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Commissie begrotingscontrole

PROGRAMMA
Hoorzitting over

“Het actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd internecontrolekader”

Maandag 22 april 2013, 15.45 - 18.30 uur

Brussel

Zaal József Antall (JAN) 4Q2

Hoorzitting over het actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd 
internecontrolekader

5 min.
15.45 - 15.50

Inleiding
door de voorzitter

5 min.
15.50 - 15.55

Inleiding
door de rapporteur, Andrea Češková

15 min.
15.55 - 16.10

Het actieplan van de Commissie: doelstellingen, belangrijkste 
stappen en resultaten van de routekaart

- Brian GRAY, voormalig adjunct-secretaris-generaal van 
DG BUDGET

Een paternalistische visie: waarom heeft de Commissie het 
bereiken van een positieve DAS tijdens haar mandaat tot 
strategische doelstelling verklaard?  
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15 min.
16.10 - 16.25

Betekent de afwezigheid van een DAS zonder voorbehoud dat 
het actieplan is mislukt? 

- Roger LEVY, London School of economics and Political 
Science

De verschillende wijzigingen op de originele versie van het 
actieplan 

20 min.
16.25 - 16.45 Vragen, antwoorden, debat

15 min.
16.45 - 17.00

De heilige Graal: is een DAS zonder voorbehoud nog steeds 
een realistische doelstelling?

- Manfred KRAFF, adjunct-secretaris-generaal van DG 
BUDGET
De voornemens van de Commissie in het algemeen en per 
beleidssector

15 min.
17.00 - 17.15

Is de hervorming uit het oogpunt van de Rekenkamer een 
succes gebleken?

- Kersti KALJULAID – Europese Rekenkamer

Hoe kan de single-audit-aanpak het bereiken van een positieve 
DAS vergemakkelijken?

20 min.
17.15 - 17.35 Vragen, antwoorden, debat

15 min.
17.35 - 17.50

DAS en geïntegreerde interne controle: de enige weg!

- Jules MUIS, voormalig hoofd van de interne 
controledienst van de Commissie

Een constructief verschil, overige instrumenten voor herstel 
van het vertrouwen van de burger dat de financiële 
huishouding van de EU conform de state of the art is.
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15 min.
17.50 - 18.05

 … en als een positieve DAS niet kan worden bereikt?

- Kersti KALJULAID – Europese Rekenkamer

Van naleving tot prestatie-audit: het keerpunt?

20 min.
18.05 - 18.25 Vragen, antwoorden, debat

5 min.
18.25 - 18.30

Slotwoord
door de rapporteur, Andrea Češková


