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1. INLEIDING 

Met dit verslag wordt de kwijtingsautoriteit overeenkomstig artikel 86, lid 4, van het 
Financieel Reglement (FR) geïnformeerd over de door de dienst Interne audit (DIA) van de 
Commissie verrichte werkzaamheden. Het is gebaseerd op het verslag dat de DIA op grond 
van artikel 86, lid 3, van het FR heeft opgesteld over de belangrijkste auditbevindingen en 
over aanzienlijke risico's en problemen op het gebied van controle en van het bestuur van de 
instelling ("corporate governance").  

Dit verslag steunt ook op de audit- en consultancyverslagen die de DIA in 2010 heeft 
opgesteld over diensten van de Commissie en haar uitvoerende agentschappen1. Het heeft 
geen betrekking op de resultaten van de auditwerkzaamheden bij andere door de DIA 
gecontroleerde agentschappen of organen, waarvoor afzonderlijke jaarverslagen worden 
opgesteld. 

De Commissie heeft op een aantal van de aanbevelingen van de interne controleur al 
gereageerd in haar syntheseverslag2, waarin zij een standpunt inneemt over de horizontale 
kwesties die aan de orde zijn gesteld door de DIA, de Europese Rekenkamer (ER) en de 
kwijtingsautoriteit, en over de kwesties die door het Comité follow-up audit zijn gesignaleerd. 

2. DE OPDRACHT VAN DE DIA: ONAFHANKELIJKHEID, OBJECTIVITEIT EN 
REKENPLICHTIGHEID  

Het is de opdracht van de DIA om bij te dragen tot een goed beheer binnen de Europese 
Commissie door de interne beheers- en controlesystemen aan audits te onderwerpen, teneinde 
hun doeltreffendheid te beoordelen en voor voortdurende verbetering te zorgen. 

De DIA valt onder het gezag van het met audit belaste lid van de Commissie en is 
verantwoording verschuldigd aan het Comité follow-up audit. De onafhankelijkheid van de 
DIA is verankerd in zijn door de Commissie vastgestelde taakomschrijving.  

De DIA verricht zijn werkzaamheden overeenkomstig het Financieel Reglement en de 
internationale standaarden voor professionele interne audit (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing) en de gedragscode van het Institute of Internal 
Auditors.  

3. WERKOMGEVING EN AUDITPLAN 

3.1. Het interne-auditproces 

De DIA heeft samen met de Europese Rekenkamer en de interne-auditfuncties (IAF's) de 
auditplanning, de regelmatige publicatie van auditverslagen, de uitwisseling van methoden en 
de organisatie van gezamenlijke opleidingsmogelijkheden gecoördineerd. 

                                                 
1 Enkele begin 2010 afgeronde rapporten zijn toegevoegd aan het verslag over 2009 en worden derhalve 

niet opnieuw opgenomen in het verslag over 2010. Zo zijn ook enkele rapporten die in 2010 werden 
opgesteld, maar voor 1 februari 2011 voltooid, in het verslag over 2010 opgenomen. 

2 COM(2011) 323 van 1 juni 2011. 
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Voor de eerste keer heeft de DIA de Commissie een algemeen oordeel gegeven dat is 
toegespitst op het financieel beheer en is gebaseerd op interne controles die in de periode 
2008-2010 zijn verricht door de DIA en de IAF's. 

3.2. Uitvoering van het door de DIA gecoördineerde auditplan 

Het strategische auditplan 2008-2010 werd regelmatig bijgewerkt naar aanleiding van 
specifieke behoeften (eerste algemene oordeel, de resultaten van de jaarlijkse 
risicobeoordeling van het management en andere externe en interne veranderingen). 

In 2010 voltooide de DIA 88% van zijn werkprogramma (87% in 2009), hetgeen 
overeenkwam met 100% van de C1-verbintenissen3 (100% in 2009) en 68% van de C2-
verbintenissen4 (66% in 2009). Er werden 85 verslagen uitgebracht (30 audits, 49 follow-ups, 
een consultancyverslag, vier management letters en een verslag over het algemene oordeel).  

3.3. Aanvaarding en follow-up van DIA-aanbevelingen 

In 2010 werd 100% van de cruciale en zeer belangrijke auditaanbevelingen door de 
geauditeerden aanvaard (98,8% in 2009). 

Voor de periode 2006-2010 waren eind 2010 86% van alle aanbevelingen uitgevoerd.  

De DIA concludeerde dat 33% van de aanbevelingen uit 2010 reeds zijn uitgevoerd. Kritieke 
of zeer belangrijke aanbevelingen waarvan de uiterste uitvoeringstermijn aanmerkelijk wordt 
overschreden, worden gevolgd door het Comité follow-up audit.  

3.4. Perceptie van het werk van de DIA 

Het algehele resultaat van de enquête 2010 is positief: 92,7% van de respondenten is ervan 
overtuigd dat de werkzaamheden van de DIA bijdragen tot de kwaliteit van de beheers- en 
controlesystemen (90% in 2009) en 94,5% is van mening dat de DIA eerlijk, objectief en 
billijk te werk gaat (90% in 2009). Van de respondenten is 86,2% tevreden over de kwaliteit 
van de DIA-verslagen (76,3% in 2009, 61,5% in 2008 en 48,8% in 2007). 

3.5. Overleg met de instantie voor financiële onregelmatigheden (FIP) van de 
Commissie 

De instantie voor financiële onregelmatigheden (FIP) heeft in 2010 geen melding gemaakt 
van systeemproblemen overeenkomstig artikel 66, lid 4, van het Financieel Reglement. 

4. BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN VAN DE DIA 

4.1. Governance 

De DIA heeft vastgesteld welke lessen kunnen worden getrokken uit de splitsing en 
herstructurering van drie grote directoraten-generaal, en daarnaast adviezen betreffende 

                                                 
3 C1-verbintenissen zijn verbintenissen die binnen een jaar moeten worden nagekomen. 
4 C2-verbintenissen zijn verbintenissen die mogen worden overgedragen naar het volgende jaar, met 

name wanneer de tenuitvoerlegging van actieplannen geen follow-upaudit billijkt, of wanneer de 
geauditeerde vertragingen ondervindt. 
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synergie en governance geformuleerd waarmee rekening zou kunnen worden gehouden bij 
toekomstige reorganisaties. De DIA heeft een aantal audits met betrekking tot de governance-
structuur verricht, zowel binnen de Commissie, op het gebied van fraudepreventie en -
opsporing, als bij de uitvoerende agentschappen. 

• Fraude 

Voortbouwend op de op fraudebestrijding gerichte auditwerkzaamheden die sinds 2007 waren 
verricht, voerde de DIA twee audits uit (bij OLAF en JLS) alsmede een follow-upaudit op het 
gebied van fraudepreventie en -opsporing. Bij vier andere audits werd ook gekeken naar 
fraudepreventie en -opsporing.  

De DIA achtte de aanpak van de Commissie ontoereikend, omdat zij niet over een 
bijgewerkte strategie voor fraudebestrijding beschikte. Volgens de DIA zou de strategie 
rekening moeten houden met de ontwikkeling van IT-instrumenten voor fraudepreventie en -
opsporing, samenwerking tussen OLAF en zijn belanghebbenden te bevorderen en te zorgen 
voor voorlichting en opleiding.  

Overeenkomstig de aanbevelingen van de DIA keurde de Commissie een mededeling over 
haar fraudebestrijdingsstrategie5goed om de fraudebestrijdingsstrategieën van de diensten van 
de Commissie, het EU-beleid en de bescherming van de financiële belangen van de EU te 
versterken. De Commissie is van mening dat de in het actieplan voorgestelde maatregelen de 
vastgestelde potentiële gebreken zullen verhelpen en beheers- en controlesystemen 
doelmatiger en doeltreffender zullen maken. 

Wat betreft governance, deed de DIA DG JUST en DG HOME ook de aanbeveling hun 
risicobeoordelingsprocedure te verbeteren door terdege rekening te houden met de 
frauderisico's en op grond daarvan een fraudebestrijdingsstrategie te ontwikkelen en 
formaliseren.  

Wat betreft fraudepreventie, beval de DIA DG HOME aan te waarborgen dat het regelgevend 
kader van het Solidariteitsfonds in overeenstemming is met het Financieel Reglement en de 
bepalingen inzake de centrale gegevensbank van uitsluitingen. Wat betreft fraudeopsporing, 
beval de DIA DG HOME aan om procedures en systemen te ontwerpen, te ontwikkelen en in 
te voeren voor registratie van, toezicht op en follow-up van door de lidstaten gemelde 
onregelmatigheden.  

Er zijn al voorlichtingsmaatregelen getroffen met het SOLID-comité6. In 2011 zullen de beide 
directoraten-generaal met steun van OLAF specifieke fraudebestrijdingsstrategieën 
ontwikkelen. Er zal in de specifieke wetgeving ter ondersteuning van het volgende meerjarig 
financieel kader (na 2013) rekening worden gehouden met de verordening van de Commissie 
over de centrale gegevensbank van uitsluitingen.  

• Splitsing van DG's 

De DIA onderzocht de splitsing van DG TREN, DG ENV en DG JLS, die plaatsvond in 2010 
en leidde tot het opzetten van gemeenschappelijke directoraten Middelen en 

                                                 
5 COM(2011) 376 van 24 juni 2011. 
6 SOLID-middelen worden beheerd in het kader van het EU-kaderprogramma "Solidariteit en beheer van 

migratiestromen". 
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gemeenschappelijke interne-auditfuncties. De organisatorische veranderingen pasten bij het 
streven van de Commissie om tot 2013 met gelijke middelen in alle personeelsbehoeften te 
voorzien en de administratieve functies af te bouwen.  

In een management letter7 wordt ingegaan op een aantal zaken die nader moeten worden 
overwogen, zoals verscherpt en gestructureerd toezicht op het reorganisatieproces, en worden 
verschillende suggesties gedaan voor begeleiding vooraf, terbeschikkingstelling van 
deskundigheid en betere voorbereiding door de centrale diensten. 

De Commissie heeft kennis genomen van de in de management letter aan de orde gestelde 
zaken, maar acht het te vroeg om definitieve conclusies te trekken over de voor- en nadelen 
van gemeenschappelijke directoraten. Later, wanneer de betrokken diensten meer ervaring 
hebben opgedaan met de nieuwe organisatiestructuur, zal zij de balans opmaken.  

• Uitvoerende agentschappen 

In een overzichtsverslag over de uitvoerende agentschappen is gekeken naar de 
systeemproblemen die in de periode 2006-2009 bij auditwerkzaamheden zijn gesignaleerd. De 
DIA gaf het oordeel van het type "adequaat, behalve" en beval de agentschappen aan om hun 
strategieën bij te stellen, de rollen en verantwoordelijkheden van de agentschapen en de 
toezichthoudende DG's op bepaalde punten toe te lichten en het beveiligingsbeleid voor het 
gebruik van software van de Commissie aan te passen. De centrale diensten wordt aanbevolen 
om corrigerende maatregelen treffen, hoofdzakelijk in de vorm van richtsnoeren, om te 
voorkomen dat systeemproblemen zich blijven voordoen.  

Zoals bedoeld in het verslag van de IT-taskforce, zal de AGM+IT-stuurgroep zich buigen 
over de ontwikkeling van IT-governance, -architectuur en -systemen in de uitvoerende 
agentschappen. De Commissie is van mening dat een aantal op grond van de richtsnoeren 
vereiste veranderingen (betreffende onder meer de verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden, en de administratieve verwerking van activa) pas kunnen worden 
doorgevoerd na de goedkeuring van de driejaarlijkse herziening van het Financieel 
Reglement. De Commissie werkt momenteel aan nieuwe beveiligingsvoorschriften en zal er 
daarbij voor zorgen dat uitvoerende agentschappen die toegang willen tot de IT-systemen van 
de Commissie zich aan haar IT-beveilingsbeleid houden en de voorschriften, normen en 
richtsnoeren in acht nemen. 

De DIA concludeerde dat de interne controles van het Uitvoerend Agentschap Onderzoek 
(REA) en het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA) voor de 
gedelegeerde programma's "redelijke zekerheid" bieden met betrekking tot het ontwerp en de 
opzet van de algehele controleomgeving en het subsidiebeheer. De DIA vestigde echter de 
aandacht op enkele zeer belangrijke punten: de agentschappen hebben eigen 
fraudebestrijdingsstrategieën nodig en de auditstrategieën en -procedures, het risicobeheer, het 
proces van zekerheidsopbouw en de projectselectieprocedure zijn voor verbetering vatbaar. 

                                                 
7 Management letters voorzien het management van advies, doorgaans op grond van de bevindingen van 

een reeks audits of van een consultancyopdracht, en leiden niet tot formele follow-up door controleurs. 
Zij verschillen van verslagen over auditwerkzaamheden (in verband met betrouwbaarheid), waarin 
controleurs een oordeel geven en een actieplan vragen om de overeengekomen aanbevelingen uit te 
voeren, waarna een formele follow-upprocedure volgt. 
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Er zijn inmiddels verbeteringen aangebracht op het niveau van het auditplan 
(planningsproces, risicobeoordeling, auditgrondslag en -reikwijdte) en van de 
tenuitvoerlegging binnen de algemene auditstrategie voor het zevende kaderprogramma 
(begeleiding, toezicht en follow-up). Wanneer de fraudebestrijdingsstrategie van de 
Commissie eenmaal is goedgekeurd, zullen beide agentschappen hun eigen 
fraudepreventiestrategieën ontwikkelen in samenwerking met het toezichthoudende DG en 
met steun van OLAF. De actieplannen worden waarschijnlijk volledig ten uitvoer gelegd in 
2011. 

4.2. IT-aangelegenheden  

• Management letters 

Een management letter over het IT-beveiligingsbeleid van de Commissie biedt een overzicht 
van de belangrijkste aandachtspunten die de DIA de laatste vier jaar heeft vastgesteld bij 
audits betreffende de tenuitvoerlegging van het IT-beveiligingsbeheer van de Commissie en 
het daarmee samenhangende beleid.  

De DIA stelde voor om een passend orgaan erop te laten toezien dat het beveiligingsbeleid 
van de Commissie aansluit bij de doelstellingen, en de tenuitvoerlegging in het oog te laten 
houden. Ook stelde de dienst voor om een comité op hoog niveau op te richten dat zou 
moeten toezien op de tenuitvoerlegging van het beveiligingsbeleid en van de aanbevelingen 
van het directoraat Beveiliging (DG HR.DS). Een dergelijke comité zou ook de rol kunnen 
spelen van hogere instantie met de bevoegdheid om meningsverschillen binnen het 
stuurcomité van een project op te lossen. Andere aandachtspunten in de management letter 
waren de verduidelijking van de taken en verantwoordelijkheden van de hoofdrolspelers, de 
betrokkenheid van DG HR.DS bij de beveiligingsaspecten van de ontwikkeling van 
Commissiebrede of grote IT-systemen, en de versterking van de positie van plaatselijke 
informatiebeveiligingsfunctionaris op het niveau van de DG's.  

De DIA heeft ook een management letter over de opzet van IT-projecten binnen de 
Commissie uitgebracht met een inventarisatie van de achterliggende oorzaken van de meest 
voorkomende problemen. 

De DIA is van mening dat er bij het opzetten van projecten voor de ontwikkeling van 
informatiesystemen vaker een beroep moeten worden gedaan op deskundigen op het gebied 
van IT-oplossingen voor organisaties en dat een aantal DG's hun IT-masterplan en definities 
van IT-projecten stelselmatig op het niveau van de instelling zouden moeten aanmelden. 
Verder is de DIA van mening dat IT-projecten zouden moeten voldoen aan een reeks 
minimumeisen op het gebied van methodiek en organisatiestructuur.  

De Commissie is van mening dat de nieuwe IT-beheerstructuur voorziet in de behoeften die in 
de twee management letters zijn gesignaleerd. Overeenkomstig de routekaart in het verslag 
van de IT-taskforce zal deze structuur ook leiden tot een afname van het totale aantal IT-
systemen bij de Commissie.  

Het IT-beveiligingsbeleid behoort tot de bevoegdheid van het IT-comité op hoog niveau, 
terwijl de operationele aspecten van de IT-beveiliging tot de bevoegdheid van de Adviesraad 
Veiligheid behoren. De Commissie is van mening dat er geen behoefte is aan extra structuren 
die uitsluitend met IT-beveiliging zijn belast. 
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Met betrekking tot het IT-projectbeheer werd een raad projectbeheer voor informatiesystemen 
in het leven geroepen, overeenkomstig de nieuwe bepaling inzake IT-beheer van de 
mededeling "Getting the Best from IT in the Commission" van de Commissie8. Deze raad 
moet er onder meer voor zorgen dat bij projecten wordt gebruikgemaakt van 
standaardmethoden, dubbel werk voorkomen en de synergie tussen succesvolle projecten 
waarborgen.  

Het IT-comité op hoog niveau stuurt de rationalisatie aan en heeft al acht terreinen 
aangewezen waarop vereenvoudigingen worden doorgevoerd. Voor elk terrein werden 
aanbevelingen gedaan met betrekking tot IT-systemen die zouden kunnen worden afgeschaft 
of waarvan de functies zouden kunnen worden overgenomen door een 
gemeenschappelijk/Commissiebreed IT-instrument.  

De Commissie is van mening dat met de veranderingen die zijn aangebracht in het IT-beheer 
gevolg is gegeven aan de opmerkingen van de DIA en dat de formulering en 
tenuitvoerlegging van de IT-strategie er sterk door is verbeterd. 

• Audit van lokale IT in DG EAC 

Met betrekking tot IT-projectbeheer werd DG EAC in het auditverslag aanbevolen te 
voorzien in een formeel kader voor risicobeheer bij IT-projecten, alsmede in een specifieker 
register voor projectrisico's voor elk groot IT-project. De DIA concludeerde ook dat DG EAC 
het visiedocument voor LLPLink zou moeten afronden9. 

Het formele IT-projectrisicobeheer, het projectrisicoregister en het visiedocument zijn in 2010 
afgerond.  

Wat betreft informatieveiligheid, ontdekte de DIA potentiële veiligheidsproblemen met 
betrekking tot één informatiesysteem. Er is een nieuw wachtwoordbeleid ingevoerd om de 
authenticatiemechanismen te verbeteren en naar verwachting zal in 2011 het volledige 
actieplan geheel ten uitvoer worden gelegd, waarmee aan alle opmerkingen gevolg wordt 
gegeven.  

• Audit inzake bedrijfscontinuïteitsbeheer van DG DIGIT 

Deze audit maakt deel uit van de beoordeling van het bedrijfscontinuïteitsbeheer van de 
Commissie die in 2009 is begonnen. Ter verbetering van het bedrijfscontinuïteitsbeheer beval 
de DIA onder meer aan om de procedures voor incidentenbeheer volledig in het 
bedrijfscontinuïteitskader te integreren en gebruik te maken van crisissimulatietests. Ook 
werd aanbevolen om een aansturende dienst te laten toezien op het bedrijfscontinuïteitsbeheer 
van DG DIGIT en de algehele planning en coördinatie van activiteiten te verbeteren, onder 
meer door (onderlinge) afhankelijkheidsrelaties te inventariseren en te coördineren.  

De DIA zal een auditoordeel formuleren nadat de aanbevelingen van dit verslag zijn 
opgevolgd en een follow-upcontrole heeft plaatsgevonden.  

                                                 
8 SEC(2010) 1182 van 7.10.2010. 
9 LLPLink is een van de belangrijkste informatiesystemen. 
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4.3. Controlestrategieën  

• Structuurfondsen – DG REGIO en DG EMPL 

De DIA heeft twee audits inzake de controlestrategie verricht, bij DG REGIO en DG EMPL. 
Het is in de eerste plaats aan de lidstaten om te zorgen voor doeltreffende interne-
controlesystemen; de Commissie houdt toezicht op de nationale systemen en neemt de 
eindverantwoordelijkheid voor de begrotingsuitvoering op zich.  

Bij de audit is in beide DG's (die inmiddels over solide auditdiensten beschikken) een aantal 
sterke punten opgemerkt, maar de strategische planningsprocessen vertonen nog steeds een 
aantal manco's, met name wat betreft de verhouding tussen controles ter plaatse en controles 
op stukken. De DIA beval aan om de auditplannen met de auditstrategie in overeenstemming 
te brengen door ze langer te laten duren dan één jaar, het risicobeoordelingsproces te 
versterken, activiteiten op gemeenschappelijke gebieden beter te coördineren, de audits beter 
af te stemmen op de beoogde zekerheden en een bredere kwaliteitsborging te ontwikkelen. 
Zowel de toepasselijke auditnormen als de periodieke interne en externe 
kwaliteitsbeoordelingen zouden in de betrokken bepalingen duidelijk moeten worden 
vermeld. 

Beide DG's hebben actieplannen ingediend die toereikend werden geacht, en zijn begonnen 
een programma voor kwaliteitsborging uit te voeren, in samenwerking met de auditdiensten 
van de andere DG's die verantwoordelijk zijn voor de Structuurfondsen (met onder meer een 
volledig pakket essentiële prestatie-indicatoren en de toepasselijke internationale 
auditnormen). 

De auditstrategie voor de Structuurfondsen berust nu op regelmatige coördinatie en toezicht 
door middel van coördinatiebijeenkomsten (auditbenadering, planning, risicobeoordeling, 
methoden en voorschriften voor de audit van de representatieve steekproef) en op meerjarige 
auditplannen op grond waarvan middelen opnieuw en beter kunnen worden toegewezen. Er is 
een nieuw risicobeoordelingsmodel ingevoerd, met onder meer een consolidering van 
auditresultaten uit het verleden en specifieke criteria inzake fraudepreventie en -detectie. De 
maatregelen in de actieplannen worden waarschijnlijk in 2011 uitgevoerd. 

• Auditstrategie – DG EAC 

De door DG EAC gevolgde auditstrategie voor de gecentraliseerde indirecte beheersmethode 
werd beoordeeld bij de audit van het toezicht op de nationale agentschappen die het 
actieprogramma op het gebied van een leven lang leren beheren, met inbegrip van het toezicht 
op de primaire en secundaire controles van respectievelijk de nationale agentschappen en de 
nationale autoriteiten. Hoewel DG EAC belangrijke inspanningen leverde, moeten zowel de 
afwikkeling van de prefinanciering van de laatste jaren als de toezichtmechanismen van het 
DG verder worden verbeterd, willen de verschillende controlelagen een doeltreffende bijdrage 
leveren. 

In 2011 is DG EAC begonnen zijn jaarlijkse programma van toezichtsaudits verder te 
ontwikkelen op basis van een gedocumenteerde risicoanalyse van de kwaliteit en 
doeltreffendheid van de secundaire controles door de nationale autoriteiten en de primaire 
controles van de nationale agentschappen. Het programma zal worden bijgewerkt op grond 
van de analyse van het jaarlijkse en meerjarige auditplan van de nationale autoriteiten om te 
waarborgen dat de controlestrategie (single audit) naar behoren functioneert. Voorts zal DG 
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EAC een lijst van indicatoren voor secundaire controles ontwikkelen om te staven dat de 
nationale autoriteiten voldoende zekerheid verschaffen. Waarschijnlijk worden alle 
aanbevelingen in 2011 volledig ten uitvoer gelegd. 

• Ontwikkelingshulp – DG AIDCO en DG ELARG 

De audit ter beoordeling van de deugdelijkheid en doeltreffendheid van de controlestrategie 
die DG AIDCO volgt voor de thematische begrotingslijnen (gecentraliseerde 
beheersmethode) heeft uitgewezen dat er toereikende informatie moet worden verkregen van 
de hoofden van delegaties, ter staving van de zekerheid die de gedelegeerde ordonnateur 
jaarlijks verschaft.  

De DIA beval aan om de keten van subdelegatie en rapportering voor dit instrument te 
analyseren, relevantere controles te verrichten met behulp van resultaatindicatoren, de 
personeelssterkte te beoordelen en het aantal fouten bij de evaluatie van de lokale oproepen 
tot het indienen van voorstellen terug te dringen.  

De beheersprocedures voor programma's onder gedeeltelijk gedecentraliseerd beheer werden 
beoordeeld door middel van een audit van het financieel beheer van de programmabestekken 
die werden gefinancierd door het Europees Ontwikkelingsfonds en de EU-begroting. De DIA 
beval DG AIDCO aan meer richtsnoeren te geven, het gebruik van standaardcontrolelijsten te 
bevorderen en het toezicht te verscherpen teneinde te waarborgen dat de controlelagen de 
gedelegeerde ordonnateur voldoende zekerheid verschaffen.  

Na de oprichting van de Europese dienst voor extern optreden en de fusie van DG AIDCO en 
DG DEV werden de subdelegatie- en rapporteringsketens geëvalueerd en aangepast. Er zijn 
nieuwe rapportageverplichtingen en -indicatoren ingevoerd om het effect en de 
kostenefficiëntie van controles beter te kunnen aantonen en kwantificeren en om meer 
zekerheid te kunnen ontlenen aan verslagen. DG DEVCO voerde nieuwe indicatoren in om 
beter te kunnen beoordelen of de personele middelen toereikend zijn. DG DEVCO verbetert 
ook de beheers– en aanvraagprocedures voor lokale oproepen tot het indienen van voorstellen 
(vereenvoudiging, standaardformulieren voor subsidieaanvragen) en verwacht dat zijn 
actieplan tegen het eind van 2011 volledig ten uitvoer zal zijn gelegd. 

In DG ELARG richtte de audit betreffende aanbestedingen in het kader van het Instrument 
voor pretoetredingssteun zich op de controles bij gecentraliseerd en gedecentraliseerd beheer. 
De DIA beval aan om de controlelijsten te baseren op een pakket minimumvereisten voor 
controles dat elke ordonnateur zou moeten aanvullen en/of aanpassen om specifieke risico's te 
ondervangen.  

In het auditverslag over het Instrument voor pretoetredingssteun (gecentraliseerd en 
gezamenlijk beheer) beval de DIA aan om praktische procedures voor controle vooraf te 
ontwikkelen en te zorgen voor coherente gegevensregistratie en verslaglegging in de 
beheersinstrumenten. Het beheerstoezicht op de oproepen tot het indienen van voorstellen zou 
moeten worden verscherpt en de gangbare aanpak worden geoptimaliseerd door de 
evaluatieprocedures te verbeteren, de IT-instrumenten te versterken en gebruik te maken van 
meerjarige oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling. 

DG ELARG stelde geharmoniseerde controlelijsten op ter ondersteuning van de controle 
vooraf van de aanbestedingsprocedures en verscherpte zijn toezicht op oproepen tot het 
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indienen van subsidievoorstellen door gerichtere verslaglegging en consistentere 
gegevensregistratie. 

• Gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering (GSVZ) – PMO  

De audit was gericht op de interne organisatie en de interne controleomgeving van het beheer 
van het GSVZ door PMO, alsook op de controlestrategie. Het auditoordeel van de DIA was 
negatief.  

De DIA was van oordeel dat het Centraal bureau van het GSVZ zich als coördinator 
krachtiger en proactiever zou moeten opstellen door de afwikkelingsbureaus van andere 
instellingen en standplaatsen ondersteuning te bieden, een strategie voor controle vooraf en 
achteraf zou moeten ontwikkelen en zou moeten zorgen voor een coherente uitvoering en 
documentering van de controles. Andere aanbevelingen betroffen de ontwikkeling van een 
strategie voor fraudepreventie- en opsporing.  

De Commissie heeft een nieuw organogram vastgesteld waarmee een einde is gekomen aan 
de GSVZ-antenne van de Raad. De verschillende decentrale diensten en het Centraal bureau 
komen nu regelmatig bijeen. Er is een controlestrategie ontworpen met controleprocedures, 
verslagleggingslagen en een controleplan. Andere acties zijn onmiddellijk uitgevoerd om een 
aantal kritieke tekortkomingen te verhelpen die bij de audit aan het licht waren gekomen 
(regelmatig toezicht op en rapportage van financiële tekorten en reserves, door personeel te 
ondertekenen verklaring inzake het vertrouwelijk karakter van medische gegevens, enz.). Alle 
cruciale auditaanbevelingen zullen tegen het einde van 2011 ten uitvoer zijn gelegd. 

4.4. Audit betreffende de inachtneming van betalingstermijnen (DG's BUDG, 
ECHO, MOVE, ENER en AIDCO) 

De audit had betrekking op de verwerking van betalingsverrichtingen onder gecentraliseerd 
beheer, het toezicht op en de rapportage van activiteiten bij zowel operationele als horizontale 
DG's en het gebruik van centrale en lokale IT-systemen. De DIA was van mening dat het 
interne-controlesysteem dat de Commissie gebruikt voor de inachtneming van 
betalingstermijnen redelijke zekerheid verschaft over de verwezenlijking van de 
bedrijfsdoelstellingen, een aantal zeer belangrijke punten uitgezonderd.  

De geauditeerde operationele DG's (uitgezonderd DG ECHO) controleerden de inachtneming 
van de betalingstermijnen niet systematisch en de aan het management gerichte verslagen 
bevatten niet altijd alle informatie die nodig was om toezicht te kunnen houden op de 
inachtneming van de betalingstermijnen.  

De DIA beval aan het toezicht op centraal en lokaal niveau te verscherpen en doeltreffende 
systemen voor beheersrapportage in te voeren. Bij de audit werden ook tekortkomingen in de 
richtsnoeren en voorschriften/procedure vastgesteld, alsmede punten op het gebied van 
betalingsverwerking die voor verbetering vatbaar waren, met name wat betreft de kwaliteit 
van de gegevensinvoer, stakingen van betaling en de tijdige registratie van facturen.  

De Commissie heeft de laatste jaren vorderingen geboekt op dit terrein (zoals ook de 
regelmatige onderzoekswerkzaamheden van de Europese Ombudsman uitwijzen); zo is het 
ABAC-systeem verbeterd wat betreft de validering van lokale IT-systemen, zijn de 
richtsnoeren aangepast en wordt er regelmatig toezicht uitgeoefend. 
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De bestaande standaardverslagen worden herzien om de operationele DG's in staat te stellen 
toezicht te houden op betalingsverrichtingen en inachtneming van betalingstermijnen. Er is 
een werkgroep opgezet om de bestaande richtsnoeren te onderzoeken en verbeteringen voor te 
stellen. De diensten worden er aan herinnerd dat gegevens over laattijdige betalingen 
zorgvuldig in het ABAC-systeem moeten worden ingevoerd. Na de goedkeuring van de 
driejaarlijkse herziening van het Financieel Reglement zal een aanpassing worden overwogen 
van de ABAC-functies die het staken van betalingen ondersteunen. De actieplannen zullen 
tegen het einde van 2012 volledig ten uitvoer zijn gelegd.  

5. CONCLUSIES  

Het werk van de DIA draagt bij tot een cultuur van doelmatigheid en doeltreffendheid. Zijn 
auditwerkzaamheden helpen de Commissie om synergieën en risico's vast te stellen, hetgeen 
het beheer van de instelling ten goede komt.  

De Commissie wijst op de positieve samenwerking tussen de DIA enerzijds en de 
geauditeerde DG's en hun interne-auditfuncties anderzijds. De tenuitvoerlegging van de 
actieplannen die laatste jaren naar aanleiding van de auditaanbevelingen zijn opgesteld, draagt 
bij tot de geleidelijke verbetering van het interne-controlekader van de Commissie. 

5.1. Controleprocedures  

De DIA beklemtoonde dat er voor de betrouwbaarheidsprocedure van DG AIDCO betere 
informatie nodig is van de hoofden van de delegaties en dat DG EAC moet voorkomen dat de 
controles die zijn diensten en de nationale agentschappen uitvoeren, elkaar onnodig 
overlappen. DG ELARG zou zijn initiatief om de hoofden van delegaties een jaarlijkse 
strategie ter verkrijging van zekerheid te laten indienen, moeten aanvullen door controlelijsten 
te ontwikkelen die van toepassing zijn op alle delegaties. De DIA beval DG REGIO en DG 
EMPL verbeteringen aan die nodig werden geacht om toereikende zekerheid te verkrijgen met 
betrekking tot meerjarige programma's. Op het niveau van de controlestrategie heeft de 
Commissie een groot aantal maatregelen getroffen om haar diensten in staat te stellen 
toereikende audit- en controlesystemen op te zetten. Er zijn actieplannen opgesteld en 
uitgevoerd op de terreinen met de grootste risico's, waardoor de planning van en het toezicht 
op de controleactiviteiten kunnen worden verbeterd, administratieve lasten en overlappingen 
worden weggenomen en de interne-controlesystemen van de Commissie doeltreffender 
worden.  

Controles met betrekking tot de inachtneming van de wettelijke betalingstermijnen waren 
minder doeltreffend in enkele DG's die niet altijd de door de Commissie voorgeschreven 
termijnen toepasten. Het management moet er scherper op toezien dat de controleprocedures 
voor de verwerking van betalingen correct ten uitvoer worden gelegd. De Commissie heeft 
verscheidene maatregelen getroffen om zowel haar betalingsgedrag als de daarmee 
samenhangende controlemechanismen te verbeteren, waarbij het met name gaat om het IT-
systeem (ABAC), de validering van de lokale IT-systemen, de richtsnoeren, en regelmatig en 
doeltreffend toezicht.  

De DIA heeft een aantal kwesties aangekaart om IT-projecten tijdens de startfase 
doeltreffender en doelmatiger te maken, teneinde de Commissie te helpen haar doelen op 
kosteneffectieve, efficiënte en zekere wijze te verwezenlijken. Naar aanleiding van de 
aanbevelingen van de IT-taskforce heeft de Commissie haar IT-governance hervormd: in 
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2010 werd de ABM+IT-stuurgroep opgericht, in 2011 gevolgd door de raad projectbeheer 
voor informatiesystemen en het IT-comité op hoog niveau. Dit houdt een grote verbetering in 
van de manier waarop de IT-strategie wordt ontwikkeld en uitgevoerd. 

Uit het auditwerk van de DIA met betrekking tot recentelijk opgedeelde DG's kunnen lessen 
worden getrokken voor eventuele toekomstige splitsingen, teneinde de impact op de 
betrokken DG's, de centrale en horizontale diensten, en het personeel te beperken. De 
Commissie acht het te vroeg om definitieve conclusies te trekken over de voor- en nadelen 
van gemeenschappelijke directoraten. Zij zal de balans in een later stadium opmaken, 
wanneer de betrokken diensten meer ervaring hebben opgedaan met de nieuwe 
organisatorische opzet. 

5.2. Fraude 

De DIA heeft met name vastgesteld dat er onduidelijkheid bestaat over de organisatorische 
verantwoordingsplicht op het gebied van fraudepreventie en -opsporing en dat de 
fraudebestrijdingsstrategie van de Commissie moet worden bijgewerkt.  

De Commissie heeft een nieuwe strategie goedgekeurd, die in samenwerking met de centrale 
diensten en de operationele DG's door OLAF is ontwikkeld. De punten die de DIA aan de 
orde heeft gesteld, komen er uitgebreid in aan bod. 


