de hoorzittingen in CONT. Wij hebben tevens goede betrekkingen opgebouwd met de 
gespecialiseerde commissie van het Parlement, waar wij steeds meer van onze verslagen 
presenteren. Toch is er momenteel weinig uitwisseling in het stadium van de planning van 
onze controles, dus wanneer we nadenken over de grootste risico’s en de controlevragen 
waarop wij een antwoord willen vinden. Naar mijn mening kunnen we overwegen dergelijke 
besprekingen op informeel niveau te voeren door vroegtijdig contacten tussen onze 
instellingen te leggen. 

– Evenzo, hoe moeten de betrekkingen tussen de ERK en de nationale controle-
instanties worden verbeterd?

De ERK heeft haar aanwezigheid op het niveau van de lidstaten verder ontwikkeld. Tijdens 
het eerste jaar van mijn mandaat heb ik contact gelegd met het Griekse parlement. Inmiddels 
presenteer ik elk jaar de resultaten van de werkzaamheden van de ERK tijdens een gemengde 
vergadering van de permanente commissie Economische Zaken en de speciale permanente 
commissie Europese Zaken. Dit draagt ertoe bij om op nationaal niveau het bewustzijn voor 
Europese zaken aan te scherpen. Naar mijn mening is dit tevens een indirecte manier om bij 
hoge controle-instanties interesse voor Europese zaken te wekken. We hebben enkele 
gemeenschappelijke controles uitgevoerd, waaronder een controle van de luchtkwaliteit in 
kamer I (speciaal verslag nr.23/2018), en we staan via de werkgroepen EUROSAI regelmatig 
in contact met andere hoge controle-instanties om meer initiatieven te starten. 
Gemeenschappelijke controles kunnen met name relevant zijn voor terreinen waarvoor zowel 
de EU als de lidstaten bevoegd zijn. We moeten onze samenwerking met nationale hoge 
controle-instanties verdiepen en de praktische moeilijkheden die we hebben ondervonden, 
overwinnen.

In het specifieke geval Griekenland heeft de ERK tevens technische ondersteuning aan de 
Griekse Rekenkamer verleend, met name om haar capaciteit voor het uitvoeren van meer 
doelmatigheidscontroles te verhogen. 

11. Hoe zult u het Parlement bijstaan bij het realiseren van een kortere kwijtingsprocedure? 
Welk acties kunt u ondernemen?

De ERK heeft maatregelen genomen zodat zij minder tijd nodig heeft voor het schrijven van 
haar jaarverslag. Het jaarverslag verschijnt nu begin oktober, een maand eerder dan voorheen. 

Voor het opstellen van onze betrouwbaarheidsverklaring moeten we beoordelen in hoeverre 
we zekerheid kunnen ontlenen aan de bestaande controlesystemen en besluiten in welke mate 
we betalingen uitvoeriger moeten controleren. Hoe betrouwbaarder de controlesystemen 
worden bevonden, des te minder betalingen we na de afsluiting van het begrotingsjaar hoeven 
te controleren. Wanneer de kwaliteit van de controlesystemen verbetert, is er steeds minder 
tijd nodig voor de opstelling van onze betrouwbaarheidsverklaring.

Bij de controlesystemen is een volledige keten van actoren betrokken. Zo zijn bij de controle 
van de GLB-uitgaven de betaalorganen, de certificerende instanties, de Commissie en 
uiteindelijk de ERK betrokken. Zoals hierboven uiteengezet (zie de eerste vraag over de één 
enkele audit) blijven wij (en de Commissie eveneens) zwakke punten vinden in de 
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verschillende schakels deze keten. Simpel gezegd betekent dit dat de volgende controleurs in 
de keten onvoldoende op aan kunnen van de controles die daarvoor door anderen zijn verricht. 
Door inefficiëntie in de controleketen duurt het langer om de volledige cyclus af te ronden en 
dit kan gevolgen hebben voor het moment waarop cruciale documenten van de Commissie 
beschikbaar komen (de geconsolideerde rekeningen van de EU, de jaarlijkse 
activiteitenverslagen van de directeuren-generaal, het jaarlijkse beheers- en prestatieverslag). 
Ik ben van mening dat een beter geïntegreerd en betrouwbaarder controlesysteem cruciaal is 
om de voor het opstellen van het jaarverslag van de ERK benodigde tijd te verkorten.

Onafhankelijkheid en integriteit 

12. Hoe kunt u uw onafhankelijkheid aantonen aan het Europees Parlement en hoe kunt u 
garanderen dat uw vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen 
ontstaan over uw functioneren bij de ERK? 

Ik ben meer dan 20 jaar rechter geweest bij de Griekse Rekenkamer en werd daarna 
vicepresident. Rechters hebben een sterke onafhankelijkheidscultuur die berust op ons 
constitutionele kader en op onze gevestigde tradities van een hof dat in 1833 is opgericht als 
institutionele pijler van een nieuwe onafhankelijke staat. Als lid van de ERK onderschrijf ik 
de gedragscode voor leden van de Rekenkamer volledig, alsook onze ethische waarden en 
onze controlenormen. In mijn hele carrière heb ik nooit geaarzeld om zaken aan de orde te 
stellen die ik essentieel achtte voor de bescherming van de belangen van de burger. 

13. Hoe zou u te werk gaan bij een zaak die verband houdt met een ernstige 
onregelmatigheid, of zelfs fraude met EU-middelen en/of corruptie, waarbij personen 
uit uw lidstaat van herkomst betrokken zijn? Hebt u tijdens uw termijn een dergelijke 
situatie meegemaakt?

Ik zou elke verdenking op fraude met EU-middelen en/of op corruptie melden bij het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), of deze zaak nu verband houdt met 
Griekenland of met een andere lidstaat. Als instelling en ook persoonlijk als leden hanteren 
we een zerotolerancebeleid.

In de praktijk komt het controleteam deze gevallen het eerst op het spoor. Zij contacteren dan 
de juridische Dienst van de ERK. De president stuurt de informatie vervolgens door aan 
OLAF. Ik moedig onze controleurs aan om alle verdachte gevallen te melden, ook al ben ik 
zelf niet rechtstreeks betrokken bij het doorsturen ervan. Onze controleurs worden getraind in 
het opsporen en melden van potentieel frauduleuze situaties. 

Een belangrijk punt is dat slechts een paar van de onregelmatigheden die we aantreffen 
aanleiding geven tot verdenking van fraude. Tijdens de 3 jaar dat ik actief was als 
rapporterend lid voor hoofdstuk 7 van het jaarverslag ("Natuurlijke hulpbronnen") hebben de 
verantwoordelijke controleurs 10 zaken naar OLAF gestuurd. Enkele van deze zaken hielden 
verband met Griekenland. 

14. Het bestaan van een belangenconflict kan leiden tot een reputatierisico voor de ERK. 
Hoe zou u een belangenconflict hanteren? 

De ERK heeft een ethische commissie ingesteld waarbinnen alle relevante ethische kwesties 
beoordeeld worden. Deze commissie bestaat uit twee leden van de ERK en een externe 
deskundige. 
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Als leden dienen wij alle situaties te vermijden die een belangenconflict vormen of als 
zodanig beschouwd kunnen worden (zie artikel 2 van de gedragscode voor de leden van de 
ERK). Tijdens mijn eerste mandaat ben ik niet met een dergelijke situatie geconfronteerd. 
Wanneer ik in de toekomst geconfronteerd word met een mogelijk belangenconflict, zal ik de 
ethische commissie en de president van de ERK op de hoogte brengen en hun in volledige 
transparantie verzoeken om mij te ontheffen van mijn verplichtingen in de betreffende taak, of 
om andere passende maatregelen te nemen. 

15. Bent u betrokken bij een gerechtelijke procedure? Zo ja, van welke aard?

Ik ben niet betrokken bij een gerechtelijke procedure.

16. Welke specifieke toezeggingen bent u bereid te doen ten aanzien van meer 
transparantie, intensievere samenwerking en een doelmatige follow-up van de 
standpunten en controleverzoeken van het Parlement? 

In het kader van het voorbereidingsproces van het jaarlijkse werkprogramma van de ERK 
worden tevens de controleverzoeken van het Parlement geanalyseerd (zie ook het antwoord 
op vraag 6). Aansluitend stuurt de president van de ERK onze analyse door aan de voorzitter 
van de Conferentie van commissievoorzitters.

Tevens reageert de ERK punt voor punt op de onderwerpen die het Parlement in de 
kwijtingsresoluties aan de orde heeft gesteld. 

Naast deze communicatiekanalen moeten we naar mijn mening de samenwerking op een 
directer en informeler niveau verdiepen, waarbij het gaat om de samenwerking tussen CONT- 
en ERK-leden, en tussen de secretariaatsmedewerkers van CONT en onze controleleiders.

Overige vragen

17. Zou u uw kandidatuur voor een herbenoeming intrekken indien het Parlement een 
ongunstig advies uitbrengt over uw benoeming als lid van de ERK?

In zo'n geval zal ik mijn kandidatuur intrekken. 

Ik zou zeer erkentelijk zijn wanneer we constructief kunnen blijven samenwerken en zo het 
beleid van de Unie en de uitvoering ervan kunnen verbeteren. Uw vertrouwen in mijn 
professionaliteit, integriteit en onafhankelijkheid is cruciaal voor een dergelijke vorm van 
samenwerking.

18. Een benoeming als lid van de ERK vereist volledige aandacht voor en toewijding aan de 
instelling zelf en om te zorgen voor vertrouwen in de Unie onder de burgers.

– Wat vindt u de beste manier om deze professionele taken op u te nemen?

Als lid en deken van de Europese Rekenkamer ben ik volledig toegewijd aan mijn taken. In 
mijn dagelijkse werkomgeving hecht ik er veel belang aan om een teamgeest tussen de leden 
te bevorderen, het collegialiteitsprincipe op het niveau van de Rekenkamer en de kamers toe 
te passen, en binnen onze controleteams te zorgen voor een open en inclusieve 
werkomgeving. Wanneer ik de instelling naar buiten toe vertegenwoordig doe ik mijn uiterste 
best om de kwaliteit van onze verslagen en aanbevelingen te bevorderen en ervoor te zorgen 
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dat we zo veel mogelijk kunnen bewerkstelligen.

– Wat is uw huidige persoonlijke regeling wat betreft het aantal dagen dat u in 
Luxemburg aanwezig bent? Bent u van plan deze regeling te wijzigen?

Ik woon permanent in de stad Luxemburg en ben constant beschikbaar voor de prioriteiten 
van het werk. Ik ben van plan om deze regeling bij herbenoeming te handhaven.


