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1. TSJECHISCHE REPUBLIEK - De heer Jan Kinšt 

A. Antwoorden op de vragenlijst 
 
 

Betreft: Antwoorden op de vragenlijst van de Commissie begrotingscontrole 
(De nummering komt overeen met die van de vragenlijst) 

 
1. Licht de belangrijkste aspecten van uw beroepservaring op het vlak van 
overheidsfinanciën,  management of management auditing toe. 
 
Mijn hele professionele loopbaan (vanaf 1988) houd ik mij reeds bezig met overheidsfinanciën 
en externe auditing van de overheid. In totaal heb ik ongeveer elf jaar voor het ministerie van 
Financiën van de Tsjechische republiek gewerkt en circa vijf jaar voor het Supreme Audit Office 
(SAI; vergelijkbaar met Rekenkamer) in de Tsjechische Republiek. 
 
a) Van 1988 tot 1998 heb ik voor het Tsjechische ministerie van Financiën gewerkt; de meeste 
tijd hiervan bij de afdeling Overheidsbegroting, de laatste vijf jaar als adjunct-hoofd. Tot mijn 
kerntaken behoorden: 
 
- coördinatie van de voorbereidende werkzaamheden i.v.m. de overheidsbegroting; 
- continu toezicht op de uitvoering van de overheidsbegroting; 
- budgeteringsmethodologie en beoordeling van de uitvoering van de begroting, inclusief de 

zogenaamde 'prestatiebudgeting'; 
- begrotingsclassificering; 
- vertegenwoordiging van het ministerie van Financiën in internationale en buitenlandse 

organisaties met betrekking tot fiscale vraagstukken (Europese Unie, IMF, Wereldbank, 
OESO, enz.). 

 
In de periode maart-juli 2003 heb ik opnieuw voor het ministerie van Financiën gewerkt, in de 
hoedanigheid van adviseur van de minister. Ik heb gedurende deze maanden deelgenomen aan de 
voorbereiding van de hervorming van de overheidsbegroting in de Tsjechische Republiek. Ik was 
in het bijzonder belast met de voorbereiding van dat deel van de hervorming van de 
overheidsfinanciën dat gericht was op het in Tsjechië implementeren van 'medium-term 
budgeting' en 'fiscal targeting'. 
 
b) Van 1999 tot maart 2003 heb ik voor het SAI in Tsjechië gewerkt. Gedurende de hele periode 
was ik hoofd van de afdeling die belast is met de kwaliteitsborging binnen het SAI, het 
beoordelen van de activiteiten van het SAI en hun impact, en, tot slot, het toekennen van 
methodologische ondersteuning, met name i.v.m. prestatie-audits. 
 
In juli 2003 werd ik benoemd als lid van het SAI. Ook ben ik lid van de Raad van Bestuur van 
het SAI. In deze functie leid ik audits, die mij door de Raad van Bestuur worden opgedragen. 
Deze audits behelzen met name het beoordelen van het economische karakter, de effectiviteit en 
de efficiëntie (de drie E's) van de subsidieprogramma's van de overheid. 
 
2. Wat zijn de drie belangrijkste beslissingen waarbij u tijdens uw carrière betrokken bent 
geweest? 
 
De onderstaande drie beslissingen beschouw ik als de belangrijkste uit mijn carrière: 
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a) implementatie van de nieuwe (door mij ontwikkelde) begrotingsclassificering in Tsjechië 

vanaf 1997. Deze begrotingsclassificering is een belangrijk element van het systeem van 
continu controles, accounting en rapportage met betrekking tot de overheidsbegrotingen op 
nationaal en regionaal niveau in de Tsjechische Republiek. Met enkele kleine aanpassingen is 
deze classificering tot op de dag van vandaag van toepassing. De nieuwe classificering 
vervangt de oude, die te weinig garanties bood betreffende transparantie van de 
begrotingsgegevens en niet verenigbaar was met de internationale standaarden (met name 
GFS); 

b) implementatie van het systeem van 'medium-term budgeting' en 'fiscal targeting' in 
Tsjechië. Het huidige systeem voor het opstellen en uitvoeren van de begroting in Tsjechië 
voldoet niet meer. Momenteel wordt in het Tsjechische parlament een voorstel tot wijziging 
van de begrotingswetgeving (Organic Budget Law) behandeld, dat, wanneer het wordt 
aangenomen, het systeem voor het opstellen van de begroting vergaand zal wijzigen. Het zal 
in het bijzonder resulteren in een veel sterker op de middellange termijn gerichte benadering 
bij het opstellen en uitvoeren van de begroting en in een verhoging van de fiscale discipline 
en verantwoordingsplicht ('accountability') van de regering. De nieuwe wetgeving stoelt op 
een systeem van 'medium-term fiscal targeting' en een middellange termijnkader voor 
uitgaven en programmering van de regering en de afzonderlijke ministeries. Dit voorstel zal 
door de regering samen met de ontwerpbegroting ter behandeling en goedkeuring aan het 
parlament worden voorgelegd. Ik was leider van het team dat deze regels heeft opgesteld 
binnen het ministerie van Financiën; 

c) voorbereiding en goedkeuring auditstandaarden door het SAI. Deze standaarden zijn in 
februari van dit jaar goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het SAI. Net als bij andere 
SAI's het geval is, vormen ze ook in Tsjechië een sleutelelement voor het garanderen van de 
kwaliteit van de voorbereidingen voor en de uitvoering van werkzaamheden van de 
controleurs. In het bijzonder in het kader van de collectief geleide SAI's zijn ze een onmisbare 
kwaliteitsbenchmark voor de leden en de auditteams. Zowel als afdelingshoofd, als in mijn 
hoedanigheid van lid van het SAI ben ik bij de voorbereiding en goedkeuring van deze 
standaarden betrokken geweest. 

 
Onafhankelijkheid 
 
3. In het Verdrag wordt bepaald dat de leden van de Rekenkamer "volkomen 
onafhankelijk" hun ambt uitoefenen. Hoe zou u deze verplichting toepassen in uw 
toekomstige functie? 
 
Ik vat het beginsel van onafhankelijkheid als lid van de Europese Rekenkamer als volgt op: 
 
a) institutionele onafhankelijkheid - onafhankelijkheid van de regering of van enig ander 

Europees of nationaal orgaan (inclusief de SAI's); ik mag mij bij de uitoefening van mijn 
functie niet door hen laten beïnvloeden; 

b) onafhankelijkheid van de lidstaat van herkomst - ik moet mijn functie volledig onpartijdig 
uitvoeren, ongeacht of een onderzoek in het kader van een audit betrekking heeft op een 
lidstaat of een ander land; dit geldt ook in het geval van een onderzoek met betrekking tot 
mijn lidstaat van herkomst; 

c) politieke onafhankelijkheid - ik moet bij de uitoefening van mijn functie afzien van het 
innemen of verdedigen van enig politiek standpunt en niet de 'verlengde arm' zijn van enige  
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 politieke groepering binnen de Europese Rekenkamer en me hoeden voor waardeoordelen die 

opgevat zouden kunnen worden als instemming met, respectievelijk afwijzing van een 
bepaalde politieke mening; 

d) onafhankelijkheid op financieel en arbeidsvlak - ik dien tijdens mijn mandaat af te zien van 
alle andere beroepsactiviteiten en de daaruit voortvloeiende remuneraties. 

 
 Ik beschouw de onderstaande beginselen als onlosmakelijk verbonden met het principe van 

onafhankelijkheid: 
 - morele en ethische betrouwbaarheid; 
 - functie-uitoefening binnen de grenzen van de rechten en de plichten van de leden, zoals 

vastgesteld in het Verdrag en de secundaire wetgeving van de Gemeenschap, en 
overeenkomstig de standaarden en andere interne voorschriften zoals vastgesteld door de 
Europese Rekenkamer. 

 
4. Is u kwijting verleend voor de managementtaken die u voorheen uitvoerde, indien een 
dergelijke procedure van toepassing is? 
 
Op dit moment oefen ik nog de functie uit van lid van het SAI van de Tsjechische Republiek en 
rond ik de uit deze functie voortvloeiende verplichtingen af. 
 
De gebruikelijke procedure voor het beëindigen van de functie van lid van het SAI in Tsjechië in 
een situatie als deze is het indienen van een verzoek tot ontslag bij de voorzitter van de tweede 
kamer van het parlament. Indien ik tot lid van de Europese Rekenkamer wordt benoemd, zal ik, 
alvorens mijn activiteiten te beginnen, uiteraard mijn huidige betrekking in Tsjechië opzeggen. 
Deze twee functies (lid van de Europese Rekenkamer en lid van het SAI) zijn, ook krachtens de 
wetgeving van de Tsjechische Republiek, niet verenigbaar met elkaar. 
 
5. Heeft u zaken, financiële belangen of andere verplichtingen waardoor een conflict met 
uw toekomstige taken zou kunnen optreden? Bent u bereid om al uw financiële belangen en 
andere verplichtingen aan de voorzitter van de Rekenkamer te onthullen en ze openbaar te 
maken? Bent u momenteel bij een gerechtelijke procedure betrokken, en zo ja, kunt u daar 
gedetailleerde uitleg over verschaffen? 
 
Ik heb geen enkele in de vraag bedoelde zakelijke of financiële belangen waardoor een conflict 
met mijn toekomstige taken zou kunnen optreden. Ik ben dan ook bereid de voorzitter van de 
Rekenkamer in alle openheid al mijn financiële belangen en andere verplichtingen te onthullen 
en openbaar te maken. Ik ben op dit moment niet bij een gerechtelijke procedure betrokken. 
 
6. Bent u bereid om een functie waarvoor u gekozen bent, of een actieve functie met 
verantwoordelijkheden in een politieke partij op te geven na uw benoeming als lid van de 
Rekenkamer? 
 
Ja, ik geef mijn functie als lid van het SAI van de Tsjechische Republiek op (zie ook mijn 
antwoord op vraag 4). Ik vervul geen enkele gekozen functie. 
 
Ik ben geen lid van enige politieke partij en ben dat ook nooit geweest. 
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7. Hoe zou u optreden bij een grote onregelmatigheid of zelfs een geval van fraude en/of 
corruptie, waarbij actoren in uw lidstaat van herkomst zijn betrokken? 
 
Bij grote onregelmatigheden of zelfs een geval van fraude en/of corruptie, waarbij actoren in 
mijn lidstaat van herkomst zijn betrokken, zal ik precies hetzelfde optreden als in een geval van 
onregelmatigheden of zelfs fraude en/of corruptie waarbij personen uit enige andere lidstaat zijn 
betrokken (zie ook mijn antwoord op vraag 3). 
 
Uitoefening van het ambt 
 
8. Wat zijn volgens u de belangrijkste kenmerken van een cultuur van gezond financieel 
beheer in eender welke openbare dienst? 
 
Ik zal proberen mijn antwoord kort te houden en te structureren, en daartoe splits ik het op in een 
aantal punten: 
 
1. een duidelijke afbakening van de doelstellingen, beleidsmaatregelen en programma's 

van de desbetreffende instellingen en van de beoogde resultaten; 
2. een duidelijke afbakening van de taken van de medewerkers in het kader van de 

managementstructuur, beperking van hun managementbevoegdheden (in combinatie met 
punt 1), van hun verantwoordelijkheden voor het omgaan met financiële middelen en van hun 
verantwoordelijkheden voor de te behalen resultaten (indien mogelijk, het vaststellen van 
meetbare doelstellingen); 

3. afbakening van de bevoegdheden op het vlak van het beheer van financiële middelen, 
(aanwijzing van individuele werknemers, bijvoorbeeld op grond van rang en bekwaamheden). 
Gedecentraliseerde controleprocedures met betrekking tot het omgaan met financiële 
middelen. Elke betalingsoperatie wordt "kruiselings" door ten minste twee personen van de 
desbetreffende afdeling goedgekeurd, d.w.z. opsplitsing van bevoegdheden tussen de 
verantwoordelijke manager en de financiële deskundige. Er dienen transparante, schriftelijke 
regels voor de werknemers te zijn voor het omgaan met de financiën; 

4. een effectief informatie- en communicatiesysteem (accounting, rapportage), voor continu 
monitoring van de financiële stromen en van de resultaten van de activiteiten en programma's. 
Tracering van elke financiële transactie ('audit trail'). Het vermogen om informatie tussen 
verschillende bestuursniveaus uit te wisselen met het oog op continu informatieverschaffing 
en toezicht door het management op de verwezenlijking van de doelstellingen en de resultaten 
van programma's en de gefundeerdheid van het gebruik van de financiële middelen. 
Transparante, schriftelijke regels; 

5. een effectieve interne-controlefunctie. Duidelijke scheiding tussen deze functie en 
managementstaken. Voldoende bevoegdheden voor het uitoefenen van zijn taken. Voldoende 
personele en technische middelen om deze functie het nodige 'gewicht' te geven. Goede 
communicatie tussen de hoogste manager van de dienst en de controleur; 

6. in het kader van interne controles, continu opsporing en beoordeling van potentiële 
gevaren, het nemen van maatregelen voor het bestrijden van deze gevaren; 

7. ondersteuning van (informatie- en controle-) systemen voor preventie, voor het opsporen 
van onregelmatigheden en/of fraude. Bevordering van een bedrijfsethiek en een open 
organisatiecultuur voor het onderkennen van mogelijke onregelmatigheden en/of fraude. 
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9. In haar recentste monitoringverslag over de toetredingslanden wees de Commissie op de 
vertraging die de overheden van de meeste landen hebben opgelopen bij de instelling van 
geschikte systemen voor financiële controle, met inbegrip van ex-ante controle en 
onafhankelijke interne en externe controle. Welke maatregelen moeten in de 
desbetreffende landen prioriteit krijgen? 
 
Vooraleer ik concreet antwoord geef, moet ik er helaas op wijzen dat in de Tsjechische 
Republiek, net als overigens in de andere toetredende landen, de systemen voor financiële 
controle heel lang ondergewaardeerd zijn geweest. Dit leidde in het algemeen tot een lage moraal 
en een laag verantwoordelijkheidsgevoel bij het gebruik van begrotingsmiddelen. 
Begrotingsmiddelen werden en worden door managers in veel overheidsdiensten ook nu nog 
vaak beschouwd als 'zacht geld', en dit zowel wat het economische karakter, de effectiviteit en de 
efficiëntie bij de toewijzing ervan betreft, als wat de rechtmatigheid van het gebruik. Het begrip 
'systeem voor financiële controle' wordt niet uniform geïnterpreteerd. De diverse 
overheidsdiensten hebben inhoudelijk compleet verschillende handboeken voor de 
implementatie van deze systemen. 
 
Binnen de overheidssector is een institutioneel kader voor (interne en externe) audit een 
ontwikkeling van zeer recente datum. 
 
In het kader van de voorbereiding op de toetreding tot de Europese Unie is een groot aantal 
maatregelen genomen ter verbetering van deze situatie; met name om Tsjechië 'voor te bereiden 
op het absorberen van middelen uit de Europese Gemeenschap'. Dit is ontegenzeggelijk juist, 
maar tegelijkertijd paradoxaal. De omvang van de verwachte steun van de Europese fondsen is 
immers vele malen kleiner dan de omvang van de (via nationale belastingen geïnde) financiële 
middelen die via overheidsbegrotingen worden geherdistribueerd. Aan de kwaliteit van de 
desbetreffende financiële controle zou dan ook ten minste net zo veel aandacht moeten worden 
besteed, of vergis ik me daarin? 
 
Ik vat de belangrijkste maatregelen die genomen moeten worden opnieuw in een aantal punten 
samen: 
 
1. meer begrotingsrestricties voor de regering, afzonderlijke ministeries en overheidsdiensten, 

als beste manier voor het identificeren van de meest effectieve bestuurlijke processen en 
procedures voor het uitgeven van de begrotingsmiddelen; 

2. decentralisatie...; een duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden van de managers 
en van de bevoegdheden van ministers en overheidsdiensten op het vlak van het beheer van 
begrotingsmiddelen, het bereiken van een zo groot mogelijke (kosten)effectiviteit en het 
verwezenlijken van de doelstellingen van de programma's waarvoor deze middelen worden 
ingezet. Duidelijke regels betreffende de verantwoordelijkheden van het management voor 
goed financieel beheer en controle, en voor continu monitoring en beoordeling van het 
economische karakter, de effectiviteit en de efficiëntie; 

3. ...en een sterke rol voor het ministerie van Financiën anderzijds; functie van 'waakhond', 
die zich bezighoudt met continu monitoring en beoordeling, en beantwoording van de vraag 
of de bestaande systemen van de uitgevende ministeries en hun beheersorganen garant staan 
voor een kwalitatief hoogwaardig beheer en controle. Indien dit niet het geval is, het doen van 
voorstellen voor een nieuwe toewijzing van de begrotingsmiddelen. Daarnaast functie van 
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 centrale harmonisatie-eenheid, d.w.z. het opstellen van uniforme en transparante standaarden 

en andere gedetailleerde richtsnoeren, inclusief modellen voor 'checklists' met het oog op het 
garanderen van een gezonde cultuur van financieel beheer, zoals ik in mijn antwoord op vraag 
9 heb uiteengezet; 

4. een daadwerkelijk inhoudelijke rol voor de eenheden voor interne controle, zowel wat 
hun mandaat en personele bezetting, als wat hun takenpakket betreft. Deze eenheden worden 
vaak niet beschouwd als onafhankelijk van het beheer. Vaak zijn ze een vervanging voor 
continu managerstoezicht, terwijl hun inspectie-activiteiten zich vaak niet uitstrekken tot de 
belangrijkste systemen, die, zoals bekend, het meest gevoelig zijn voor onregelmatigheden. 
Als controleur van het SAI ben ik tijdens mijn werkzaamheden een groot aantal belangrijke 
tekortkomingen van het beheerssysteem tegengekomen, die tot grote onregelmatigheden en 
zelfs verspillingen bij de besteding van begrotingsmiddelen hebben geleid, of waarbij toch in 
ieder geval het risico daarop aanwezig was. Hoewel er binnen de organisatie een intern 
controleur werkzaam was, had hij hierop geen enkel zicht. Ook op dit vlak komt het 
ministerie van Financiën een belangrijke rol toe, met name bij het vaststellen van standaarden 
en specifieke richtsnoeren voor het werk van interne controleurs. 

5. een effectievere afbakening van de rol van het SAI. Hieraan zitten objectieve en 
subjectieve kanten vast. Enerzijds moet het intern auditorgaan een 'stevig' genoeg wettelijk 
mandaat hebben voor het uitoefenen van alle taken op het gebied van het opsporen van 
zwakke plekken bij het financieel beheer en de controle daarop. Het SAI in de Tjsechische 
Republiek is bijvoorbeeld niet bevoegd voor het verrichten van toezicht op het beheer van de 
regionale autonome autoriteiten, via dewelke ongeveer 15-20% van de openbare middelen 
worden geherdistribueerd. Anderzijds moet het intern auditorgaan, volgens mij, zijn 
activiteiten en personele middelen effectiever inzetten. Het zou meer aandacht moeten 
besteden aan het opbouwen van een effectief systeem van interne controle en interne audit om 
dubbel werk bij het opsporen van vaak elementaire onregelmatigheden te vermijden. Het zou 
prioriteit moeten toekennen aan het uitvoeren van wettelijke financiële audits van de 
slotbalans van de overheid enerzijds en thematische prestatie-audits anderzijds. Daarnaast zou 
het orgaan de communicatie met het parlement en de parlementaire commissie moeten 
verbeteren, teneinde te bewerkstelligen dat zijn bevindingen uiteindelijk tot correcties leiden. 

 
10. Overeenkomstig het Verdrag staat de Rekenkamer het Parlement bij in de uitoefening 
van zijn bevoegdheid voor controle op de uitvoering van de begroting. Hoe zou u uw taken 
op het vlak van de verslaggeving aan het Europees Parlement en meer bepaald aan de 
Commissie begrotingscontrole omschrijven? 
 
In elke democratische samenleving is het parlement de belangrijkste partner van de 
onafhankelijke externe auditinstelling; dit geldt ook voor de Europese Rekenkamer en het 
Europees Parlement. De taak van de Europese Rekenkamer moet niet alleen zijn het opsporen 
van onregelmatigheden en andere onvolkomenheden, maar ook het verzorgen van follow-up, 
resulterend in de nagestreefde correcties. Dit kan de Rekenkamer echter niet alleen; het heeft 
hiervoor de medewerking van de andere Europese instellingen nodig, met name het Europees 
Parlement. De meest geëigende partner binnen het EP is in dit kader uiteraard de Commissie 
begrotingscontrole. 
 
Als lid van de Europese Rekenkamer zou ik, in opdracht van de Rekenkamer, het Europees 
Parlement en in het bijzonder de Commissie begrotingscontrole in kennis stellen van de  
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resultaten van de audits die mij door de Rekenkamer zijn opgedragen (alsmede de bijbehorende 
onderbouwing). Dit houdt in dat ik niet alleen zou wijzen op de geconstateerde inbreuken op de 
wettelijkheid, het economische karakter, de effectiviteit en de efficiëntie bij de besteding van 
middelen van de EU-begroting, maar ook op zwaktes in het systeem die in de toekomst tot 
onregelmatigheden en onvolkomenheden zouden kunnen leiden en die, in het algemeen, een 
gevaar kunnen inhouden voor de financiële belangen van de EU. 
 
Ik weet niet hoe op dit moment de samenwerking tussen de twee instellingen formeel en 
organisatorisch geregeld is. Ik veronderstel dat er regelmatig contactbijeenkomsten worden 
gehouden, tijdens dewelke de Europese Rekenkamer het Parlement in kennis stelt van de 
resultaten van zijn controles, en de Voorzitter en de afzonderlijke leden mondeling informatie 
geeft en een aanbevelingen doet. Naast deze regelmatige contacten geven de Europese 
Rekenkamer en zijn leden ongetwijfeld ook op verzoek uitleg bij specifieke vragen die naar 
aanleiding van audits opkomen. Ik ga ervan uit dat het EP de Rekenkamer en zijn leden ook om 
een advies kan vragen omtrent de eigen (wetgevings- of andere) initiatieven die verband houden 
met het verbeteren van de uitvoering van de begroting, met name in het geval van het corrigeren 
van door de Rekenkamer zelf geïdentificeerde onvolkomenheden en risico's. 
 
11. Zoals u weet, moderniseert de Commissie haar boekhouding. Wat kan de toegevoegde 
waarde zijn van een dergelijke modernisering? 
 
Voor zover ik weet, bestaat de kern van de modernisering van de boekhouding van de 
Commissie uit  de overgang van een systeem op kasbasis op een systeem van 
periodeboekhouding. Dit is een zeer rationele stap, die bovendien aansluit bij hetgeen we de 
voorbije jaren in de overheidssector in geïndustrialiseerde landen hebben gezien. Het zal 
ongetwijfeld bijdragen tot versterking van beoordelende rol van de manager en tot een beter 
beheer van en toezicht op het gebruik van de middelen van de Unie. 
 
Het systeem van periodeboekhouding resulteert voor de gebruikers ervan (managers, 
betrokkenen, controleurs) in nuttiger informatie over de economische processen in een bepaalde 
organisatie en de resultaten van het beheer ervan, omdat wat de transacties betreft uit wordt 
gegaan van van het moment waarop deze hebben plaatsgevonden en niet van het moment waarop 
het geld wordt ontvangen of betaald. Het systeem volgt in eerste instantie de kosten en niet de 
betalingen, en het geeft exact aan hoeveel van de toegewezen middelen de organisatie tijdens een 
bepaald tijdvak heeft gebruikt (voor arbeid, materiaal en diensten, vaste activa, enz.), en deze 
worden geboekt onder kosten op basis van hun afschrijving gedurende de hele levensduur). 
 
Het systeem van periodeboekhouding heeft positieve effecten op zowel het geaggregeerde 
niveau, als wat de beoordeling van de afzonderlijke programma's en beleidsmaatregelen betreft. 
 
Op het geaggregeerde niveau bijvoorbeeld krijgen de betrokkenen (het Parlement) nauwkeuriger 
informatie met betrekking tot de resultaten van het begrotingsbeheer over het voorbije jaar (als 
sleutelindicatoren van het begrotingsbeheer). In plaats van cashinkomsten en -uitgaven te 
vergelijken, die niet noodzakelijkerwijs samenvallen met het desbetreffende begrotingsjaar, 
worden te innen vorderingen en kosten geboekt die daadwerkelijk voortvloeien uit economische 
transacties van een bepaald jaar. De gebruikers ontvangen tegelijkertijd informatie over de cash-
flow, want één van de onderdelen van het systeem van periodeboekhouding is het  
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kasstroomoverzicht. 
 
Met het systeem van periodeboekhouding is het tevens mogelijk de daadwerkelijke kosten op het 
niveau van de afzonderlijke programma's en beleidsmaatregelen beter te volgen en een kosten-
batenanalyse te maken. De geïndustrialiseerde landen die als eerste op dit systeem zijn 
overgestapt (bijv. Australië en Nieuw-Zeeland), motiveerden hun stap ook precies met de 
behoefte van toezicht op de werkelijke kosten en, dus, op de effectiviteit van de 
regeringsprogramma's. Het kunnen volgen van de daadwerkelijke kosten leidt in de regel ook tot 
een economischer gebruik van de vaste activa. 
 
Deze positieve resultaten kunnen ook worden verwacht van de invoering van het systeem van 
periodeboekhouding bij de Europese Commissie. Alle landen die reeds op dit systeem zijn 
overgestapt, hebben overigens wel gewezen op de noodzaak van coördinatie en terdege 
voorbereiding van de overstap, met name op de gebieden opleiding van personeel, en van 
aanpassing van de automatiseringssystemen. 
 
12. Bent u voorstander van de instelling van een Europese officier van justitie? Hoe zou 
deze in verhouding moeten staan tot andere gelijkaardige controleorganen, zoals OLAF? 
 
Wat deze vraag over de instelling van een Europese officier van justitie betreft, beschik ik niet 
over voldoende informatie om een eensluidend antwoord te kunnen geven. Ik weet dat hier 
serieuze gesprekken over worden gevoerd, onder andere over nog niet opgeloste juridische 
aspecten. Op basis van de informatie waarover ik op dit moment beschik, lijkt mij de instelling 
van een Europese officier van justitie een stap in de goede richting te zijn. 
 
Als controleur staat het voor mij als een paal boven water dat de bescherming van de financiële 
belangen van de Europese Unie en de bestrijding van de economische criminaliteit van vitaal 
belang zijn. Ook de Europese Rekenkamer en de nationale Rekenkamers nemen aan deze 
gesprekken deel. Het Contactcomité van Presidenten van de Rekenkamers van de Europese Unie 
en de Europese Rekenkamer hebben een werkgroep in het leven geroepen inzake de bescherming 
van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen.  
 
Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), dat samenwerkt met de nationale 
organisaties die in AFCOS zijn verenigd (waaronder het SAI van de Tjsechische Republiek), is 
actief op het gebied van preventie en opsporing van fraude en corruptie. Het huidige systeem 
biedt evenwel te weinig effectiviteit van wetgeving op het vlak van bescherming tegen 
economische criminaliteit. De noodzaak van een betere bescherming van de financiële belangen 
van de Europese Gemeenschappen is bijzonder evident in het kader van de toetreding van de 
nieuwe lidstaten, zowel wat het risico van meer illegale activiteiten betreft, als betreffende een 
grotere fragmentering op het gebied van de handhaving van de wetgeving inzake economische 
criminaliteit. Een mogelijke oplossing is de instelling van een Europese officier van justitie, die 
zich bezighoudt met het rechtstreeks opsporen en vervolgen van criminele activiteiten, en met 
het beschermen van de financiële belangen van de Unie, vóór nationale gerechtelijke instanties. 
 
Indien een Europese officier van justitie wordt ingesteld, moeten met de andere instellingen, en 
met name met het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), goede afspraken worden 
gemaakt om overlappingen van bevoegdheden en activiteiten te voorkomen. Deze kwesties van  
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bevoegdheden en wederzijdse samenwerking moeten worden opgelost vóór een Europese 
officier van justitie wordt ingesteld. 
 
De Europese Rekenkamer zelf moet ook een directe band met de beide hierboven genoemde 
instellingen hebben. De Europese Rekenkamer zou verplicht moeten zijn de Europese officier 
van justitie direct in kennis te stellen van vermoedens van criminele activiteiten zodra het deze 
heeft. Het moet met het Europees Bureau voor fraudebestrijding (of diens opvolger) 
samenwerken op het gebied van het identificeren van risico's in de systemen voor financiële 
controle die tot corruptie en fraude zouden kunnen leiden. 
 
Antwoord op vraag 13 
 
Ik meen over voldoende kwalificaties te beschikken voor de functie van lid van de Europese 
Rekenkamer. Indien het Europees Parlement een negatief advies over mijn kandidatuur zou 
uitbrengen, zou ik zijn bezwaren zorgvuldig bestuderen en hoogstwaarschijnlijk mijn 
kandidatuur intrekken, omdat ik van mening ben dat een lid van de Europese Rekenkamer het 
vertrouwen van het EP nodig heeft. 
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I. Opleiding: 
 

I.1. Academische graad: 
Economische Universiteit van Praag, afgestudeerd in 1987 

I.2. Overige voltooide opleidingen: 
Overheidsboekhouding en -controle (CIPFA, Londen, 1991) 
Privatisering en overheidsfinanciën (JICA, Tokio, 1992) 
Beheer van overheidsfinanciën (IMF, Wenen, 1993) 
Statistieken op het gebied van overheidsfinanciën (IMF, Washington D.C., 1994) 
Ontwikkelingshulp voor de bedrijfssector (JICA, Tokio, 1998) 

 
II. Beroepservaring: 
 

II.1. Arbeidsverleden: 
Instelling Functie Periode 

Tsjechische Rekenkamer staflid juli 2003 – 
heden

Tsjechisch ministerie van 
Financiën 

adviseur van de minister maart 2000 – 
juli 2003

Tsjechische Rekenkamer directeur, afdeling analyses januari 1999 – 
maart 2003

Tsjechisch ministerie van 
Financiën 

plaatsvervangend directeur, afdeling 
overheidsbegroting 

januari 1994 – 
december 1998

 hogere ambtenaar, afdeling overheidsbegroting maart 1990 – 
december 1993

 ambtenaar, afdeling financiële analyses oktober 1988 – 
februari 1990

 
II.2. Opdrachten als deskundige: 

 
Organisatie Opdracht Periode 

CERN (Europese Raad voor 
Kernonderzoek) 

Lid van de financiële commissie 1993 – 1996

IMF (Internationaal 
Monetair Fonds) 

Deskundige in een missie naar Oezbekistan 1995

Wereldbank Beoordeling van de centrale 
begrotingsbewaking en doorzichtigheid van de 
begroting in Tsjechië (verslag) 

1999

 Het opzetten van externe controles in 
voormalige communistische landen 
(presentatie tijdens het seminar voor de 
republieken van de voormalige Sovjet-Unie - 
Boedapest) 

2001
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OESO (SIGMA) Adviseur voor beheer van overheidsuitgaven 
en het gebruik van prestatiebegrotingen 

 - Voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië 

1997

 - Slowakije 1998
 - Albanië 1999 en 2000
 
III. Publicaties: 
 

J. Kinšt: Budgetary Classification (Praag, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003). 
D. Prokůpková, J. Kinšt: Practical Exercise of Accounting and Budgetary Classification of 
Municipalities (Praag, 2001). 

IV. Onderwijservaring: 
 

Economische Universiteit van Praag - externe hoogleraar voor beheer van overheidsuitgaven 
en begrotingsclassificatie (2000 tot heden); 
Colleges voor leden van de centrale, regionale en plaatselijke Tsjechische overheid over 
begrotingsclassificatie en verslaglegging (1996 tot heden). 

 
V. Lidmaatschap van beroepsorganisaties en -instellingen: 
 

Lid van de wetenschappelijke raad, Economische Universiteit van Praag 
 
VI. Overige vaardigheden: 
 

VI.1. Taalbeheersing: 
Engels - vloeiend 
Russisch - passief 
Frans - beginnersniveau 

 
VI.2. IT: 
MS Word, Excel, PowerPoint, internet. 

 
Aanvullende informatie 

 
Na mijn afstuderen in 1987 aan de Economische Universiteit van Praag en mijn diensttijd in het 
Tsjechische leger ging ik in 1988 werken bij het Tsjechische ministerie van Financiën. Daar ben 
ik begonnen op de afdeling financiële analyses en ben ik vervolgens in 1990 overgestapt naar de 
afdeling overheidsbegroting. Mijn hoofdtaken waren het samenstellen en analyseren van de 
nationale begroting en het beoordelen van de uitvoering daarvan.  
 
In 1994 werd ik benoemd tot plaatsvervangend directeur van de afdeling overheidsbegroting en 
tot hoofd van de afdeling algemene begrotingszaken. Mijn belangrijkste verantwoordelijkheden 
waren: 
 

• het coördineren van de voorbereidingen voor en de samenstelling van de ontwerp-
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jaarbegroting; 
• het beheer van de begrotingsreserves; 
• analyses van de begrotingsprestatie en de voorstellen voor begrotingsherzieningen; 
• vertegenwoordiging van het ministerie van Financiën bij onderhandelingen met de EU, 

internationale instellingen (IMF, Wereldbank, OESO, enz.) en buitenlandse 
ratingkantoren over fiscale zaken; 

• toezicht op begrotingsclassificatie en fiscale verslaglegging; 
• organisatie van opleidingen en workshops voor overheidsambtenaren over 

begrotingsmethodes; 
• opdrachten als deskundige (IMF, OESO - zie II.2). 

 
In 1999 ging ik werken bij de Tsjechische Rekenkamer, waar ik vier jaar directeur van de 
afdeling analyses was. Ik was verantwoordelijk voor: 
 

• de voorbereiding van analytische documenten voor de voorzitter van de Tsjechische 
Rekenkamer; 

• methodologische, juridische en IT-ondersteuning van controleurs; 
• de voorbereiding van normen en handleidingen voor het controleproces; 
• het opstellen van het advies van de Tsjechische Rekenkamer over de afsluiting van de 

rekeningen van de staat; 
• vertegenwoordiging van de Tsjechische Rekenkamer in de werkgroep van deskundigen 

van de Europese Rekenkamer, SIGMA en kandidaat-lidstaten voor controlehandboeken; 
• opdrachten als deskundige (Wereldbank, OESO - zie II.2). 

 
In maart 2003 ging ik met instemming van de voorzitter van de Tsjechische Rekenkamer voor 
vier maanden weer werken voor het ministerie van Financiën als adviseur van de minister. Ik 
was verantwoordelijk voor het opzetten van een systeem voor middellangetermijn begrotingen 
en het stellen van fiscale doelen in het kader van de hervorming van de overheidsfinanciering in 
Tsjechië. Het nieuwe systeem werd in januari 2004 van kracht. 
 
In juli 2003 werd ik op voorstel van de voormalige voorzitter van de Tsjechische Rekenkamer, 
wijlen Dr. Voleník, en goedkeuring daarvan door de kamer van afgevaardigden in mei 2003 
benoemd tot lid van de Tsjechische Rekenkamer. 
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Beroepservaring 

1. Licht de belangrijkste aspecten van uw beroepservaring op het vlak van 
overheidsfinanciën, management of management auditing toe. 

Management- en financiële auditing: Bij de Hansabank waren mijn belangrijkste taken het 
adviseren voor fusies en overnames (M&A), waaronder adviezen aan partijen aan de koopzijde 
in privaterisingsprocessen, bedrijfsherstel en de verkoop van de bedrijven die in moeilijkheden 
waren gekomen. Tot al deze activiteiten behoorden due diligence-onderzoeken en 
bedrijfstaxaties.  
 
Overheidsfinanciering: In 1999 waren de naweeën van de financiële crisis in Rusland nog 
voelbaar in de economie en waren de werkelijke begrotingsinkomsten aanzienlijk lager dan de 
schattingen. De regering besloot te bezuinigen op niet-verplichte overheidsuitgaven. In dat 
proces was het mijn taak om namens de premier te onderhandelen met de vakministers om 
ervoor te zorgen dat de gestelde uitgavendoelen werden behaald en dit proces af te stemmen met 
het ministerie van Financiën. 
 
Samen met de ministers van Financiën en van Sociale zaken werkte ik aan de plannen voor een 
pensioenhervorming (overgang van het omslagstelsel naar een deels vooraf gefinancierd 
systeem). Omdat in de hervormingscommissie geen ministers zaten van de partij van de premier, 
maar wel ministers van andere coalitiepartijen, was het mijn taak om in deze commissie namens 
de premier te onderhandelen.  
 
Management: Als financieel manager van de Iru-krachtcentrale, de op twee na grootste 
krachtcentrale van Estland, moest ik de zwakke plekken in het beheer- en toezichtssysteem van 
het bedrijf opsporen en versterken zodat alle verrichtingen wettelijk, regelmatig en efficiënt 
plaats konden vinden.  
Later, toen ik al directeur was van de centrale, is het bedrijf gaan werken volgens de beginselen 
van totale kwaliteitszorg. Het bedrijf zit nu in het auditproces voor ISO9001/ ISO14001. De Iru-
krachtcentrale is door de Estse overheid ook geselecteerd als proefproject in Estland voor 
EMAS-activiteiten (milieubeheer en –audit). We hebben EU-steun aangevraagd om de centrale 
te herbouwen zodat deze kan voldoen aan de milieuverordeningen. De technische steun voor dit 
project is al toegekend.  

 

2. Wat zijn de drie belangrijkste beslissingen waarbij u tijdens uw carrière betrokken 
bent geweest? 

1. Ik heb het al gehad over mijn betrokkenheid bij de pensioenhervorming in Estland. Mijn 
betrokkenheid bij de beslissingen die genomen zijn tijdens de voorbereidingen voor deze 
hervorming zijn denk ik de beslissingen met de verst reikende gevolgen waar ik ooit bij 
betrokken ben geweest. 

2. Toen ik werkzaam was in het kabinet van de premier, heb ik voorgesteld om het 
overheidssysteem voor de bevordering van ondernemerschap in Estland te hervormen. Het 
was mij opgevallen dat dit systeem verdeeld was over talloze instanties die onder 
verschillende ministeries vielen en waarvan de doelstellingen niet duidelijk waren vastgelegd. 
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Iedere instantie hanteerde eigen regels voor financieringsaanvragen, waardoor de middelgrote 
en kleine bedrijven waarvoor de financiering was bedoeld, veel geld kwijt waren voor het 
aanvragen daarvan. Ik heb voorgesteld om een "one-stop shop" voor bedrijven op te zetten, de 
verschillende instanties samen te brengen onder beheer van het ministerie van Economische 
zaken en de beoogde resultaten van deze instanties vast te leggen. De regering heeft mijn 
voorstel aangenomen, de ene, algemene instantie is inderdaad opgezet en deze richt zich nu 
steeds meer op het bevorderen van op kennis gebaseerd ondernemerschap in Estland. 

3. Als directeur van de Iru-krachtcentrale heb ik het besluit genomen te proberen het aantal 
banen ingrijpend terug te brengen (met 24%) en tevens een passend investeringsprogramma in 
te voeren teneinde de efficiëntie te verhogen zodat het mogelijk zou worden de werknemers 
hogere salarissen uit te betalen. Hiervoor moest ik ook de vakbond overtuigen dat dit een stap 
in de goede richting was. Het bedrijf heeft, door de toepassing van totale kwaliteitszorg, 
mogelijkheden gevonden om het productieproces efficiënter te laten verlopen. Het rendement 
op geïnvesteerd kapitaal ligt nu boven 8% (stijging van 4% vergeleken met twee jaar terug). 
Deze verandering moest ik voorbereiden en tot stand brengen in een omgeving waar een 
dergelijke verandering in eerste instantie als bedreiging werd beschouwd.  

Onafhankelijkheid 

3. In het Verdrag wordt bepaald dat de leden van de Rekenkamer "volkomen 
onafhankelijk" hun ambt uitoefenen. Hoe zou u deze verplichting toepassen in uw 
toekomstige functie?  

Zoals bepaald in artikel 247 van het Verdrag: 

- vraag noch aanvaard ik instructies van enige regering of enig lichaam; 

- onthoud ik mij van iedere handeling die onverenigbaar is met het karakter van mijn ambt; 

- zal ik geen andere beroepswerkzaamheden, al dan niet tegen beloning, verrichten; 

- zal ik bovendien na afloop van mijn ambtsperiode voor de Rekenkamer eerlijkheid en 
kiesheid betrachten in het aanvaarden van bepaalde functies of voordelen. 

Onafhankelijkheid mag echter nooit gelijkstaan met onverschilligheid. Ik zal er altijd voor 
zorgen dat alle partijen bij een bepaalde controle zich hier volledig bij betrokken zullen voelen, 
goed geïnformeerd zullen zijn over het proces en het doel van de controle begrijpen en 
aanvaarden. Ik sta achter de opvatting van de SFM Audit Advisory Group in haar advies aan de 
sector ADAR van de Europese Rekenkamer, namelijk dat voor de meest productieve 
controleresultaten een aanpak zonder verrassingen de norm dient te zijn voor de betrekkingen 
met de gecontroleerde. Natuurlijk dient, in het licht van het bovenstaande, de grens tussen het 
verliezen van onafhankelijkheid en een controle "zonder verrassingen" zeer duidelijk te worden 
getrokken. 

4. Is u kwijting verleend voor de managementtaken die u voorheen uitvoerde, indien een 
dergelijke procedure van toepassing is? 
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De procedure die vergelijkbaar is met de kwijtingprocedure die in de Gemeenschap geldt, is op 
mijn werkzaamheden niet van toepassing. Toen de krachtcentrale onder mijn leiding stond, zijn 
daarover echter wel gunstige interne en externe jaarlijkse controleverslagen verschenen. 

5. Heeft u zaken, financiële belangen of andere verplichtingen waardoor een conflict met 
uw toekomstige taken zou kunnen optreden? Bent u bereid om al uw financiële 
belangen en andere verplichtingen aan de voorzitter van de Rekenkamer te onthullen 
en ze openbaar te maken? Bent u momenteel bij een gerechtelijke procedure betrokken, 
en zo ja, kunt u daar gedetailleerde uitleg over verschaffen?  

Ik ben niet bij een gerechtelijke procedure betrokken. Ik ben bereid om al mijn financiële 
belangen en andere verplichtingen openbaar te maken. Ik weet dat de leden van de Rekenkamer 
verslagen van hun financiële belangen verstrekken aan de voorzitter van de Rekenkamer en ik 
zal mij de komende jaren zeker aan deze procedure houden.  

6. Bent u bereid om een functie waarvoor u gekozen bent, of een actieve functie met 
verantwoordelijkheden in een politieke partij op te geven na uw benoeming als lid van 
de Rekenkamer? 

Ik heb dat reeds gedaan.  

7. Hoe zou u optreden bij een grote onregelmatigheid of zelfs een geval van fraude en/of 
corruptie, waarbij actoren in uw lidstaat van herkomst zijn betrokken? 

 
Als lid van de Rekenkamer zal ik handelen in het algemeen belang van de Gemeenschap. Ik zou 
bij een geval van fraude of corruptie in Estland op een zelfde manier optreden als bij een 
dergelijk geval in een andere lidstaat. 
 
Met betrekking tot dit onderwerp wil ik nog een aantal opmerkingen maken. 
 
Ten eerste wil ik erop wijzen dat "fraude" een juridisch begrip is dat wordt gebruikt voor een 
bepaald feit. Alleen een rechtbank of vergelijkbare rechtelijke instantie kan bepalen of een 
bepaalde verrichting een geval van bewezen fraude is.  
 
Ten tweede dient iedere lidstaat een grote onregelmatigheid die aanleiding geeft tot een 
vermoeden van fraude, te melden bij OLAF (Europees Bureau voor fraudebestrijding). Ik zal de 
autoriteiten in de betrokken lidstaat hieraan herinneren, of het nu gaat om mijn eigen land of een 
andere lidstaat. Mocht ik betrokken zijn bij een controle waarin een vermoeden van fraude 
ontstaat, dan zal ik er bovendien voor zorgen dat de onregelmatigheid of het vermoeden van 
fraude goed wordt gedocumenteerd en wordt gemeld, overeenkomstig de procedures die de 
Rekenkamer voorschrijft. 
 
Ten derde wordt in de INTOSAI-controlenormen aanbevolen dat als een controleur meent dat 
hij/zij zich in een situatie bevindt die een bedreiging vormt of kan vormen voor zijn/haar 
objectiviteit, hij/zij zich uit de controle terug dient te trekken. Dit hoeft voor mij niet altijd 
noodzakelijk te zijn bij een geval in Estland, maar ik zou het wel overwegen en hierover met 
mijn collega's overleggen.  
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Mocht ik tenslotte betrokken zijn bij een controleprocedure waarbij grote onregelmatigheden in 
Estland aan het licht komen en mocht ik besloten hebben mij niet uit deze controle terug te 
trekken, dan zou ik ervoor zorgen dat al mijn contacten met de instelling in kwestie transparant 
zouden zijn. Ik zou een collega in de arm nemen en die betrekken bij zowel de schriftelijke als de 
mondelinge contacten. 

Uitoefening van het ambt 

8. Wat zijn volgens u de belangrijkste kenmerken van een cultuur van gezond financieel 
beheer in eender welke openbare dienst? 

Ten eerste is deze vraag in mijn ogen zeer treffend geformuleerd omdat hiermee wordt 
aangegeven dat het bij gezond financieel beheer niet alleen gaat om de wettigheid en 
regelmatigheid van verrichtingen, maar dat het ook een cultuurkwestie is. De cultuur die we 
dienen na te streven, zou volgens mij gebaseerd moeten zijn op de volgende algemene 
beginselen: 

- doorzichtigheid; 

- vastgelegde regels en voorschriften voor beheer en toezicht; 

- een sfeer waarin het management de strikte naleving van deze regels ondersteunt (geen 
gesjoemel, ook niet als het gaat om betrekkelijk onbelangrijke zaken); 

- een algemeen open managementcultuur, ruimte voor ieder lid in de organisatie om zijn 
mening te kunnen uiten, om te zorgen dat niet wordt afgeweken van de regels en dat regels 
worden aangepast als er ruimte voor verbetering is; 

- vrijwillige verstrekking van financiële gegevens en interne verslagen, controleresultaten en 
controleverslagen op het gebied van milieu (of arbeidsomstandigheden); 

- bereidheid om de zwakke plekken in een organisatie die tijdens een controle aan het licht zijn 
gekomen, aan te pakken. 

Ten tweede en meer gedetailleerd dient gezond financieel beheer te worden gewaarborgd 
doordat ervoor wordt gezorgd dat uitgaven passend worden gerechtvaardigd en gecertificeerd en 
doordat betalingen worden gekoppeld aan nakoming van essentiële verantwoordelijkheden met 
betrekking tot de controle van de planning, financieel toezicht en toepassing van de wet. Ieder 
hoofd van een instelling dient ervoor te zorgen dat de beginselen van doorzichtig en doeltreffend 
financieel beheer worden toegepast. Doeltreffend financieel beheer is gebaseerd op de volgende 
voorwaarden: 

 
- naleving van het beginsel van de scheiding van taken en verantwoordelijkheden; 
- documentatie en behoud van alle zakelijke verrichtingen; 
- beperking van de toegang tot bronnen en informatie tot daartoe gemachtigde personen die 

verantwoordelijk zijn voor de bronnen en informatie (een uiterst belangrijke kwestie in kleine 
gemeenschappen zoals Estland!); 

- helder gedefinieerde maatregelen voor het corrigeren van opgespoorde onregelmatigheden en 
het beheer van risico's.  
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Ten derde gaat het er op technisch, documentatie- en bedrijfsadministratief niveau om dat de 
boekhoudsystemen van de instellingen - teneinde de vereiste basis te kunnen vormen voor 
gezond financieel beheer - ervoor moeten zorgen dat: 

 
- alle economische verrichtingen worden vastgelegd en documenten beschikbaar worden 

gesteld aan de afdeling bedrijfsadministratie; 
- verrichtingen en activiteiten op tijd worden vastgelegd; 
- verrichtingen en activiteiten zoals vereist worden geclassificeerd; 
- documentatie compleet is, voldoet aan de vereisten en wordt bewaard; 
- voorzien is in de vereiste machtigingen en deze worden nageleefd. 

 
9. In haar recentste monitoringverslag over de toetredingslanden wees de Commissie op 

de vertraging die de overheden van de meeste landen hebben opgelopen bij de instelling 
van geschikte systemen voor financiële controle, met inbegrip van ex-ante controle en 
onafhankelijke interne en externe controle. Welke maatregelen moeten in de 
desbetreffende landen prioriteit krijgen? 

Het acquis over financiële controle bestaat grotendeels uit internationaal overeengekomen  
beginselen van openbare interne financiële controle die voldoen aan de eisen van de EU. Deze 
moeten worden geïmplementeerd in de controlesystemen van de gehele publieke sector zodat zij 
gelden voor alle publieke en EU-middelen. Het is zeer belangrijk dat duidelijk onderscheid 
wordt gemaakt tussen ex-ante controle en ex-post controle, omdat een heldere verdeling van 
taken een vereiste is. Regels voor ex-ante controle en onafhankelijke interne en externe controle 
dienen te worden vastgelegd in de primaire wetgeving.  

Uit de opmerkingen in het meest recente monitoringverslag maak ik op dat de toetredingslanden 
zich op de volgende zaken dienen te richten: 

- In alle inkomsten-/uitgavencentra moeten interne controlefaciliteiten worden ingesteld; de 
functionele onafhankelijkheid van deze centra moet worden beschermd. 

- Op het gebied van externe controle moet kaderwetgeving de functionele onafhankelijkheid 
van de nationale rekenkamer waarborgen. 

- Er moet een coördinatiedienst voor fraudebestrijding worden opgezet die kan samenwerken 
met OLAF. 

- Er moet een centrale eenheid worden ingesteld om een geharmoniseerde methodologie voor 
ex-ante controle te garanderen (zoals in het DG Begroting, waar de centrale eenheid 
harmonisatie is ingesteld om de controleprocedure methodologisch te begeleiden). Deze 
eenheid moet richtsnoeren opstellen voor algemene beginselen van ex-ante controle. 

- De procedures voor overheidsopdrachten moeten worden verbeterd. In de meeste landen 
benaderd de aanbestedingswetgeving de EU-normen, maar het is vooral de toepassing van 
deze procedures die problemen oplevert. 

- Analytische boekhoudsystemen moeten worden verbeterd, zodat hieruit ook informatie over 
prestaties kan worden verkregen. 

 
Het beginsel in het Verdrag dat de Europese middelen net zo zorgvuldig beschermd dienen te 
worden als de publieke middelen op nationaal niveau dient nog eens onderstreept te worden 
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aangezien de meeste toetredingslanden de eerstkomende tijd netto-ontvangers van EU-geld 
zullen zijn. Om die reden is het uiterst belangrijk dat de Gemeenschap het vertrouwen heeft dat 
het donorgeld juist, wettig en doeltreffend wordt besteed 

10. Overeenkomstig het Verdrag staat de Rekenkamer het Parlement bij in de uitoefening 
van zijn bevoegdheid voor controle op de uitvoering van de begroting. Hoe zou u uw 
taken op het vlak van de verslaggeving aan het Europees Parlement en meer bepaald 
aan de Commissie begrotingscontrole omschrijven? 

Het belangrijkste doel van de taak van een lid van de Rekenkamer is het bijstaan van het 
Parlement en de Commissie begrotingscontrole in de uitoefening van zijn bevoegdheid inzake de 
controle op de uitvoering van de EU-begroting. Dit doel wordt bereikt door middel van 
verschillende processen, waarvan verslaggeving een van de belangrijkste is. Artikel 248, lid 4, 
van het Verdrag bepaalt dat de Rekenkamer een reglement van orde opstelt dat vervolgens door 
de Raad moet worden goedgekeurd. Volgens dit reglement brengt elk lid dat verantwoordelijk is 
voor een bepaald controlegebied, op dit terrein verslag uit aan de Rekenkamer, waarna de 
verslagen van de Rekenkamer collectief worden goedgekeurd.  

Naar mijn mening is het nodig om het advies van de Rekenkamer en de mening van de 
gecontroleerde instelling/organisatie op een neutrale, objectieve en zo compact en begrijpelijk 
mogelijke manier uiteen te zetten Als er ten aanzien van de controle, wanneer deze wordt 
gepresenteerd als onderdeel van het controleplan van de Rekenkamer voor een bepaald jaar, door 
het Parlement aanbevelingen worden gedaan, bijvoorbeeld ten aanzien van het doel van de 
controle, dan zal ik ervoor zorgen dat aan deze aanbevelingen aandacht wordt besteed tijdens de 
controle en ook in het verslag.  

De procedures voor de verslaglegging aan het Parlement zijn gezamenlijk door de Rekenkamer 
en het Parlement ontwikkeld om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van de 
Gemeenschap: de Gemeenschap wil niet alleen weten of de hulpbronnen op wettige en juiste 
wijze zijn besteed, maar ook of ze doeltreffend zijn besteed. Ik zal beslist mijn best doen om in 
samenwerking met mijn toekomstige collega's het verslagleggingsproces voortdurend te 
verbeteren, overeenkomstig de ontwikkeling van het nieuwe boekhoudsysteem en de 
verbeteringen in de begroting en de analytische boekhouding, zoals boekhouding op 
transactiebasis. 

Ik ben me er als eerste kandidaat uit Estland van bewust dat het mij ontbreekt aan diepgaand 
inzicht in deze samenwerking tussen de Rekenkamer en het Parlement. Ik beschouw het feit dat 
ik binnenkort gehoord zal worden door de Commissie begrotingscontrole als een leerervaring 
waardoor ik een beter begrip zal krijgen van wat van mij wordt verwacht door het Parlement.  

11. Zoals u weet, moderniseert de Commissie haar boekhouding. Wat kan de toegevoegde 
waarde zijn van een dergelijke modernisering?  

De hoofddoelstellingen van de wijziging zijn (naast voldoen aan de internationale 
boekhoudnormen): 

- overgang van boekhouding volgens het kasbeginsel naar boekhouding op transactiebasis (het 
transactiebeginsel zal achter alleen op de algemene rekeningen worden toegepast; er ontstaat 
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een duaal systeem waar de betalingskredieten en begrotingsontvangsten blijven verlopen 
volgens het kasstelsel.) Hierdoor kan worden voldaan aan de vereiste van jaarperiodiciteit 
(gesteld in het Financieel Reglement) ten aanzien van de jaarrekeningen, aangezien de posten 
worden vastgelegd in de boekhouding en herkenbaar zijn in de financiële verslagen van de 
perioden waarop ze betrekking hebben. De geaccepteerde onderdelen van de 
transactiemethode zijn activa, passiva, baten en lasten; 

- geïntegreerde IT-boekhoudsystemen, waardoor elke post slechts één keer hoeft te worden 
ingevoerd en alle verslagen worden gegenereerd door één informatiebron. Dit kan worden 
gedaan en wordt gedaan door eerst de centrale rekeningen te integreren (hopelijk in 2005) en 
daarna de lokale systemen, hetgeen langer gaat duren; 

- opname in het boekhoudsysteem van alle elementen die nodig zijn voor het opstellen van 
financiële overzichten, zoals vaste activa, afschrijving en waarborgsommen, met als doel het 
automatisch opstellen van een balans en het met elkaar in overeenstemming brengen van 
inventarisgegevens buiten de boekhouding en de gegevens van de boekhouding.  

Er zijn derhalve drie verschillende hervormingsstromen: boekhoudkader, IT-architectuur en 
gebruikersvereisten. Deze zijn onderling afhankelijk en kunnen alleen samen gerealiseerd 
worden, omdat het boekhoudkader, met ondersteuning van het IT-systeem, de basislaag zal 
moeten vormen van de financiële informatie. Van daaruit kan met een minimum aan extra werk 
en uitgaven worden voldaan aan de uiteenlopende behoeften van de verschillende 'eigenaren' van 
het begrotingsproces, vanaf de planning via de implementatie tot aan de interne controle en 
auditing.  

Dit zal naar verwachting ook de mogelijkheid bieden om gemakkelijk toegang te krijgen tot 
gedifferentieerde uitgavenverslagen. Zo zou er bijvoorbeeld uit de centrale boekhouding een 
verslag kunnen worden afgeleid van alle gemeenschapsgelden die zijn besteed aan een bepaald 
functioneel of geografisch gebied. Naar mijn mening is de mogelijkheid om basisgegevens in de 
boekhoudsystemen te groeperen tot verschillende verslagen met betrekking tot de gehele 
begroting van de Gemeenschap het belangrijkste praktische resultaat van deze hervorming, 
omdat dit zoveel toevoegt aan de helderheid van de financiële beslissingen.  

De Gemeenschap wijzigt niet alleen het boekhoudsysteem, maar schakelt vanaf 2004 ook over 
op een op activiteiten gebaseerde wijze van begroten. Het belangrijkste doel hiervan is te 
waarborgen dat de toewijzing van middelen een politiek proces is, waarbij middelen van allerlei 
soort worden verdeeld op een manier die in overeenstemming is met de vooraf gedefinieerde 
politieke prioriteiten en doelen. Deze wijze van begroten zal bijdragen aan de doorzichtigheid 
van alle handelingen, maar alle voordelen ervan zullen pas zichtbaar worden wanneer de 
boekhoudhervormingen zijn voltooid. Pas dan hebben we het gereedschap om alle soorten 
uitgaven af te zetten tegen de gestelde politieke prioriteiten. 

12. Bent u voorstander van de instelling van een Europese officier van justitie? Hoe zou 
deze in verhouding moeten staan tot andere gelijkaardige controleorganen, zoals 
OLAF? 

De financiële belangen van de Gemeenschap moeten zo doeltreffend mogelijk worden 
beschermd. Het is duidelijk dat de lidstaten en de Commissie de maatregelen moeten nemen die 
nodig zijn om fraude, corruptie en alle andere onwettige activiteiten die de belangen van de 
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Gemeenschap schaden, te voorkomen en te bestrijden. Fraude kan op verschillende manieren 
worden aangepakt, waarvan strafrecht er een is.  

Naar ik heb begrepen uit het vervolgverslag op het Groenboek van de Commissie, blijft de 
Commissie, nadat ze de reacties op het Groenboek heeft geanalyseerd, van mening dat het 
instellen van een Europese officier van justitie noodzakelijk is, omdat zij er zeker van is dat het 
gefragmenteerde karakter van het Europese rechtsgebied de doeltreffendheid van strafrechtelijke 
vervolgingen belemmert, met name ten aanzien van de bestrijding van fraude. Aangezien de 
meeste reacties op het Groenboek dit voorstel ondersteunden, ben ik ervan overtuigd dat dit de 
juiste weg is.  

Ten aanzien van de samenwerking tussen een Europese officier van justitie en andere 
controleorganen op hetzelfde terrein, zoals OLAF, Eurojust en Europol, deel ik de mening die 
tijdens de bespreking van het Groenboek is geuit, namelijk dat, indien er een Europese officier 
van justitie wordt ingesteld, OLAF de bevoegdheid tot strafrechtelijke onderzoeken moet krijgen 
ter ondersteuning van de onderzoeken van de Europese officier van justitie. 

Het niveau van samenwerking tussen Eurojust en een Europese officier van justitie lijkt meer 
verband te houden met de discussie die op dit moment wordt gevoerd over het instellen van een 
Europees rechtshandhavingsgebied. In de huidige situatie, met de drie pijlers van de 
Gemeenschap, waarin de niveaus van samenwerking op de diverse activiteitsterreinen van de 
Gemeenschap sterk uiteenlopen, lijkt het logisch het voorstel van de Commissie te aanvaarden 
dat Eurojust en Europese officier van justitie aparte en elkaar aanvullende instellingen zijn. De 
eerste is een centrum van justitiële samenwerking tussen de lidstaten en de tweede is een 
Gemeenschapsinstantie met eigen vervolgings- en inhechtenisnemingsbevoegdheden op het 
gespecialiseerde terrein van de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap.  

Andere vragen 

13. Zou u uw kandidatuur intrekken indien het Parlement een ongunstig advies uitbrengt 
over uw benoeming als lid van de Rekenkamer? 

Dit zou ik zeer serieus overwegen, omdat ik in mijn loopbaan altijd zeer veel waarde heb gehecht 
aan goede betrekkingen en vertrouwen. Ik geloof niet in onvrijwillige samenwerking. Mijn doel 
voor de hoorzitting van de Commissie begrotingscontrole is het vertrouwen te winnen dat voor 
mijn werk bij de Rekenkamer noodzakelijk is en waarde toe te voegen aan de samenwerking 
tussen de Rekenkamer en het Parlement.  
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Opleiding 
Kersti Kaljulaid heeft in 1992 de universitaire titel baccalaureus scientarum in de biologie 
(genetica) behaald aan de Universiteit van Tartu. In 2001 heeft zij het diploma Master of 
Business Administration (MBA) aan dezelfde universiteit behaald. Haar doctoraalscriptie had 
betrekking op de efficiëntie van de openbare sector, met name op de verbetering van het 
administratiesysteem en de financiële controle van zelfstandige staatsbedrijven.  
 
Beroepservaring 
In 1999 is Kersti Kaljulaid weggegaan bij Hansapank Markets (afdeling Bankinvesteringen, 
waar zij de functie van adjunct-directrice had) en is zij overgestapt naar de publieke sector: Ze 
werd adviseur economisch beleid in het kabinet van de premier.  
 
Bij Hansapank waren haar belangrijkste taken het adviseren over fusies en overnames, ook in het 
kader van het privatiseringsproces. Binnen het team van adviseurs was zij verantwoordelijk voor 
de analyses ten aanzien van verkoop en voor de beoordeling van bedrijven, zoals de analyse voor 
de verkoop en de beoordeling van het elektriciteitsbedrijf Läänemaa (waarvoor zij Vattenfall 
adviseerde over de privatisering van het netwerk). Tijdens de financiële crisis in Rusland in 
1998, toen sommige klanten van de bank failliet gingen door het verlies van de markt, heeft ze 
de bank tweemaal in het schuldeiserscomité vertegenwoordigd als adviseur in de procedure van 
surséance van betaling en de mogelijke verkoop van het bedrijf (de beide bedrijven hebben met 
succes een doorstart gemaakt, zijn in andere handen overgegaan en nog altijd in bedrijf). 
 
Als adviseur in het kabinet van de premier was een van de belangrijkste taken van Kersti 
Kaljulaid de coördinatie van het kabinet van de premier met de centrale bank van Estland, het 
ministerie van Financiën, het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van 
Communicatie en Vervoer en het ministerie van Landbouw. In 1999 waren de naweeën van de 
financiële crisis in Rusland nog voelbaar in de economie en waren de begrotingsontvangsten nog 
niet teruggekeerd op het hoge niveau van voor de verkiezingen. De regering besloot de niet-
verplichte overheidsuitgaven voor het jaar 1999 te verminderen met 5%. Een van de taken van 
Kersti Kaljulaid was het voeren van de onderhandelingen met de ministers, het adviseren van de 
premier met betrekking tot de onderhandelingen over de vermindering van de overheidsuitgaven 
en dit proces af te stemmen met het ministerie van Financiën. Bij het opstellen van de begroting 
voor het volgende jaar vertegenwoordigde zij de premier bij de besprekingen met de betrokken 
ministers over de meer technische kwesties en bracht zij de problemen die de interventie van de 
premier in de begrotingsonderhandelingen vereisten, onder diens aandacht. Tevens was het haar 
taak de premier op de hoogte te houden van het begrotingsproces (vanaf de opstelling van de 
begroting tot aan de tenuitvoerlegging en de controle). Zij adviseerde de premier over de 
efficiëntie van de publieke sector. Haar initiatief leidde bijvoorbeeld tot reorganisatie, 
consolidatie en efficiënter beheer van het steunstelsel dat de overheid in het leven heeft geroepen 
om het ondernemerschap in Estland te bevorderen.  
 
Ten aanzien van de Bank van Estland had Kersti Kaljulaid als adviseur van de premier de 
verantwoordelijkheid zich op de hoogte te houden van het standpunt van de Bank over de 
monetaire en fiscale situatie en de premier hierover te adviseren. Toen de Bank besloot zijn 
voorstellen over fiscale kwesties kenbaar te maken aan de regering, heeft Kersti Kaljulaid de 
standpunten van de Bank besproken met de adjunct-directeuren van de Bank en heeft zij de 
antwoorden van de premier voorbereid. Zij hield de premier op de hoogte van de internationale 
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activiteiten van de Bank. 
 
Tevens zorgde zij voor de coördinatie van de werkzaamheden in het kabinet van de premier met 
het IMF en andere multilaterale financiële instellingen (EBWO, NIB). Ze had ontmoetingen met 
de halfjaarlijkse controlemissies van het IMF voordat deze bij de betrokken ministeries aan het 
werk gingen, om zich op de hoogte te stellen van de plannen van de missies en hun voorlopige 
analyses van de fiscale en monetaire situatie van de overheid. De missie vroeg vaak om advies 
over hoe zij de regeringsleden het best konden informeren over problemen en stond open voor 
suggesties ten aanzien van hun controleplan.  
 
Mevrouw Kersti Kaljulaid nam samen met de ministers van Financiën en Sociale Zaken deel aan 
de voorbereiding van de hervorming van het pensioenstelsel Omdat in de hervormingscommissie 
geen leden van de Vaderlandunie zaten, de partij van de premier, maar wel ministers van andere 
coalitiepartijen, was het de taak van mevrouw Kersti Kaljulaid de premier en zijn partij het 
ontwikkelingsplan van de hervormingscommissie en de berekeningen van de kosten van de 
hervorming te rapporteren. Zij informeerde de premier ook over alle alternatieve mogelijkheden 
die door de hervormingscommissie waren besproken en lichtte de besluiten van de commissie 
toe.  
 
Na de regeringswisseling in 2002, toen zij drie jaar adviseur van de premier was geweest, ging 
zij werken voor het energiebedrijf van Estland, een staatsbedrijf, waar zij begon als financieel 
directeur van de krachtcentrale van Iru, de op twee na grootste krachtcentrale van Estland. In 
september 2002 werd zij directeur bestuurlijke zaken van deze krachtcentrale.  
 
Als financieel directeur heeft ze eerst een boekhoudsysteem ontworpen waarmee alle personen 
die voor de financiële resultaten van het bedrijf verantwoordelijk zijn, gemakkelijk de benodigde 
informatie in een begrijpelijke vorm kunnen verkrijgen. De directeuren ontvangen nu al op de 
vijfde dag van elke maand een rapport met de resultaten van de voorgaande maand, evenals een 
analyse die de afwijkingen van de begroting en de mogelijke oorzaken daarvan toont. Tevens 
moest zij de tekortkomingen in het beheer- en toezichtsysteem van het bedrijf opsporen en 
corrigeren zodat alle transacties wettelijk, regelmatig en efficiënt konden plaatsvinden. 
 
Onder leiding van Kersti Kaljulaid is het bedrijf gaan werken volgens de beginselen van totale 
kwaliteitszorg (TMQ). Het bedrijf zit nu in het auditproces voor ISO9001 et ISO14001 
(kwaliteits- en milieubeheersysteemcertificaten). De Iru-krachtcentrale is ook geselecteerd voor 
EMAS (milieubeheersysteem dat wordt gesteund door de EU). Omdat de centrale, die 
staatseigendom is, dient te voldoen aan de voorwaarden van overheidsopdrachten, moeten er 
procedures en controles worden ingesteld om te waarborgen dat aanbestedingen worden 
uitgevoerd met de noodzakelijke zorg en doeltreffende resultaten. Het rendement op 
geïnvesteerd kapitaal is nu ruim 8% terwijl het daarvoor ongeveer 4% was. Dit is bereikt door de 
invoering van een open managementcultuur en door de snelle verwezenlijking van de ideeën van 
medewerkers om het werk te verbeteren. 
 
Kersti Kaljulaid vertegenwoordigt de staat in de Estlandse genoomstichting en zij neemt deel aan 
de werkzaamheden van de programmacommissie van de nationale televisie. Ook is zij bekend 
als een van de deelnemers aan een radio-uitzending over de binnenlandse politiek en de 
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Estlandse economie.  
 
Taalbeheersing: 
Engels (vloeiend) 
Russisch et Fins (tolk)  
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Beroepservaring 
 

Vr. 1 Licht de belangrijkste aspecten van uw beroepservaring op het vlak van 
overheidsfinanciën,  management of management auditing toe. 

  
Antw. 
 

Sinds mijn eerste aanstelling in de overheidssector in februari 1980 ben ik, in 
chronologische volgorde, als volgt werkzaam geweest: 
 

   
 - Tot en met januari 1991 bij de rekenkamer van de Republiek, volgens de Grondwet 

een onafhankelijke dienst die niet onder enig ministerie valt. De rekenkamer is 
volgens de Grondwet verantwoordelijk voor de controle van de ontvangsten- en 
uitgavenrekeningen, de rekeningen van financiële middelen en andere activa die 
door de Republiek worden beheerd, evenals van de verplichtingen die door of voor 
rekening van de Republiek zijn aangegaan. Gedurende mijn ambtstermijn bij de 
rekenkamer heb ik deelgenomen aan de controle van de rekeningen van diverse 
ministeries, gouvernementele departementen en andere organisaties, zoals het 
ministerie van Arbeid en Sociale Verzekeringen, het ministerie van Financiën, het 
departement Welzijn, het departement Overheidsaankopen en Leveringen, de 
Centrale Bank van Cyprus, het Centraal Vakantiefonds, het Fonds 
Werkbeëindiging, enz.  

   
 - Van februari 1991 tot en met december 1996 ben ik aangesteld als hoofd van het 

directoraat Interne Controle van de Generale Thesaurie van de Republiek Cyprus, 
de centrale controledienst door middel waarvan de Thesaurier-generaal van de 
Republiek de overheidsuitgaven en -inkomsten controleert en hierop toeziet. 
Voornaamste doelstelling van de directie Interne Controle, die vanaf september 
2003 in het kader van de harmonisatie met het acquis communautair is 
opgewaardeerd tot een onafhankelijke dienst van de Republiek, was en is nog 
steeds het versterken van de interne controlesystemen binnen het gehele 
overheidsapparaat, met name door het uitvoeren van preventieve controles die tot 
doel hebben een beter gebruik van overheidsgelden te bewerkstelligen en de 
wettigheid, geldigheid en regelmatigheid van de overheidsverrichtingen te 
waarborgen.  
 

 - Gedurende de periode 1997 – 1999 heb ik bij het ministerie van Defensie in de rang 
van hoofdcontroleur gewerkt als hoofd van het directoraat Financieel Beheer en 
Begroting. Dit directoraat, dat destijds ongeveer 40 man personeel telde, is 
voornamelijk belast met het opstellen van de jaarbegroting van het ministerie en het 
toezicht op de uitvoering van deze begroting in overeenstemming met de geldende 
financiële bepalingen van de Begrotingswet. 
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 - Van januari 2000 tot heden ben ik in dienst van de Generale Thesaurie als hoofd 

van het directoraat Boekhoudkundige en Financiële Diensten, dat ongeveer 50 man 
personeel telt en met name verantwoordelijk is voor het goed en regelmatig 
functioneren van het boekhoudsysteem dat door het gehele overheidsapparaat 
wordt gebruikt en het verstrekken van informatie met betrekking tot het financiële 
beheer. Daarnaast is het directoraat verantwoordelijk voor de opstelling van de 
definitieve rekening van de Staat, die door de minister van Financiën bij het 
parlement wordt ingediend. Verder zij aangetekend dat door dit directoraat ook het 
Nationale Fonds is gecreëerd, een speciale eenheid die belast is met het financieel 
beheer van de pretoetredingssteun die Cyprus ontvangt in het kader van de 
pretoetredingsverordening nr. 555/2000. 

   
 

Vr. 2 
Wat zijn de drie belangrijkste beslissingen waarbij u tijdens uw carrière betrokken bent 
geweest? 

   
Antw. - de aanschaf, ontwikkeling en ingebruikneming per 1 januari 2004 van het nieuwe 

boekhoudsysteem van de overheid, dat in feite een geïntegreerd administratief en 
financieel informatiesysteem is, gebaseerd op moderne informatietechnologie; 

   
 - de vorming van de onafhankelijke Interne Controledienst van de Overheid door 

middel van speciale wetgeving in de loop van 2003, steeds binnen het kader van de 
versterking van de financiële controle en de harmonisatie met het acquis 
communautair; 

   
 - de sluiting van de Cypriotische Olieraffinaderij per 1 mei 2004 en het ombouwen 

hiervan tot brandstofopslagterminal. 
   

 

Onafhankelijkheid 
   

 

Vr. 3 
In het Verdrag wordt bepaald dat de leden van de Rekenkamer "volkomen onafhankelijk" 
hun ambt uitoefenen. Hoe zou u deze verplichting toepassen in uw toekomstige functie? 

   
Antw. Allereerst zou ik willen opmerken dat ik als professioneel accountant, lid van een 

internationaal erkende vereniging van accountants / auditors, me heb te houden aan 
bepaalde ethische en professionele gedragsregels ten aanzien van integriteit, objectiviteit 
en onafhankelijkheid bij de uitoefening van mijn beroep van accountant of auditor. Welnu, 
wat betreft de verplichting mijn ambt “volkomen onafhankelijk” uit te oefenen: 
 

 - Ik zou mijn ontslag indienen voor de functie die ik momenteel bij de overheid 
betrek. 



3. CYPRUS – De heer Constantinos Karmios  
A. Antwoorden op vragenlijst 

 

PE 338.209 28/86 DV\529847NL.doc 

NL 

   
 - Ik zou elk indirect of direct financieel belang vermijden in enige organisatie die op 

enig moment recht op communautaire middelen zou kunnen hebben op grond van 
enige activiteit, plan of project.  

   
 - Ik zou geen andere bezoldigde dan wel onbezoldigde werkzaamheden verrichten. 
   
 - Ik zou mijn ontslag indienen bij alle raden en commissies waarin ik nu zitting heb. 
   
 - Ik zou elke handeling die mijn integriteit en onafhankelijkheid in gevaar zou 

kunnen brengen vermijden en ik zou de Rekenkamer inlichten over elke poging tot 
corruptie of andere handeling die erop gericht is mijn integriteit in gevaar te 
brengen. 

   
 - Ik zou omwille van de transparantie bereid zijn al mijn financiële belangen en 

andere verplichtingen openbaar te maken / te onthullen. 
   

 

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

   
Antw. Noch in de Grondwet van de Republiek Cyprus, noch in enige andere wetgeving wordt 

een procedure voor het verlenen van kwijting voorzien. 
 
Het zij echter opgemerkt dat er zowel een wettelijk kader als institutionele en bestuurlijke 
organen bestaan voor de tuchtrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging van  
rekenplichtigen in dienst van de overheid, indien er sprake is van wanbeheer, 
onregelmatigheden en/of fraude, of machtsmisbruik in het algemeen, tijdens de 
uitoefening van het ambt van overheidsambtenaar of -functionaris. 

   
 

 
Vr. 5 Heeft u zaken, financiële belangen of andere verplichtingen waardoor een conflict met uw 

toekomstige taken zou kunnen optreden? Bent u bereid om al uw financiële belangen en 
andere verplichtingen aan de voorzitter van de Rekenkamer te onthullen en ze openbaar te 
maken? Bent u momenteel bij een gerechtelijke procedure betrokken, en zo ja, kunt u daar 
gedetailleerde uitleg over verschaffen? 

   
Antw. Ik heb geen enkel zakelijk of financieel belang of andere verplichtingen waardoor een 

conflict met mijn toekomstige taken zou kunnen optreden. Ik ben bereid al mijn financiële 
belangen en andere verplichtingen aan de voorzitter van de Rekenkamer te onthullen en ze 
openbaar te maken. Ik ben niet bij enige gerechtelijke procedure betrokken. 
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Vr. 6 Bent u bereid om een functie waarvoor u gekozen bent, of een actieve functie met 
verantwoordelijkheden in een politieke partij op te geven na uw benoeming als lid van de 
Rekenkamer? 

   
Antw. Ik vervul geen enkele functie waarvoor ik gekozen ben, of enige actieve functie met 

verantwoordelijkheden in een politieke partij. Feitelijk ben ik ook niet lid van enige partij. 

 
 
 

Vr. 7 
Hoe zou u optreden bij een grote onregelmatigheid of zelfs een geval van fraude en/of 
corruptie, waarbij actoren in uw lidstaat van herkomst zijn betrokken? 

   
Antw. Ongeacht de actoren die bij de onregelmatigheid of het geval van fraude of corruptie zijn 

betrokken en ongeacht het land waaruit zij afkomstig zijn, heb ik als lid van de 
Rekenkamer allereerst de taak de financiële belangen van de Europese Unie, en in het 
verlengde daarvan de belastingbetaler van de Gemeenschap, te beschermen. Daarom zou 
ik in het beschreven geval het feit melden aan de Rekenkamer en de voorgeschreven 
procedure volgen voor rapportage aan het Europees Bureau voor Fraudebestrijding 
(OLAF) indien het zaken betrof die onder zijn bevoegdheden vallen. Verder zou ik het 
nationale controleorgaan van de lidstaat over de kwestie inlichten. Uiteraard zou 
bovendien de gehele kwestie moeten worden gevolgd tot deze definitief is afgehandeld en 
zou het geval moeten worden opgenomen in het jaarverslag van de Rekenkamer aan het 
Parlement. 

  
 

Uitoefening van het ambt 
  

 
Vr. 8 Wat zijn volgens u de belangrijkste kenmerken van een cultuur van gezond financieel 

beheer in eender welke openbare dienst? 
  
Antw. Een cultuur van gezond financieel beheer dient te worden gekenmerkt door: 
  
 - het bestaan van financiële wet- en regelgeving die voorziet in de opstelling en  

uitvoering van de begroting en de inning van inkomsten en het doen van uitgaven; 
   
 - het bestaan van een goed boekhoudsysteem dat in overeenstemming is met de 

algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en de juiste controlemechanismen bevat 
die een waarborg bieden voor de juiste registratie van alle verrichtingen, de 
bescherming van activa en de preventie en opsporing van fraude; 

   
 - het bestaan van procedures voor besluitvorming, planning en bepaling van 

doelstellingen, uitvoering, controle en beoordeling van het rendement, de 
rentabiliteit en de effectiviteit bij de inzet van overheidsmiddelen voor het bereiken 
van de gestelde doelstellingen; 
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 - het bestaan van onafhankelijke interne en externe controle-instanties die de 

wetmatigheid en regelmatigheid van de inkomsten en uitgaven van de begroting 
controleren en nagaan of en in welke mate de doelstellingen zijn gehaald, en tegen 
welke prijs; 

   
 - controle door de wetgevende macht op de uitvoerende macht (parlementaire 

controle).  
  
Vr. 9 In haar recentste monitoringverslag over de toetredingslanden wees de Commissie op de 

vertraging die de overheden van de meeste landen hebben opgelopen bij de instelling van 
geschikte systemen voor financiële controle, met inbegrip van ex-ante controle en 
onafhankelijke interne en externe controle. Welke maatregelen moeten in de 
desbetreffende landen prioriteit krijgen? 

  
Antw. In de desbetreffende gevallen dient prioriteit te worden gegeven aan steunmaatregelen, 

waarvan sommige het harmonisatieproces met het acquis communautaire zouden kunnen 
versnellen. Ik ben van mening dat de Gemeenschap bereid moet zijn met alle middelen die 
zij tot haar beschikking heeft, hulp te bieden aan de nieuwe lidstaten, zowel vóór als na 
hun toetreding tot de Gemeenschap. Afhankelijk van de aard van het probleem kan de  
Gemeenschap steun bieden in de vorm van financiële steun uit beschikbare middelen 
onder diverse pretoetredingsfondsen (PHARE) of door middel van de diverse programma's 
(SIGMA, twinning (light), projecten, TAIEX training seminars, peer assistance) zoals 
voorzien in de “overgangsfaciliteiten”. 

  
 

Vr. 10 Overeenkomstig het Verdrag staat de Rekenkamer het Parlement bij in de uitoefening van 
zijn bevoegdheid voor controle op de uitvoering van de begroting. Hoe zou u uw taken op 
het vlak van de verslaggeving aan het Europees Parlement en meer bepaald aan de 
Commissie begrotingscontrole omschrijven? 

  
Antw. De voornaamste taak van de Europese Rekenkamer is het controleren van de financiën van 

de Unie en het identificeren van gebieden waarin maatregelen voor een beter beheer 
dienen te worden genomen. Alle opmerkingen van de Rekenkamer die bij de controle naar 
voren zijn gekomen, worden samengevat in het Jaarverslag over de rekeningen van het 
voorafgaande jaar, dat na goedkeuring jaarlijks in november bij het Europees Parlement 
wordt ingediend. Dit verslag vormt samen met de betrouwbaarheidsverklaring en alle 
andere speciale controleverslagen betreffende specifieke managementsectoren het 
voornaamste houvast voor het Europees Parlement bij de besluitvorming inzake het 
verlenen van kwijting aan de Commissie.  
 

 Uit het bovenstaande blijkt dat de verslagen van de Rekenkamer het basisinstrument 
vormen voor de uitoefening van een effectieve parlementaire controle op de verrichtingen 
van het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap. Daarom ben ik van mening dat deze 
verslagen uitvoerig, objectief en duidelijk dienen te zijn, en dat ze tijdig dienen te worden 
opgesteld en ingediend. 



 
3. CYPRUS – De heer Constantinos Karmios  

A. Antwoorden op vragenlijst 
 

DV\529847NL.doc 31/86 PE 338.209 

 NL 

  
 

Vr. 11 Zoals u weet, moderniseert de Commissie haar boekhouding. Wat kan de toegevoegde 
waarde zijn van een dergelijke modernisering? 

   
 (a) betere informatieverstrekking ten aanzien van de financiën van de Gemeenschap en 

de mogelijkheid om financiële overzichten op te stellen die voldoen aan de 
internationale boekhoudnormen voor de openbare sector, zoals vastgesteld door de 
International Federation of Accountants; 

   
 

 (b) ondersteuning van de diverse administratieve, financiële, boekhoudkundige en 
andere controles zodat de juistheid, de wetmatigheid en de regelmatigheid van de 
financiële transacties van de Europese Gemeenschap worden gewaarborgd; 

   
 (c) terugdringing van de bureaucratie door geautomatiseerde, gedecentraliseerde en 

vereenvoudigde boekhoudprocessen; 
   
 (d) verbetering van de functionaliteit van het huidige boekhoudsysteem, met name ten 

aanzien van de veiligheid en opslag van informatie en de mogelijkheid snel 
geïntegreerde informatie te verstrekken door de koppeling van de diverse 
geautomatiseerde boekhoudsystemen die op dit moment functioneren; 

   
 (e) kwaliteitsverbetering van de verleende diensten, zowel aan de uitvoerende macht 

(Commissie) als aan de wetgevende macht (Parlement, Raad). 
   

 
Vr. 12 Bent u voorstander van de instelling van een Europese officier van justitie? Hoe zou deze  

in verhouding moeten staan tot andere gelijkaardige controleorganen, zoals OLAF? 
  
Antw.  Zoals ook uit ramingen kan worden opgemaakt, hebben strafbare feiten ten laste van de 

communautaire begroting steeds vaker een grensoverschrijdend karakter, terwijl ook een 
groot percentage van de fraudegevallen ten laste van de Gemeenschap 
grensoverschrijdende eigenschappen heeft. Het grensoverschrijdend karakter van deze 
gevallen en het ontbreken van uniforme of geharmoniseerde strafwetgeving voor strafbare 
feiten veroorzaakt problemen op het gebied van strafvervolging en onthoudt de 
Gemeenschap de mogelijkheid zich te weren en zich op haar rechten te beroepen. 
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 Daarom ben ik voorstander van de instelling van een Europese officier van justitie als 
onafhankelijk institutioneel orgaan van de Gemeenschap, met als voornaamste 
bevoegdheden de opsporing, vervolging en berechting van personen die de financiële 
belangen van de Gemeenschap aantasten en het instellen van strafrechterlijke vervolging 
bij de rechtbanken van de lidstaten. 
 
Ik ben van mening dat de Europese officier van justitie bij de uitoefening van zijn 
bevoegdheden dient te worden ondersteund door OLAF (Bureau voor Fraudebestrijding), 
dat in wezen een bestuurlijk politieorgaan / onderzoeksinstantie binnen de Commissie met 
een onafhankelijk regime is. Bovendien dient hij door de Rekenkamer te worden 
gecontroleerd. 

Andere vragen 
 

Vr. 13 Zou u uw kandidatuur intrekken indien het Parlement een ongunstig advies uitbrengt over 
uw benoeming als lid van de Rekenkamer? 

  
Antw. Overwegende: 
  
 (a) mijn academische en professionele kwaliteiten en mijn bijna 25-jarige ervaring op 

het gebied van overheidsfinanciën, met name op het gebied van financieel beheer 
en onafhankelijke accountantscontrole, zowel intern als extern, en  

   
 (b) het feit dat het land dat ik zo lang heb gediend heeft besloten, ongetwijfeld op basis 

van mijn kwaliteiten, mijn gedrag en mijn toewijding aan het ambt, alsmede mijn 
algehele resultaten bij de uitoefening van de taken waarmee ik in het verleden ben 
belast, mij voor te dragen als kandidaat-lid van de Rekenkamer,  

  
 ben ik van mening dat ik de benodigde kwaliteiten en het karakter bezit, en heb ik 

vertrouwen in mijn kunnen om met succes mijn taken te kunnen vervullen en te voldoen 
aan de eisen van deze aanstelling, waardoor ik niet zie waarom het advies van het 
Parlement over mijn benoeming als lid van de Rekenkamer negatief zou kunnen uitvallen. 
Derhalve zou ik mijn kandidatuur niet intrekken. 
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Opleiding en diploma's 
 
1965 – 1971 Secundair onderwijs, Pancyprian Gymnasium – Diploma, afdeling 

natuurwetenschap 
 

1982 Gespecialiseerde cursus van vijf maanden in computeraudits en 
computerprogrammeren die gegeven werd in Londen en aangeboden 
door de Commonwealth Foundation en de Cypriotische regering 
 

1985-1988 Chartered Association of Certified Accountants, Groot-Brittannië – 
Afgestudeerd in december 1988 – Lid vanaf april 1989 
 

1993 Interne cursus van vijf weken over geavanceerde financiële 
computertoepassingen in Chennai (voorheen Madras), India, 
aangeboden door de Commonwealth Fund for Technical Cooperation 
 

1994-1996 Master of Public Sector Management (M.P.S.M.) – Cyprus 
International Institute of management 
 

 
Ervaring 
 

 

november 1973 - 
januari 1980 

Kaimakli New Co-operative Credit Society 
In dienst als boekhoudkundig medewerker op de boekhoudafdeling van 
de bank, met als hoofdtaken het bijhouden van betaalrekeningen en 
kredietrekeningen en het helpen bij het opmaken van de maandelijkse 
boekhouding. 
 
De belangrijkste activiteit van de coöperatieve kredietmaatschappijen 
in Cyprus is het verstrekken van leningen tegen gunstige voorwaarden 
(lage rente, lange afbetalingstermijn) aan gezinnen met een laag 
gemiddeld inkomen die zelf een huis willen bouwen. 
 
 

februari 1980 - januari 
1991 

Rekenkamer van de Republiek Cyprus 
In dienst als boekhoudkundig controleur met aanzienlijke 
verantwoordelijkheden bij het uitvoeren van controles op de 
boekhouding van diverse overheids- en wetgevende instanties. 
 
De rekenkamer van de Republiek is de nationale rekenkamer en heeft 
als hoofdtaak om alle betalingen en ontvangsten en alle geldrekeningen 
en andere geadministreerde activa en passiva door of onder gezag van 
de Republiek, te controleren. 

 
 In de periode dat ik in dienst was van de rekenkamer, was ik betrokken 

bij het controleren van de boekhouding van de Centrale Bank van 
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Cyprus, het Sociale Verzekeringsfonds, het Vakantiefonds, het 
ministerie van Arbeid en Sociale Verzekeringen en zijn departementen, 
het ministerie van Financiën, het departement van Overheidsinkopen en 
-bevoorrading, de Overheidsloterij en het Cypriotische Rode Kruis 
(UNHCR-projecten). 

 Ministerie van Financiën – Thesaurieafdeling 
Controleur aan het hoofd van de rekenkamer op het hoofdkantoor van 
de thesaurie. 
 
De rekenkamer is volgens de Grondwet verantwoordelijk voor de 
controle van de ontvangsten- en uitgavenrekeningen, de rekeningen van 
financiële middelen en andere activa die door de Republiek worden 
beheerd, evenals van de verplichtingen die door of voor rekening van 
de Republiek zijn aangegaan.  
 
De rekenkamer werd na wetgeving in 2003, die een onderdeel vormde 
van het harmonisatieproces met de "acquis communautaire", een 
onafhankelijke dienst, met als doel de financiële controle te verbeteren. 
 

januari 1997 – 
september 1999 

Ministerie van Financiën – Thesaurieafdeling 
Hoofdcontroleur belast met de afdeling begroting en financieel beheer 
van het Ministerie van Defensie. 
 
De belangrijkste verantwoordelijkheid van de afdeling is het opstellen 
van de begroting van het ministerie van Defensie, de coördinatie van de 
uitvoering ervan en het bijhouden van de hele boekhouding van 
inkomsten en uitgaven, passiva en activa. 
 

oktober 1999 - heden Ministerie van Financiën – Thesaurieafdeling  
Hoofdcontroleur, leiding over het directoraat Financieel Beheer en 
Begroting van de Thesaurie 
 
Het directoraat is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het 
centrale boekhoudsysteem van de regering en het leveren van 
maandelijkse en jaarlijkse beheerverslagen. Daarnaast verzorgt het 
directoraat de jaarrekeningen (Financiële verslagen) die voorgelegd 
worden aan het Parlement door de minister van Financiën. Ook het 
Nationale Fonds dat is opgericht voor het financiële beheer en de 
controle van de pretoetredingssteun van de Europese Unie aan Cyprus 
uit hoofde van Verordening nr. 555/2000, valt onder de directe 
supervisie van het hoofd van het directoraat. 
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Lidmaatschaap van diverse raden en comités 
 
 Vanaf oktober 1999 lid van de Raad van Bestuur van de Nicosia Water Board. 

 
 Vanaf oktober 1999 lid van de beheersraad van de Game of Fund. 

 
 Vanaf 4 februari 2000 lid van de Raad van Bestuur van het Vakantiefonds. 

 
 Vanaf 31 oktober 2001 tot 3 juli 2003 en daarna voor een tweede termijn vanaf 10 

december 2003 lid van de Raad van Bestuur van de Cyprus Petroleum Refinery Ltd. 
 
 



4. LETLAND - De heer Igors Ludboržs 
A. Antwoorden op vragenlijst 

 

PE 338.209 36/86 DV\529847NL.doc 

NL 

Beroepservaring 

1. Licht de belangrijkste aspecten van uw beroepservaring op het vlak van 
overheidsfinanciën, management of management auditing toe. 

De belangrijkste aspecten van mijn beroepservaring zijn: 

- in overheidsfinanciën: adviseur van de minister van Economische Zaken; deelname aan 
werkgroepen voor de verbetering van de wetgeving ten aanzien van bedrijfsadministratie, 
belasting en ondernemingen; geven van cursussen over de internationale boekhoudnormen 
voor de overheid (IPSAS); 

- in management: financieel directeur van een joint-venture, manager controle bij het 
accountantskantoor "Big six", waarnemend hoofd en hoofd van de interne 
accountantsafdeling van de grootste bank van het land en directeur van het 
accountantskantoor; 

- in management auditing: consultant bij het accountantskantoor "Big six", waarnemend 
hoofd en hoofd van de interne accountantsafdeling van de bank. 

2. Wat zijn de drie belangrijkste beslissingen waarbij u tijdens uw carrière betrokken 
bent geweest? 

De drie belangrijkste beslissingen waarbij ik tijdens mijn carrière betrokken ben geweest, 
zijn: 

1. Ik was betrokken bij de oprichting van de onafhankelijke beroepsorganisatie van beëdigde 
accountants. 

2. Ik ben begonnen met en ben later betrokken gebleven bij de ontwikkeling van de 
nationale boekhoudnormen.  

3. Mijn werk in het verleden en heden als academicus aan de Universiteit van Letland. 

Onafhankelijkheid 

3. In het Verdrag wordt bepaald dat de leden van de Rekenkamer "volkomen 
onafhankelijk" hun ambt uitoefenen. Hoe zou u deze verplichting toepassen in uw 
toekomstige functie? 

Ik zou deze verplichting in mijn toekomstige functie toepassen op een manier zoals deze 
beknopt wordt beschreven in artikel 247 van het Verdrag en nader uitgewerkt in de artikelen 
11 - 16 van het statuut van de ambtenaren (met mogelijk wijzigingen van de artikelen later 
dit jaar). Daarnaast zou ik beleidslijnen en normen van de Rekenkamer ten aanzien van 
onafhankelijkheid toepassen. 
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4. Is u kwijting verleend voor de managementtaken die u voorheen uitvoerde, indien een 
dergelijke procedure van toepassing is? 
Mij is geen kwijting verleend voor de managementtaken die ik voorheen uitvoerde, omdat 
een dergelijke procedure niet van toepassing is. 

5.1. Heeft u zaken, financiële belangen of andere verplichtingen waardoor een conflict met 
uw toekomstige taken zou kunnen optreden?  

Ik heb zaken en andere verplichtingen waardoor een conflict met mijn toekomstige taken 
zou kunnen optreden. 

5.2. Bent u bereid om al uw financiële belangen en andere verplichtingen aan de voorzitter 
van de Rekenkamer te onthullen en ze openbaar te maken? 

Ja, ik ben bereid om al mijn financiële belangen en andere verplichtingen aan de voorzitter 
van de Rekenkamer te onthullen en ze openbaar te maken, als een dergelijke procedure op 
mij van toepassing is. 

5.3 Bent u momenteel bij een gerechtelijke procedure betrokken, en zo ja, kunt u daar 
gedetailleerde uitleg over verschaffen?  

Ik ben momenteel niet bij een gerechtelijke procedure betrokken. 

6. Bent u bereid om een functie waarvoor u gekozen bent, of een actieve functie met 
verantwoordelijkheden in een politieke partij op te geven na uw benoeming als lid van 
de Rekenkamer? 
Ja, ik ben bereid om een functie waarvoor ik gekozen ben of een actieve functie met 
verantwoordelijkheden in een politieke partij op te geven na mijn benoeming als lid van de 
Rekenkamer. 

 
7. Hoe zou u optreden bij een grote onregelmatigheid of zelfs een geval van fraude en/of 

corruptie, waarbij actoren in uw lidstaat van herkomst zijn betrokken? 
Ik zou bij een grote onregelmatigheid of zelfs een geval van fraude en/of corruptie, waarbij 
actoren in mijn lidstaat van herkomst zijn betrokken, optreden zoals in elk ander geval, 
overeenkomstig artikel 280 van het Verdrag en de beleidslijnen en normen 14 en 15 van de 
Rekenkamer. Daarnaast zou ik mogelijkerwijs een wijziging van artikel 22 van het statuut 
van de ambtenaren overwegen. 

Uitoefening van het ambt 

8. Wat zijn volgens u de belangrijkste kenmerken van een cultuur van gezond financieel 
beheer in eender welke openbare dienst? 

De belangrijkste kenmerken van een cultuur van gezond financieel beheer in eender welke 
openbare dienst zijn: 

1. duidelijk omschreven taken; 
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2. kennis en begrip bij elk lid van de openbare dienst van zijn/haar verantwoordelijkheden; 

3. in het managementproces ingebouwde controlemechanismen op prestaties, die de voor de 
besluitvorming vereiste informatie verschaffen; 

4. een correcte wijze van omgaan met afwijkingen van de vastgestelde taken.  

9. In haar recentste monitoringverslag over de toetredingslanden wees de Commissie op 
de vertraging die de overheden van de meeste landen hebben opgelopen bij de 
instelling van geschikte systemen voor financiële controle, met inbegrip van ex-ante 
controle en onafhankelijke interne en externe controle. Welke maatregelen moeten in 
de desbetreffende landen prioriteit krijgen? 
In de analyse van het uitgebreide monitoringverslag over de toetredingslanden wordt 
aangegeven dat de volgende maatregelen in de betrokken landen prioriteit horen te krijgen: 

 
1. verhoogde inspanningen op het gebied van de controle op de uitgaven, het kader en de 

uitvoeringswetgeving voor structurele maatregelen, (Tsjechië, Letland, Litouwen, 
Hongarije, Polen en Slowakije); 

 
2. verhoogde inspanningen op het gebied van de bescherming van de financiële belangen 

van de EU (Estland, Letland, Hongarije, Polen en Slowakije); 
 

3. verhoogde inspanningen op het gebied van de interne financiële controle van de overheid 
(Tsjechië, Cyprus, Hongarije en Polen). 

 
10. Overeenkomstig het Verdrag staat de Rekenkamer het Parlement bij in de uitoefening 

van zijn bevoegdheid voor controle op de uitvoering van de begroting. Hoe zou u uw 
taken op het vlak van de verslaggeving aan het Europees Parlement en meer bepaald 
aan de Commissie begrotingscontrole omschrijven? 
De taken van de Rekenkamer, samengevat in artikel 248 van het Verdrag, op het vlak van de 
verslaggeving aan het Europees Parlement en aan de Commissie begrotingscontrole 
(verantwoordelijkheden van de vaste commissie vastgelegd in het Reglement van het 
Europees parlement, bijlage VI, deel III) in het bijzonder, worden meer specifiek beschreven 
in de artikelen 143, 144, 146 en 147 van Verordening nr. 1605/2002 inzake het Financieel 
Reglement.  

11. Zoals u weet, moderniseert de Commissie haar boekhouding. Wat kan de toegevoegde 
waarde zijn van een dergelijke modernisering?  

De toegevoegde waarde van een dergelijke wijziging van het boekhoudsysteem van de 
Commissie naar boekhouding op transactiebasis voor de algemene rekeningen, bestaat uit 
het feit dat dit een algemeen beeld van de economische toestand van de Commissie zal 
geven en niet alleen van de uitvoering van de begroting en dat het rekening zal houden met 
de waarde van activa en andere elementen. Tegelijkertijd zal de wijziging van het 
boekhoudsysteem, zoals vastgelegd in de artikelen 132 - 135 van Verordening nr. 1605/2002 
inzake het Financieel Reglement, het financiële beheer van en de verantwoording door de 
overheid verbeteren. 
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12.1  Bent u voorstander van de instelling van een Europese officier van justitie?  

Ja, ik ben voorstander van de instelling van een Europese officier van justitie. 

12.2  Hoe zou deze in verhouding moeten staan tot andere gelijkaardige controleorganen, 
zoals OLAF? 

De aard van de verhouding van een Europese officier van justitie tot andere gelijkaardige 
controleorganen, zoals OLAF, moet georganiseerd worden op de manier die wordt 
aanbevolen in het Groenboek over de strafrechtelijke bescherming van de financiële 
belangen van de Gemeenschap en de instelling van een Europese officier van justitie, met 
inachtneming van het verslag over dit Groenboek door de Commissie begrotingscontrole. 

Andere vragen 

13. Zou u uw kandidatuur intrekken indien het Parlement een ongunstig advies uitbrengt 
over uw benoeming als lid van de Rekenkamer? 

Op grond van artikel 247 van het Verdrag en artikel 35 van het Reglement van het Europees 
Parlement (hoofdstuk VI) beslist de Raad om al dan niet andere kandidaten voor te dragen 
op verzoek van de Voorzitter van het Europees parlement. Als het Parlement een ongunstig 
advies uitbrengt over mijn benoeming als lid van de Rekenkamer, zou ik intrekking van mijn 
kandidatuur overwegen als ik de redenen van dat advies ken en daarmee instem. 
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Opleiding: 
 

Periode Naam en plaats instelling Universitaire 
graden en 

certificaten 

Belangrijkste 
onderzoeksgebied 

1981-1985 Universiteit van Letland  
Afdeling bedrijfsadministratie  

Doctorsgraad Boekhouding en 
bedrijfsanalyse 

1986-1989 Universiteit van Vilnius  
Afdeling bedrijfsadministratie  
Cursus voor promovendi 

Doctor Economie Ontwikkeling van 
boekhouding van niet-
productionele uitgaven 
en verliezen 

Juni-juli 
1992 

Harvard University 
Graduate School of Business 
Administration 
CEETP 

Certificaat Algemeen 
management-
programma 

September 
1992-juni 
1993 

KPMG Bohlins in samenwerking met 
de universiteit van Letland 

Certificaat Studieprogramma voor 
accountants 

Juni-augustus 
1993 

Universiteit van Pennsylvania 
Wharton Emerging Economies 
Program, 
Stanford University 
Graduate School of Business CEETP 

Certificaat Bedrijfsfinanciën en 
interne verslaggeving 

December 
1993 

Coopers & Lybrand Letland 
Audit I 

 Studieprogramma voor 
accountants 

April - mei 
1994 

Ministerie van Financiën, 
Raad boekhoudmethodologie 

Certificaat Examen van Letse 
beëdigde accountants  

Oktober 1994 
-augustus 
2003 

Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA) 

ACCA-lid Studieprogramma voor 
gecertificeerde 
accountants 

Juli 1994 Coopers & Lybrand Letland 
Bankadministratie 

 Studieprogramma voor 
accountants 

 Coopers & Lybrand Letland 
Audit II 

 Studieprogramma voor 
accountants 

 Coopers & Lybrand Letland 
Managementvaardigheden I 

 Studieprogramma voor 
accountants 

 European Institute for Advanced 
Management Studies 

Certificaat Studieprogramma voor 
promovendi 

 Euromoney Training Certificaat Interne controle-
beginselen en praktijk 

 Euromoney Training Certificaat Gebruik van 
risicobeoordeling voor 
de opzet van een 
jaarlijks controleplan 

September 
2000 – mei 
2001 

Institute of Internal Auditors Certificaat Studieprogramma voor 
gecertificeerde interne 
accountants 
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Maart 2000 Euromoney Training Certificaat Internationale 

belasting & offshore-
planning 

Februari 
2001 

Euromoney Training Certificaat IT Audit School 

 Robert Kennedy University Diploma Postdoctoraaldiploma 
internationaal 
belastingrecht 

 European Institute for Advanced 
Management Studies 

Certificaat Studieprogramma voor 
promovendi 

Augustus 
2003 - heden 

Association for Investment 
Management and Research (AIMR) 

Kandidaat voor 
CFA I-niveau  

Studieprogramma voor 
chartered financial 
analyst 

 European Institute for Advanced 
Management Studies 

Certificaat Studieprogramma voor 
promovendi 

 
Overige vaardigheden: goede computervaardigheid. 

  

Kwalificaties op het gebied van boekhouding en accountancy: 

 Beëdigd accountant in Letland – sinds 24 januari 1994;  

 Gecertificeerd intern controleur – sinds 16 augustus.2001; 

 ACCA – sinds 24 september 2003. 

 
Lidmaatschap van beroepsorganisaties: 
 
 Lid van de Letse vereniging van beëdigde accountants, 
 Lid van de vereniging van Chartered Certified Accountants, 
 Lid van ISACA Letland,  
 Lid van European Accounting Association, 
 Lid van de raad van accountants, 

Voormalig lid van de adviesraad van de republiek Letland inzake normen voor 
bedrijfsadministratie, 

 Voormalig lid van het technisch comité voor financiële boekhoudnormen  
 
 
Taalvaardigheden:  

Taal  Lezen Spreken Schrijven 
Lets 5 5 5 
Engels 5 5 5 
Litouws 5 5 4 
Russisch 5 5 5 
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Werk: 
 

Periode Werkgever en functie  
1985-1986 Universiteit van Letland, Afdeling bedrijfsadministratie, ingenieur 
1989-1992 Universiteit van Letland, Afdeling bedrijfsadministratie, universitair docent 
1989-1990 Letse televisie, Latvian Audiovisual Marketing Association “LAMA”, accountant 
1992-2003 Universiteit van Letland, instituut voor bedrijfsadministratie, universitair 

hoofddocent 
1990-1993 Lets-Duitse joint-venture “IP Riga”, financieel directeur 
1993-1995 Coopers & Lybrand Letland, accountant 
1995-1997 Coopers & Lybrand Letland, manager accountantscontrole 
1997-1999 Parex Bank, plaatsvervangend hoofd van de afdeling interne controle 
1999- 2001  Parex Bank, hoofd van de interne controleafdeling 
2003-heden Universiteit van Letland, instituut voor bedrijfsadministratie, hoogleraar 
2003-heden Bureau voor beëdigde accountants IgorsLudboržs, directeur 
 
Publicaties (meest recente of relevante): 
 

1. Recognition of non-material assets in accordance with European Union Requirements.- Inga 
Bumane, Igors Ludboržs , Humanities and Social Sciences Latvia. University of Latvia, 2001. 

2. Accounting and Audit in Latvia. - Transition in the Baltic States Micro-level Studies, Edited by 
N. Hood, R. Kilis and J.-E. Vahlne, Macmillan Press LTD, 1997).  

 
Managementervaring: 
 
Plaatsvervangend voorzitter van de raad van accountants; 
 
Lid van het financiële comité van het fonds dat is opgericht door de Universiteit van Letland en “The 
Nippon Foundation”; 
 
Voormalig lid van het technisch comité financiële boekhoudnormen; 
 
Voormalig adviseur van het ministerie van Economische Zaken; 
 
Voormalig lid van de adviesraad van de republiek Letland inzake boekhoudnormen; 
 
Voormalig lid van de werkgroep wetgeving voor concerns  
 
Voormalig plaatsvervangend voorzitter van de Letse vereniging van beëdigde accountants. 
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Beroepservaring 

1. Licht de belangrijkste aspecten van uw beroepservaring op het vlak van 
overheidsfinanciën, management of management auditing toe. 

Ik heb de ervaring die relevant is voor de bedoelde functie voornamelijk opgedaan in mijn 
huidige baan bij PricewaterhouseCoopers en in activiteiten bij beroepsorganisaties. Ik wil de 
belangrijkste aspecten van mijn beroepservaring graag toelichten aan de hand van een overzicht 
van mijn verantwoordelijkheden. 

Hoofd van de afdeling accountantscontrole van het Litouwse kantoor van 
PricewaterhouseCoopers: 

Beheer van de klantenportefeuille, toewijzing van verantwoordelijkheden op het gebied van 
praktijkontwikkeling aan leden van het managementteam, personeelsplanning en prestatie-
beoordeling, toezicht op de naleving van beroepsnormen en vereisten ten aanzien van de 
controlemethode, leiding geven aan het team dat de nieuwe controlemethode invoert in de 
Litouwse praktijk, het opstellen van intern beleid en procedures, enz. 

Contractleider bij controleopdrachten: 

Planning van accountantscontrole en toezicht op de uitvoering, voorbereiding en ondertekening 
van controleverslagen, andere verslagen, aanbevelingen voor de verbetering van 
boekhoudsystemen en interne controleprocedures van klanten, de presentatie van 
controlebevindingen en verslagen aan het management en aandeelhouders. Mijn 
klantenportefeuille omvat grote particuliere en overheidsenergiebedrijven, bedrijven die 
consumentengoederen fabriceren, bedrijven in de dienstensector, non-profitorganisaties en 
liefdadigheidsfondsen. 

Plaatsvervangend hoofd administratie: afhandeling van zaken van administratieve aard.  

Kwaliteitscontroleopdrachten van PricewaterhouseCoopers in de regio: betrokkenheid bij 
internationale teams die de kwaliteit van de accountantscontrole in overzeese praktijken 
beoordelen. 

Lid van het kwaliteitscontrolecomité van de Litouwse orde van accountants: Deelname aan de 
voorbereiding van kwaliteitsbeoordelingsprogramma's, organisatie van de opleiding van 
beoordelaars van de kwaliteit van de accountantscontrole, het beoordelen en samenvatten van de 
resultaten van kwaliteitsbeoordelingen en het presenteren hiervan aan het comité. 

Overige: het opstellen van antwoorden op vragen over de boekhoudkundige verwerking, het 
houden van lezingen tijdens opleidingscursussen die worden georganiseerd door de Litouwse 
orde van accountants, het geven van cursussen aan klanten, toezichthoudende instanties en 
andere organisaties, het publiceren van artikelen en het geven van interviews over de 
ontwikkeling van boekhouding en accountantscontrole, het vertegenwoordigen van 
PricewaterhouseCoopers als oprichter van het Litouwse instituut voor bedrijfsadministratie. 

2. Wat zijn de drie belangrijkste beslissingen waarbij u tijdens uw carrière betrokken bent 
geweest? 
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Om u een idee te geven van mijn geschiktheid voor de toekomstige taken wil ik hier beslissingen 
beschrijven waarbij ik blijk heb gegeven van persoonlijk initiatief. De volgende beslissingen zijn 
in die zin belangrijk geweest:  

Als lid van het bestuur van het instituut voor bedrijfsadministratie en accountantscontrole heb ik 
in 1997 het bestuur ertoe overgehaald te beginnen met de opstelling van nationale normen voor 
accountantscontrole overeenkomstig de internationale normen op dit gebied. 

Toen ik de leiding had over het controleteam van een groot overheidsbedrijf, heb ik voorgesteld 
om een verklaring van oordeelonthouding uit te brengen. 

Als hoofd van het controleteam van een overheidsbedrijf heb ik voorgesteld ontslag te nemen als 
accountant van dat bedrijf, omdat het management van het bedrijf geen informatie wilde 
vrijgeven over belangrijke transacties die het bedrijf was aangegaan.  

Onafhankelijkheid 

3. In het Verdrag wordt bepaald dat de leden van de Rekenkamer "volkomen 
onafhankelijk" hun ambt uitoefenen.Hoe zou u deze verplichting toepassen in uw 
toekomstige functie? 

De gedragscode voor accountants eist onafhankelijkheid van zowel geest als gedrag.  

Wat de onafhankelijkheid van geest betreft, zal ik professionele oordelen vormen en zal ik 
meningen geven vanuit een beroepsmatig kritische houding, zonder mij te laten beïnvloeden 
door zaken die mijn oordeel in gevaar zouden kunnen brengen.  
Wat de onafhankelijkheid van gedrag betreft, zal ik niet vragen om instructies van enige 
overheid of enige andere instantie of dergelijke instructies aannemen, zal ik mij niet inlaten met 
enige andere beroepsactiviteit en zal ik afzien van acties of activiteiten in mijn professionele en 
privé-leven die mijn onafhankelijkheid of die van de Rekenkamer zouden kunnen aantasten of 
aanleiding zouden kunnen zijn tot het vermoeden dat deze onafhankelijkheid in gevaar is 
gebracht. 

 
4. Is u kwijting verleend voor de managementtaken die u voorheen uitvoerde, indien een 

dergelijke procedure van toepassing is? 
Er is geen formele kwijtingsprocedure voor de managementtaken die ik momenteel uitvoer.  

5. Heeft u zaken, financiële belangen of andere verplichtingen waardoor een conflict met 
uw toekomstige taken zou kunnen optreden? 

Nee, ik heb geen zakelijke of financiële belangen of andere verplichtingen waardoor een conflict 
zou kunnen ontstaan met mijn toekomstige taken. 

Bent u bereid om al uw financiële belangen en andere verplichtingen aan de voorzitter 
van de Rekenkamer te onthullen en ze openbaar te maken? 

Ja, ik ben bereid al mijn financiële belangen en andere verplichtingen aan de voorzitter van de 
Rekenkamer te onthullen en ze openbaar te maken. Ik heb in mijn huidige functie soortgelijke 
procedures doorlopen inzake de onthulling van al mijn financiële belangen en andere 
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verplichtingen aan mijn werkgever.  

 Bent u momenteel bij een gerechtelijke procedure betrokken, en zo ja, kunt u daar 
gedetailleerde uitleg over verschaffen? 

Ik ben niet bij een gerechtelijke procedure betrokken. 

6. Bent u bereid om een functie waarvoor u gekozen bent, of een actieve functie met 
verantwoordelijkheden in een politieke partij op te geven na uw benoeming als lid van 
de Rekenkamer? 

Ik ben geen lid van een politieke partij en dat ook nooit geweest. 

7. Hoe zou u optreden bij een grote onregelmatigheid of zelfs een geval van fraude en/of 
corruptie, waarbij actoren in uw lidstaat van herkomst zijn betrokken? 

In het geval van een grote onregelmatigheid of zelfs van fraude en/of corruptie, waarbij actoren 
in mijn lidstaat van herkomst zijn betrokken, zou ik op dezelfde manier te werk gaan als in de 
situatie waarbij actoren uit andere landen betrokken zijn. Ik zou handelen zoals wordt 
voorgeschreven in het reglement van orde en de beleidslijnen en normen voor de controle van de 
Kamer, d.w.z. dat ik, als in de loop van de controle op het gebied dat onder mijn leiding stond, 
fraude zou worden vermoed of vastgesteld, daarvan onverwijld verslag zou uitbrengen aan de 
voorzitter van de Rekenkamer, en andere administratieve procedures zou volgen om de 
Rekenkamer in staat te stellen het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) hiervan op de 
hoogte te stellen. 

Uitoefening van het ambt 

8. Wat zijn volgens u de belangrijkste kenmerken van een cultuur van gezond financieel 
beheer in eender welke openbare dienst? 

Gezond financieel beheer houdt in dat wordt gestreefd naar een gebruik van middelen dat: 
effectief is (het inzetten van middelen voor het bereiken van doelstellingen van de openbare 
dienst); economisch is (het streven de doelstellingen van de openbare dienst tegen zo laag 
mogelijke kosten te bereiken); en efficiënt is (een optimale prijs-kwaliteitverhouding zien te 
krijgen van de zaken waar geld aan wordt uitgegeven). 

Om het bovenstaande te bereiken moet de openbare dienst beschikken over duidelijk 
gedefinieerde doelstellingen, zorgvuldig opgestelde uitgavenplannen, hoogwaardige informatie 
ten behoeve van besluitvorming, passende controleprocedures, een prestatiemeetsysteem en 
deskundig personeel.  

9. In haar recentste monitoringverslag over de toetredingslanden wees de Commissie op 
de vertraging die de overheden van de meeste landen hebben opgelopen bij de instelling 
van geschikte systemen voor financiële controle, met inbegrip van ex-ante controle en 
onafhankelijke interne en externe controle.Welke maatregelen moeten in de 
desbetreffende landen prioriteit krijgen? 

Het laatste uitgebreide monitoringverslag van de Europese Commissie over de stand van de 
voorbereidingen voor het lidmaatschap van de EU van de toetredende landen vermeldt dat de 
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Tsjechische Republiek, Cyprus, Hongarije en Polen verdere inspanningen moeten leveren om de 
interne financiële controle van de overheid te optimaliseren en dat in Letland de externe 
financiële controle moet worden versterkt. 

Ik bevind mij niet in een positie om maatregelen voor te stellen die een specifiek land zou 
moeten nemen. Dergelijke maatregelen kunnen bijvoorbeeld de bij- en nascholing van financiële 
controleurs en interne controleurs inhouden, de tenuitvoerlegging van internationale normen 
voor accountantscontrole in het werk van de rekenkamers, het verbeteren van de kwaliteit van 
interne controle, samenwerking met OLAF, enz.  

10. Overeenkomstig het Verdrag staat de Rekenkamer het Parlement bij in de uitoefening 
van zijn bevoegdheid voor controle op de uitvoering van de begroting. Hoe zou u uw 
taken op het vlak van de verslaggeving aan het Europees Parlement en meer bepaald 
aan de Commissie begrotingscontrole omschrijven? 

Ik zou een bijdrage leveren aan de betrouwbaarheidsverklaring door een mening te geven over 
de betrouwbaarheid van de financiële overzichten en de regelmatigheid en wettigheid van de 
onderliggende verrichtingen op het gebied dat binnen mijn verantwoordelijkheid ligt. Aan het 
jaarverslag zou ik bijdragen door opmerkingen te maken en kwesties aan de orde te stellen die 
onder de aandacht van het Europees Parlement moeten worden gebracht. Op verzoek van de 
Commissie begrotingscontrole zou ik verslagen of adviezen opstellen over specifieke kwesties 
en de voorbereiding in gang zetten van speciale verslagen over de zaken die aandacht behoeven, 
mits die zich voordoen op het terrein van mijn verantwoordelijkheid.  
 
Aangezien de Rekenkamer is georganiseerd rond en functioneert overeenkomstig het beginsel 
van gezamenlijk bestuur, zou ik allereerst verslag uitbrengen aan de Rekenkamer en zouden de 
adviezen en verslagen pas na goedkeuring door de Rekenkamer worden ingediend bij het 
Europees Parlement en de Commissie begrotingscontrole overeenkomstig de desbetreffende 
procedures. 

11. Zoals u weet, moderniseert de Commissie haar boekhouding. Wat kan de toegevoegde 
waarde zijn van een dergelijke modernisering? 

Met de hervorming van het boekhoudsysteem wil men van de oude boekhoudconcepten van de 
overheid overschakelen op een systeem dat lijkt op een bedrijfsboekhoudsysteem, terwijl de 
specifieke kenmerken van de overheidssector behouden blijven. De belangrijkste elementen van 
de hervorming zijn de omschakeling van een boekhoudsysteem op kasbasis naar een systeem op 
transactiebasis, de invoering van een uniform rekeningstelsel en een geïntegreerd 
boekhoudsysteem, een groter bereik van de consolidatie, en de koppeling van werkelijke 
boekhoudgegevens aan begrotingsinformatie. 

Door deze hervorming kan op ieder moment een document geproduceerd worden dat interne en 
externe controle-instanties nodig hebben. Daarnaast zal de kwaliteit en betrouwbaarheid van de 
informatie in de financiële overzichten toenemen, zodat deze een preciezer beeld zullen geven 
van de financiële positie en resultaten. Dit alles zal weer een verbetering tot gevolg hebben van 
de controle- en besluitvormingsprocessen bij het opstellen van de begroting en bij het toezicht op 
de uitvoering van de begroting. 
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12. Bent u voorstander van de instelling van een Europese officier van justitie? Hoe zou 
deze in verhouding moeten staan tot andere gelijkaardige controleorganen, zoals 
OLAF? 

Ik ben op de hoogte van de discussie over de instelling van een Europese officier van justitie, 
met als belangrijkste doel de bescherming van de financiële belangen van de EU. Ik heb het 
Groenboek inzake de strafrechtelijke bescherming van de financiële belangen van de 
Gemeenschap en de instelling van een Europese officier van justitie bestudeerd, evenals het 
Vervolgverslag en andere openbare informatie over dit onderwerp. 

In het algemeen gesproken ben ik vóór de instelling van een nieuw orgaan en het nemen van 
eventuele andere maatregelen die fraude moeten voorkomen, opsporen of vervolgen, maar ik 
bevind mij momenteel niet in een positie om een onderbouwde mening te vormen over de 
structuur van dit orgaan, zijn bevoegdheden, zijn werkwijze en zijn relatie tot andere organen, 
zoals Eurojust, Europol, OLAF en justitiële organen op het niveau van de lidstaten.  

Andere vragen 

13. Zou u uw kandidatuur intrekken indien het Parlement een ongunstig advies uitbrengt 
over uw benoeming als lid van de Rekenkamer? 

Ja. 
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Opleiding: 
 
Instelling: Association of Chartered Certified Accountants, VK 
Periode: 2001 
Behaalde titel(s) of diploma('s): Certificaat en toelating als lid van de ACCA 
  
Instelling: Litouwse orde van accountants 
Periode: 1996 
Behaalde titel(s) of diploma('s): Gecertificeerd accountant 
  
Instelling: School of Accountancy van de Depaul University, Chicago, VS 
Periode: 1993 
Behaalde titel(s) of diploma('s): Certificaat van deelname aan cursussen over boekhoudbeginselen, 

analytische boekhouding en boekhouding ten behoeve van het 
management en financieel beheer 

  
Instelling: Centre of International Accounting Development, Universiteit van 

Texas in Dallas, VS, Universiteit van Vilnius , Litouwen, en The Soros 
Foundation, New York, VS 

Periode: 1993 
Behaalde titel(s) of diploma('s): Certificaat van deelname aan een intensief programma voor het 

“Opleiden van opleiders” op het gebied van internationale 
boekhouding, accountantscontrole, informatiesystemen en 
bedrijfsfinanciën 

  
Instelling: Universiteit van Vilnius , Litouwen 
Periode: 1980 
Behaalde titel(s) of diploma('s): Diploma Economische wetenschappen 

 
TAALVAARDIGHEDEN 
 

Litouws Moedertaal 

Engels Gevorderd 

Russisch Gevorderd  

Frans Mee bezig 
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WERKERVARING  
 
2003–heden PricewaterhouseCoopers, Vilnius, hoofd verzekeringsdiensten, plaatsvervangend chef; 

2001–2003 PricewaterhouseCoopers, Vilnius, senior manager accountantscontrole;  

1998–2000 PricewaterhouseCoopers, Vilnius, manager; 

1994–1998 PricewaterhouseCoopers, Vilnius, senior accountant; 

1987–1994 Economisch college van Vilnius, docent; 

1983–1987 Statistisch rekencentrum Litouwen, Vilnius, hoofd afdeling industriële sector; 

1980–1983 Lelija, kledingfabrikant, Vilnius, accountant. 

 
 
LIDMAATSCHAP VAN BEROEPSORGANISATIES 
 
Lid van de Association of Chartered Certified Accountants, VK  

Lid van de Litouwse orde van accountants 

Lid van de commissie Kwaliteitscontrole van de Litouwse orde van accountants 

 

 



6. HONGARIJE - De heer Gejza Halász  
A. Antwoorden op vragenlijst 

 

PE 338.209 50/86 DV\529847NL.doc 

NL 

Beroepservaring 

1. Licht de belangrijkste aspecten van uw beroepservaring op het vlak van 
overheidsfinanciën, management of management auditing toe.  

Ik heb twintig jaar ervaring op het vlak van auditing van overheidsfinanciën en management 
auditing. Als senior auditor van de accountantsorganisatie van de Hongaarse overheid heb ik van 
1984-1989 verschillende financiële instellingen opgezet en gecontroleerd, ook op het vlak van 
overheidsfinanciën.  

Toen er weer een nationale Rekenkamer werd opgericht, ben ik in 1990 benoemd tot 
plaatsvervangend hoofdcontroleur en in 1996 tot hoofdcontroleur. Ik was in die functie onder 
meer verantwoordelijk voor de controle van staatsbedrijven, privatisering, fondsen voor sociale 
zekerheid en gezondheidszorg, uit de staatsbegroting gefinancierde grote projecten, onroerend 
goed van de staat, de financiën van politieke partijen en van door de staat gesubsidieerde non-
profitorganisaties. Ik heb de controle van de Phare-steun in Hongarije geïntroduceerd in vervolg 
op een studiereis van twee weken naar de Europese Commissie in 1992. Op basis hiervan zijn 
ook de overige pre-toetredingsfondsen aan een controle onderworpen.  

Door mijn tijdelijke aanstelling op het General Accounting Office van de VS in 1990 heb ik een 
solide basis verworven op het gebied van management auditing, in aanvulling op eerder 
gevolgde managementcursussen. 

Al vanaf het begin van mijn loopbaan sta ik open voor moderne audit-benaderingen en 
-methodologieën. De beroepservaring die ik veertien jaar lang heb opgedaan bij het Centrale 
Bureau voor de Statistiek, waar mijn loopbaan is begonnen, bleek later een nuttige basis te zijn.  

2. Wat zijn de drie belangrijkste beslissingen waarbij u tijdens uw carrière betrokken 
bent geweest?  

(1) In 1989 heb ik het politieke en leidinggevend management op het hoogste niveau uitgedaagd 
door mijn onverzettelijkheid als tijdelijk leider van een beweging voor de oprichting van een 
onafhankelijke en moderne rekenkamer ter vervanging van de verouderde. Dit gebeurde 
vlak voordat het politieke en economische systeem in Hongarije veranderde. Dat een 
ambtenaar de grenzen van een gedragscode, die op punt van verdwijnen stond, kon 
overschrijden, was toen een uitzonderlijke situatie.  

(2) De kwestie van het auditverslag over de privatisering van de Boedapest Bank. De Hongaarse 
regering had de op twee na grootste Hongaarse Bank tegen een veel te lage prijs verkocht 
aan een grote multinational uit de VS, terwijl daarnaast alle verliezen en uitstaande schulden 
ten laste kwamen van de centrale begroting. Zoals was te voorzien, zorgden de bevindingen 
en conclusies voor een enorm schandaal.  

(3) De kwestie van het auditverslag over de privatisering van de belangrijkste krachtcentrales. 
In onze bevindingen en conclusies werd aangegeven dat de regering de bedrijven met verlies 
had verkocht en dat de verkooptransacties van dien aard waren dat een veilig en effectief 
energiebeleid van de overheid op lange termijn niet mogelijk was. Ook dit verslag heeft tot 
een groot schandaal geleid.  
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Onafhankelijkheid 

3. In het Verdrag wordt bepaald dat de leden van de Rekenkamer "volkomen 
onafhankelijk" hun ambt uitoefenen. Hoe zou u deze verplichting toepassen in uw 
toekomstige functie?  

Een lid dient op volkomen onafhankelijke wijze te handelen, in het algemeen belang van de 
Europese Unie. Dit houdt in dat een lid geen instructies of advies mag vragen of aannemen van 
welke overheidsinstantie of andere organisatie dan ook. Ik heb geen betaalde of onbetaalde 
(neven)functies en ik zal daar ook van afzien, vanwege de onverenigbaarheid daarvan met deze 
functie. Hetzelfde geldt voor de politiek. Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt om ervoor 
te zorgen dat er geen onverenigbaarheid optreedt.  

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

Deze vraag is niet van toepassing op mijn situatie, als ambtenaar dien ik namelijk te zijner tijd 
mijn ambt neer te leggen, hetgeen ik zal doen.  

5. Heeft u zaken, financiële belangen of andere verplichtingen waardoor een conflict met 
uw toekomstige taken zou kunnen optreden? Bent u bereid om al uw financiële 
belangen en andere verplichtingen aan de voorzitter van de Rekenkamer te onthullen 
en ze openbaar te maken? Bent u momenteel bij een gerechtelijke procedure betrokken, 
en zo ja, kunt u daar gedetailleerde uitleg over verschaffen?  

Ik heb geen zakelijke of financiële belangen of verplichtingen en ik ben momenteel niet bij een 
gerechtelijke procedure betrokken. Ik ben bereid deze zaken aan de voorzitter te onthullen.  

6. Bent u bereid om een functie waarvoor u gekozen bent, of een actieve functie met 
verantwoordelijkheden in een politieke partij op te geven na uw benoeming als lid van 
de Rekenkamer?  

Ik bekleed geen functie en vervul geen taken waarvoor ik gekozen ben, op één na. Ik ben lid van 
de Ethische Commissie van de Hongaarse Associatie van Financiële en Economische Auditors. 
Ik zal die functie opgeven. Ik ben geen lid van een politieke partij.  

 
7. Hoe zou u optreden bij een grote onregelmatigheid of zelfs een geval van fraude en/of 

corruptie, waarbij actoren in uw lidstaat van herkomst zijn betrokken?  
 

Ik dien onafhankelijk en onpartijdig op te treden. Mijn toekomstige taken vloeien voort uit het 
Verdrag en andere voorschriften en normen. Wanneer een geval van vermeende fraude, corruptie 
of een andere onregelmatigheid wordt gemeld, dienen de door de Rekenkamer voorgeschreven 
procedures te worden gevolgd. (Ik ken dat document nog niet.) Wanneer voldoende 
bewijsmateriaal voorhanden is (na overleg met de juridische adviseurs, enz.) moeten de 
bevindingen zo snel mogelijk worden doorgegeven aan het Europese Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF). Hoe het reglement van orde dit in detail ook regelt, de actoren die 
betrokken zijn bij ernstige onregelmatigheden in de staat van herkomst van een lid van de 
Rekenkamer, moeten behandeld worden als alle andere personen die een misdrijf plegen of 
nalatig handelen.  
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Uitoefening van het ambt 

8. Wat zijn volgens u de belangrijkste kenmerken van een cultuur van gezond financieel 
beheer in eender welke openbare dienst?  

Mijn korte reactie hierop is dat het moet gaan om een transparante, effectieve cultuur (waar voor 
je geld, anders gezegd: het geld moet niet alleen volgens de regels, maar ook goed worden 
besteed), waarbij de belangen van de belastingbetaler worden beschermd.  

Voor zover ik weet, vormt dit punt een onderdeel van de hervorming binnen de Commissie. Naar 
mijn mening impliceert een cultuur van gezond financieel beheer een transparante begroting; 
daarnaast moeten de financiële regels relatief eenvoudig zijn, moet duidelijk zijn wie wat en 
wanneer besluit, wie verslag uitbrengt aan wie over wat en wanneer, hoe helder het systeem 
inzake financiële controle en audit (zowel intern als extern) is, of de instrumenten op het gebied 
van verantwoordingsplicht en controle een samenhangend systeem vormen, met inbegrip van 
self-assessment en monitoring en hoe de zwakke punten aangepakt kunnen worden. Het gaat hier 
om een soort concept voor kwaliteitsbeheer.  

Mijn ervaring met de EU is die van een nieuwkomer; als vertegenwoordiger van een toetredend 
land ben ik geconfronteerd met een enorme bureaucratie, die gepaard gaat met soms overtrokken 
eisen. Soms lijkt het of de bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de goedkeuring van de 
uitgaven extreem muggenzifterig zijn. Wellicht is dit wat overdreven; de belangrijkste zorg is het 
ontbreken van een systeem voor effectieve verslaglegging en controle, ondanks de gedetailleerde 
regels die eind jaren negentig zijn ingevoerd.  

9. In haar recentste monitoringverslag over de toetredingslanden wees de Commissie op 
de vertraging die de overheden van de meeste landen hebben opgelopen bij de instelling 
van geschikte systemen voor financiële controle, met inbegrip van ex-ante controle en 
onafhankelijke interne en externe controle. Welke maatregelen moeten in de 
desbetreffende landen prioriteit krijgen?  
 

Er zijn verdere inspanningen vereist om de publieke interne financiële controle en audit te 
versterken. Daartoe behoren toereikende organisatorische maatregelen, uitbreiding van de 
personele middelen, verbetering van de bekwaamheid van het met controle/audit belaste 
personeel door nascholing, het opzetten van een duidelijk systeem inzake de 
verantwoordelijkheden, enz. Dit geldt hoofdzakelijk voor het financieel management en de 
controle in verband met de tenuitvoerlegging van de structuur- en cohesiefondsen. Er is ook een 
voorbeeld waarbij de externe auditfunctie moet worden versterkt, maar dit aspect is over het 
geheel genomen al het meest ontwikkeld. Van de waarborging van de bescherming van de 
financiële belangen van de EU dient in ten minste de helft van de toetredende landen serieuzer 
werk gemaakt te worden. (Er moet een coördinatiedienst voor fraudebestrijding op operationeel 
niveau worden ingesteld en naar behoren worden geleid.)  

 
(Ik moet hieraan toevoegen dat er ook een mentaliteitsverandering nodig is bij de betrokken 
functionarissen. Veel politici en hoge ambtenaren hebben het veel vaker over de vraag hoe ze 
meer toewijzingen uit de begroting van de EU kunnen verkrijgen dan over de vraag hoe die 
financiële steun op de voorgeschreven wijze en doeltreffend moet worden besteed.)  
 
De kwestie van de onafhankelijkheid van de interne controleurs verdient meer aandacht; ik heb 
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begrepen dat de EU binnenkort een aanbeveling over dit onderwerp uitbrengt.  
 

10. Overeenkomstig het Verdrag staat de Rekenkamer het Parlement bij in de uitoefening 
van zijn bevoegdheid voor controle op de uitvoering van de begroting. Hoe zou u uw 
taken op het vlak van de verslaggeving aan het Europees Parlement en meer bepaald 
aan de Commissie begrotingscontrole omschrijven?  

We moeten in aanmerking nemen dat de Rekenkamer een collegiaal orgaan is. “De Rekenkamer 
staat het Europees Parlement en de Raad bij bij de controle op de uitvoering van de begroting.” 
(Art. 248 EG-Verdrag). In artikel 276 van het EG-Verdrag wordt bepaald dat de Raad en het 
Europees Parlement …. het jaarverslag van de Rekenkamer onderzoeken tezamen met de 
antwoorden van de gecontroleerde instellingen op de opmerkingen van de Rekenkamer, de in 
artikel 248, lid 1, tweede alinea, genoemde verklaring, alsmede de relevante speciale verslagen 
van de Rekenkamer.  

Volgens het reglement van orde van het EP behandelt de Commissie begrotingscontrole de 
verslagen van de Rekenkamer, en is deze commissie, wat zeer belangrijk is, belast met het 
onderhouden van de betrekkingen met de Rekenkamer.  

Uit de genoemde bepalingen vloeit voort dat een lid van de Rekenkamer binnen zijn/haar  
werkterrein te handelen conform de werkverdeling in de Rekenkamer, onverminderd de 
bevoegdheden van de voorzitter van de Rekenkamer. Wat mijzelf betreft, ik ben me bewust van 
de rol van de Europese Rekenkamer, waarvan de onafhankelijkheid onder meer een nauwe 
samenwerking met de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement met zich 
meebrengt. Mijn toekomstige werkzaamheden zullen de werkzaamheden van het Parlement via 
de Commissie begrotingscontrole ondersteunen, via het jaarverslag of andere speciale verslagen, 
dan wel andere soorten werkzaamheden. Met andere woorden, ik beschouw het Europees 
Parlement als een van de belangrijkste eindgebruikers van de resultaten van de door de 
Rekenkamer verrichte controles. Daarom wil ik zo veel mogelijk contacten leggen met 
parlementsleden die rapporteurs zijn van de Commissie begrotingscontrole, wanneer dit uitkomt 
in verband met het vergaderrooster van het Parlement (Commissie begrotingscontrole) en de 
coördinatie van de werkprogramma's tussen de Commissie begrotingscontrole en de Europese 
Rekenkamer.  

11. Zoals u weet, moderniseert de Commissie haar boekhouding. Wat kan de toegevoegde 
waarde zijn van een dergelijke modernisering?  

De introductie van de boekhouding op transactiebasis, d.w.z. de registratie van boekhoudkundige 
gebeurtenissen wanneer zij plaatsvinden in plaats van wanneer het geld is ontvangen of betaald 
of, erger nog, op het eind van het jaar, is een belangrijke stap in de richting van modernisering.  

Voor zover ik weet, omvat de modernisering van het boekhoudsysteem de naleving van de 
geactualiseerde, internationaal aanvaarde, boekhoudkundige beginselen voor de overheidssector, 
integratie van de diverse informaticaplatforms die op verschillende plaatsen worden gebruikt, 
verbetering van de veiligheid van en de consistentie tussen gegevens uit uiteenlopende bronnen. 
Deze onderdelen van de modernisering zullen hopelijk tot een goed functionerend systeem 
leiden. Daardoor ontstaat een aanzienlijke toegevoegde waarde in elk opzicht vanuit het oogpunt 
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van gezond financieel management, gebruikersvriendelijkheid en de veiligheid en consistentie 
van gegevens, factoren die essentieel zijn voor een snel statistisch en controlerend systeem.  

12. Bent u voorstander van de instelling van een Europese officier van justitie? Hoe zou 
deze in verhouding moeten staan tot andere gelijkaardige controleorganen, zoals 
OLAF?  

Ja, ik ben voorstander van dit voorstel. Zonder hierop in detail in te gaan, is de bestrijding van 
fraude waardoor de financiële belangen van de EU worden geschaad, een topprioriteit. In dit 
verband is de grootste zorg hoe de grensoverschrijdende misdaad efficiënt kan worden vervolgd. 
De lidstaten zouden slechts een gering deel van hun bevoegdheden hoeven op te geven. Ik zeg 
gering omdat de Europese officier van justitie zou samenwerken met de nationale of regionale 
vervolgingsautoriteiten. Ik denk dat dit absoluut noodzakelijk is vanwege de verschillende 
vrijheidsrechten: als personen, kapitaal, enz. zich zonder beperkingen binnen de EU kunnen 
verplaatsen, waarom zou het “Europese” strafrechtelijk onderzoek dan op moeten houden bij de 
grenzen? Al met al ben ik een voorstander van dit voorstel als onderdeel van de strategie van de 
Commissie voor het bestrijden van fraude, met het Parlement als hechte bondgenoot.  

Als de Europese officier van justitie een onafhankelijke gerechtelijke autoriteit zou zijn, die 
bevoegd zou worden voor het verrichten van opsporingsonderzoeken en het instellen van 
vervolgingen overal in de EU, en de procesvoering en de vonniswijzing zouden in handen zijn 
van de nationale rechterlijke instanties, en als dit instituut bovendien op decentrale basis zou zijn 
georganiseerd, dan is het vergaarde bewijsmateriaal waarschijnlijk onder meer rechtstreeks 
afkomstig van de Rekenkamer. Hetzelfde geldt voor OLAF. Desondanks moet de toekomstige 
rol van OLAF opnieuw bekeken worden. Ik vermoed slechts dat de uitkomst van de lopende 
discussie in het voordeel van de Europese officier van justitie zal uitvallen, en dat de 
bevoegdheden van OLAF gewijzigd zullen moeten worden. De Europese officier van justitie zou 
de bevindingen van OLAF voor eigen doeleinden moeten kunnen gebruiken. Dat is van 
beslissend belang in deze kwestie.  

Ik wil op dit punt nog toevoegen dat uitsluitend de Europese Rekenkamer in staat is de zwakke 
punten van het systeem in totaliteit aan het licht te brengen. Daarom ligt het voor de hand dat de 
betrokken partijen zullen samenwerken om de Europese gemeenschappelijke belangen te 
beschermen. 

Andere vragen 

13. Zou u uw kandidatuur intrekken indien het Parlement een ongunstig advies uitbrengt 
over uw benoeming als lid van de Rekenkamer?  

Jazeker.  
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E U R O P E E S  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

M O D E L  
 

 
 

WERKERVARING 
  

• Data (van – tot)  1 januari 1990 - 
• Naam en adres van de werkgever  State Audit Office (Nationale Rekenkamer) , H-1364 Budapest, Pf.: 54 

• Type onderneming of sector  Nationale rekenkamer 
• Beroep of functie  Vice -secretaris-generaal (1 januari 2002 -) 

Hoofdcontroleur (1 november 1996 – 31 december 2001)  
Plaatvervangend hoofdcontroleur (1 januari 1990 – 31 oktober 1996)  

• Voornaamste werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden 

 Als vice-secretaris-generaal: internationale betrekkingen, waaronder het organiseren van het 
XVIIIde  Congres van de International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).  
Als plaatsvervangend hoofdcontroleur: Auditing van staatsbedrijven, privatisering, fondsen voor 
sociale zekerheid en gezondheidszorg, grote investeringsprojecten, buitenlandse steun (bijv. 
pre-toetredingsfondsen van de EU), onroerend goed van de staat, financiën van politieke 
partijen en non-profitorganisaties.  
1996-2000: hoofdcoördinator en hoofd van een interdepartementale werkgroep voor financiële  
controle onder auspiciën van de interdepartementale commissie voor Europese integratie en het 
ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van de toetreding tot de Europese Unie.  
In het algemeen: uitgebreide ervaring op het gebied van internationale samenwerking tussen 
nationale rekenkamers.  
 

• Data (van – tot)  1 januari 1984 – 31 december 2000 
• Naam en adres van de werkgever  Overheidscommissie voor financiële controle  

• Type onderneming of  sector  Hoogste instelling voor financiële controle  
• Beroep of functie  Senior auditor  

• Voornaamste werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden 

 Controle van financiële instellingen, overheidsfinanciën.  
 

• Data (van – tot)  15 september 1970 – 30 juni 1984  
• Naam en adres van de werkgever  Centraal Bureau voor de Statistiek  

• Type onderneming of sector  Overheidsstatistieken  
• Beroep of functie  Verschillende functies, van assistent- administrateur tot afdelingshoofd  

• Voornaamste werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden 

 Demografie, internationale betrekkingen, planning en verslaglegging, hoofd van het kabinet van 
de president, coördinatie van dataverzamelingen, systeemontwikkeling, beoordelen van 
rapporten.  
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ONDERWIJS EN OPLEIDING 

• Data (van – tot)  20 juni 1990 -20 december 1990 
• Naam en type instelling  U.S. General Accounting Office  

• Belangrijkste vakken 
/beroepsvaardigheden  

 

 International Auditor Fellowship Programm  

• Behaald diploma  Academisch diploma  
   

• Data (van – tot)  januari – december 1978 
• Naam en type instelling  Nationaal centrum voor managementwetenschappen 

• Belangrijkste vakken 
/beroepsvaardigheden  

 

 Opleiding voor leidinggevenden in de overheidssector  

• Behaald diploma  Academisch diploma  
   

• Data (van – tot)  september 1972 – juni 1974  
• Naam en type instelling  Postuniversitair Instituut van de Karl Marx-universiteit voor economische wetenschappen 

• Belangrijkste vakken 
/beroepvaardigheden  

 

 Internationale economische betrekkingen  

• Behaald diploma  Opleiding zonder diploma verlaten (wegens vervulling militaire dienst)  
   

• Data (van – tot)  september 1996 – september 1970  
• Naam en type instelling  Karl Marx-universiteit voor economische wetenschappen  

• Belangrijkste vakken 
/beroepsvaardigheden 

 Financiën  

• Behaald diploma  Diploma  
   

• Data (van – tot)  september 1961 – mei 1965  
• Naam en type instelling  Petőfi Sándor staatsgymnasium  

• Behaald diploma  Gymnasiumdiploma  
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PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN 

EN COMPETENTIES 
. 

MOEDERTAAL  HONGAARS  
ANDERE TALEN 

 

  ENGELS 
• Leesvaardigheid  Uitstekend  

• Schrijfvaardigheid  Uitstekend 
• Spreekvaardigheid  Uitstekend  

  DUITS  
• Leesvaardigheid  Goed  

• Schrijfvaardigheid  Goed  
• Spreekvaardigheid  Goed  

  FRANS  
• Leesvaardigheid  Goed  

• Schrijfvaardigheid  Basiskennis  
• Spreekvaardigheid  Basiskennis  

AANVULLENDE INFORMATIE  PUBLICATIES: 
Auteur en medeauteur van boeken en artikelen voornamelijk op het gebied van financiën en 
auditing: © Nemzetközi szervezetek (Internationale Organisaties), Statisztikai Kiadó Vállalat, 
Budapest, 1974; © Ellenőrzési kézikönyv I-II. (Handboek voor auditing - medeauteur), SALDO, 
Budapest, 1994; Európai Uniós Fogalomtár- Glossarium van de Europese Unie –medeauteur, 
Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2001. Diverse papers en artikelen in vaktijdschriften en 
dagbladen (bijv. Ellenőrzési Figyelő /Audit Observer) gemiddeld 1-2 artikelen per jaar.  
ANDERE RELEVANTE GEGEVENS 
• Het geven van lezingen, voornamelijk op het gebied van de Europese integratie (Phare, 

structuurfondsen, financiële controle), audit van privatisering, interne controle.  
• Lid van de Hongaarse Associatie van financiële auditors en lid van de Ethische Commissie. 
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Beroepservaring 
 
1. Licht de belangrijkste aspecten van uw beroepservaring op het vlak van 

overheidsfinanciën,  management of management auditing toe. 
 
Gedetailleerde informatie over mijn beroepservaring is te vinden in het document "Aanvullende 
informatie over de beroepservaring", dat als bijlage bij mijn CV gaat. 
 

2. Wat zijn de drie belangrijkste beslissingen waarbij u tijdens uw carrière betrokken bent 
geweest? 
a) Het besluit van het bestuur van de NIK (Hoogste Controlekamer, Poolse Rekenkamer) van 

1996 om bij de Sejm (het Poolse parlement) een voorstel in te dienen om bij het Tribunaal 
van Staat een beroep aan te spannen tegen drie achtereenvolgende ministers voor buitenlandse 
economische samenwerking in verband met onrechtmatigheden die geconstateerd werden bij 
de controle op de uitvoering van het Fonds voor Exportontwikkeling in de jaren 1990-1993. 
Het verzoek vloeide voort uit het feit dat in de loop van de controle flagrante 
onregelmatigheden werden vastgesteld bij de uitvoering van de wet inzake de afschaffing van 
dit fonds en de besteding van de resterende middelen ervan. Een probleem in deze zaak was 
dat de achtereenvolgende ministers tot verschillende politieke groeperingen behoorden. In de 
loop van een langdurige parlementaire procedure kon de NIK een groot aantal gevallen van 
onregelmatigheid aantonen en bewijzen, maar uiteindelijk heeft de Sejm niet ingestemd met 
het voorstel (besluit van de Sejm aan de vooravond van nieuwe parlementaire verkiezingen). 
Deze kwestie bracht echter aan het licht hoe gecompliceerd de relatie van het hoogste 
controleorgaan van de staat met het parlement wel niet is. 

 
b) Het besluit van het bestuur van de NIK van het jaar 2000 over het doorvoeren van een revisie 

in samenwerking tussen de NIK en experts van SIGMA. Ik nam het initiatief tot deze revisie 
ten einde doelstellingen en praktische procedures voor de transformatie van de Hoogste 
Controlekamer uit te werken. De revisie was een groot succes. Bij de in partnerschapsverband 
uitgevoerde revisie werd van de kant van de NIK een speciaal breed opgezet team van experts 
ingezet, dat onder mijn leiding samenwerkte met de experts van SIGMA. Als resultaat van 
ingespannen werkzaamheden kwam er een zeer diepgaande en gedetailleerde diagnose tot 
stand van de werkzaamheden van de NIK en werden er conclusies voor de toekomst 
getrokken. De verwezenlijking daarvan heeft bijgedragen tot het advies van de Europese 
Commissie van 2003 dat "de NIK voldoet aan de Europese normen voor de hoogste 
controleorganen". 

 
c) Het besluit van de Raad van ministers van juni 2003 om in te stemmen met een wetsvoorstel 

over de inkomsten van de eenheden van territoriaal zelfbestuur, dat vervolgens aan de Sejm 
zou worden voorgelegd. Toen er in 1999 een diepgaande hervorming van het systeem voor 
lokaal zelfbestuur in Polen was doorgevoerd, werden er geen overeenkomstige veranderingen 
aangebracht in het systeem van de financiering daarvan. In verband daarmee werden de 
organen van zelfbestuur gefinancierd op basis van geïmproviseerde voorschriften, die geen 
samenhangend systeem vormden. Er werden veel pogingen ondernomen om de 
desbetreffende rechtsbepalingen uit te werken, maar die leden alle schipbreuk, hoofdzakelijk 
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omdat ze niet geaccepteerd werden door de organen van zelfbestuur. In 2003 werd er een wet 
ingediend, en vervolgens ook door de Sejm goedgekeurd, die uiteindelijk ook door de 
vertegenwoordigers van de organen van lokaal zelfbestuur werd geaccepteerd. Deze wet 
bracht niet alleen een systematische oplossing, maar vormde ook een belangrijk element van 
het programma tot sanering van de openbare financiën in Polen. Dit was een werkelijke stap 
op weg naar de decentralisatie van de openbare financiën. 

 

3. In het Verdrag wordt bepaald dat de leden van de Rekenkamer "volkomen 
onafhankelijk" hun ambt uitoefenen. Hoe zou u deze verplichting toepassen in uw 
toekomstige functie?  

 
Mijn zesjarige ervaring als ondervoorzitter van de SAI (Supreme Audit Institution) heeft mij 
geleerd dat de grootste potentiële bedreiging voor de onafhankelijkheid van een publiek 
functionaris (en dat geldt ook voor een financieel controleur) gelegen is in zijn persoonlijke 
neiging om zich te laten leiden door invloeden van buitenaf: kringen van politici en zakenlieden, 
andere niet-formele pressiegroepen, massamedia. De onafhankelijkheid van de openbare 
functionaris vloeit niet voort uit het ambt, maar moet voortdurend welbewust door de 
functionaris zelf worden verdedigd. Daartoe moet hij consequent enkele eenvoudige regels in 
acht nemen, en met name: 
 
a) geen lid zijn van een politieke partij of een andere hiërarchisch georganiseerde 

maatschappelijke of economische organisatie; 
 
b) een zeer duidelijk onderscheid maken tussen de kring van zijn familie, vrienden en bekenden 

en zijn beroepsaangelegenheden; 
 
c) bij zijn beroepsactiviteit steunen op de kennis en de ervaring van zijn ondergeschikten; 
 
d) informele ontmoetingen vermijden met vertegenwoordigers van subjecten die geïnteresseerd 

zouden kunnen zijn in het verwerven van invloed op de activiteiten van hemzelf en zijn 
instelling; 

 
e) het voeren van een rationeel, actief mediabeleid; 
 
f) een resolute verdediging van zijn standpunt in het geval hij overtuigd is van de juistheid 

ervan. 
 
Het respecteren van deze regels heeft mij altijd in staat gesteld de reputatie te handhaven van 
onafhankelijke ambtenaar, die niet onderwerpen is aan beïnvloeding van buitenaf. 
 
4. Is u kwijting verleend voor de managementtaken die u voorheen uitvoerde, indien een 

dergelijke procedure van toepassing is? 
 
Mijn vorige functies vereisten niet de verlening van een formele kwijting, als noodzakelijk 
element voor de volledige vervulling van mijn taken. Niettemin waren zij altijd onderworpen aan 
een publieke, periodieke beoordeling (bijvoorbeeld jaarlijkse rapportage aan het parlement over 
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de activiteiten van de NIK). 
 
5. Heeft u zaken, financiële belangen of andere verplichtingen, waardoor een conflict met 

uw toekomstige taken zou kunnen optreden? Bent u bereid om al uw financiële 
belangen en andere verplichtingen aan de voorzitter van de Rekenkamer te onthullen 
en ze openbaar te maken? Bent u momenteel bij een gerechtelijke procedure 
betrokken, en zo ja, kunt u daar gedetailleerde uitleg over verschaffen? 

 
a) Ik bezit geen enkele deelneming aan een handelsfirma, noch aandelen of andere 

waardepapieren; 
 
b) ik heb geen verplichtingen en geniet ook geen financiële voordelen van bezigheden, 

welke in conflict zouden kunnen komen met de functies van een lid van de 
Rekenkamer; 

 
c) ik ben bereid om al mijn financiële belangen aan de voorzitter van de Rekenkamer te 

onthullen en ben van mening dat - in het geval van hoge publieke functionarissen - deze 
procedure jaarlijks zou moeten worden toegepast; 

 
d) bij de civiele rechtbank dient een zaak over de erfenis van mijn vader, waarin ik optreed 

als een van de potentiële erfgenamen; evenals alle medewerkers van het Ministerie van 
Financiën die in de jaren 2001-2003 betrokken zijn geweest bij het voorstel van een 
nieuwe wet over de kansspelen, heb ik in januari van dit jaar verklaringen afgelegd bij 
het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie voert een onderzoek uit om 
helderheid te brengen in de mededeling van één der parlementsleden als zou een ander 
parlementslid vermoedelijk steekpenningen hebben aangenomen in verband met de in 
het parlement verrichte werkzaamheden in verband met dit wetsvoorstel. 

 
6. Bent u bereid om een functie waarvoor u gekozen bent, of een actieve functie met 

verantwoordelijkheden in een politieke partij, op te geven na uw benoeming als lid van 
de Rekenkamer? 

 
Op het ogenblik vervul ik geen enkele functie waarvoor ik gekozen ben. Ik kan geen 
verantwoordelijkheden in een politieke partij opgeven, omdat ik niet lid ben van enige politieke 
partij. 
 
7. Hoe zou u optreden bij een grote onregelmatigheid, of zelfs een geval van fraude en/of 

corruptie, waarbij actoren in uw lidstaat van herkomst zijn betrokken? 
 
Sinds zeven jaar houd ik mij in het kader van mijn beroep met succes bezig met het ophelderen 
van gevallen van onregelmatigheden of overtredingen die door mijn medeburgers worden 
begaan. Als algemeen inspecteur voor financiële informatie, ofwel chef van de Poolse Financial 
Intelligence Unit (FIU), onderteken ik jaarlijks ongeveer 150 verklaringen die aan de procureur 
gericht zijn, welke meestal betrekking hebben op georganiseerde groepen misdadigers. De 
kwestie van nationaliteit heeft bij mij geen enkele invloed op de kwalificatie en de beoordeling 
van een persoon.  
 



8. POLEN - de heer Jacek Uczkiewicz 
A. Antwoorden op de vragenlijst 

 

DV\529847NL.doc 63/86 PE 338.209 

 NL 

Uitoefening van het ambt 
 
8. Wat zijn volgens u de belangrijkste kenmerken van een cultuur van gezond financieel 

beheer in eender welke openbare dienst? 
 
Beslissend voor een algemene cultuur van gezond financieel beheer zijn de volgende elementen: 
 
 a) transparantie en volledigheid van de rechtsvoorschriften; 
 
 b) principes voor goede praktijken; 
 
 c) een gedragscode voor ambtenaren die verantwoordelijkheden dragen op het gebied van 
de openbare financiën; 
 
 d) een verscherpt bewustzijn bij de ambtenaren. 
 
Bij de beoordeling van buitenaf van een cultuur van gezond financieel beheer acht ik als 
belangrijkste elementen dat de publieke opinie zich rekenschap geeft van: 
 
 a) de vraag of de activiteiten van de ambtenaar in overeenstemming zijn met het recht en op 

grond van rechtsbepalingen plaatsvinden; 
 
 b)  transparantie van het beheer van de openbare financiën; 
 
 c) zuinigheid en effectiviteit bij de besteding van de openbare middelen; betrouwbaarheid 

van de financiële rapportering. 
 
9. In haar recentste monitoringverslag over de toetredingslanden wees de Commissie op 

de vertraging die de overheden van de meeste landen hebben opgelopen bij de 
instelling van geschikte systemen voor financiële controle, met inbegrip van ex-ante-
controle en onafhankelijke interne en externe controle. Welke maatregelen moeten in 
de desbetreffende landen prioriteit krijgen? 

 
Een duidelijke prioriteit moet worden gegeven aan de interne administratieve en 
boekhoudkundige controle. Dit gezichtspunt huldigde ik ook als ondervoorzitter van de NIK. De 
kwaliteit van de mechanismen voor interne controle is daarom belangrijk, omdat deze controle 
het dichtst bij de te controleren handelingen plaatsvindt op een geringe tijdsafstand (hetgeen ook 
belangrijk is in het geval van de ex-ante-controle). Dit maakt een snel reageren van de leiding 
mogelijk, waardoor de door de onregelmatigheden veroorzaakte schade kan worden 
geminimaliseerd. Een geloofwaardige interne controle heeft, zoals bekend, ook een grote invloed 
op de kwaliteit van de externe controle, die in dat geval - omdat zij niet meer de procedures hoeft 
uit te voeren die eigenlijk tot de taken van de interne controle behoren - meer tijd kan wijden aan 
taken die werkelijk deel uitmaken van de externe audit. 
 
10 Overeenkomstig het Verdrag staat de Rekenkamer het Parlement bij in de uitoefening 

van zijn bevoegdheid voor controle op de uitoefening van de begroting. Hoe zoudt u uw 
taken op het vlak van de verslaggeving aan het Europees Parlement, en meer bepaald 
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aan de Commissie begrotingscontrole, omschrijven? 
 
Op grond van mijn persoonlijke ervaringen ben ik tot de conclusie gekomen dat de regelmatige 
uitvoering van de constitutionele verplichtingen door het parlement en de daaraan 
ondergeschikte hoogste  instantie voor boekhoudkundige controle op het gebied van de 
staatscontrole (Supreme Audit Institution, SAI) een wederzijds en juist begrip van elkaars 
functies vereist. Kort gezegd, ligt het in het beter begrepen eigen belang van het parlement dat de 
onafhankelijkheid van de SAI niet ter discussie wordt gesteld, wanneer het parlement zijn 
controletaken op doelmatige wijze wil uitvoeren. Verkwisting  van openbare niddelen is 
namelijk een bewijs dat er ofwel aan de resultaten van de controle door de SAI geen politiek 
gevolg is gegeven, ofwel dat deze door het parlement of zijn commissies werden 
veronachtzaamd. Daarom zal ik bij de uitoefening van mijn taken met betrekking tot het 
Europees Parlement aandringen op handhaving van een werkelijke harmonie tussen de beide 
instellingen. Van groot belang voor de effectiviteit van het controleproces is ook een 
partnerschappelijke dialoog tussen het parlement en de SAI, vooral met betrekking tot gebieden 
waarop er risico's bestaan van onregelmatigheden of in verband met controlestandaarden. Als 
mijn allerhoogste verplichting tegenover het Parlement en de Rekenkamer acht ik het om het 
controleproces op professionele wijze uit te voeren en een maximale betrouwbaarheid van de 
uitgevoerde controles te waarborgen. 
 
11. Zoals u weet, moderniseert de Commissie haar boekhouding. Wat kan de toegevoegde 

waarde zijn van een dergelijke modernisering? 
 
De oorzaken waarom het Financieel Reglement van de Raad van 1977 moest worden gewijzigd 
waren niet alleen gelegen in de veranderingen die zich in de loop der tijd hadden opgehoopt in 
verband met de invoering van diverse nieuwe wetten, maar met name ook in de interne crisis 
waardoor de Commissie in 1999 werd geschokt in verband met beschuldigingen van nepotisme 
en fraude en de onduidelijkheden die er bestonden ten aanzien van de principes voor de delegatie 
van taken aan uitvoerende agentschappen, de ondoelmatigheid van de interne financiële controle 
en het verbergen van ongunstige controleresultaten. 
 
Het financieel reglement nr.1605 heeft eveneens tot taak een vereenvoudiging en harmonisering 
te brengen in de juridische voorschriften en een reeks oplossingen in te voeren om de kwaliteit 
van het financiële beheer van de Unie te verbeteren. Ingevoerd werd het kardinale principe dat 
de in het financieel reglement vervatte begrotingsprincipes prevaleren boven alle andere 
bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de begroting die zich in andere juridische 
voorschriften bevinden. In dit verband werden de volgende principes ingevoerd: het principe van 
transparantie, dat van juist financieel beheer en dat van verplichte evaluatie. Belangrijke 
besluiten zijn ook de voorschriften betreffende de individuele verantwoordelijkheid van 
ambtenaren die besluiten met financiële gevolgen nemen.  
 
Verwacht kan worden dat het nieuwe Financieel Reglement een aantal positieve veranderingen 
zal brengen in het proces van voorbereiding en uitvoering van de begroting van Europese Unie, 
en wel: de overgang van een beheer van de financiële middelen dat op middelen berust (means-
based management) naar een beheer dat gericht is op het bereiken van concrete resultaten 
(result-oriented management), correctie van het toezicht op de besteding van de financiële 
middelen van de Unie, een grotere verantwoordelijkheid voor de besluitvormers en een grotere 
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transparantie van het gehele financiële bestel van de Unie. De genomen besluiten moeten ook 
leiden tot verhoging van de kwaliteit van de werkzaamheden van de Rekenkamer door het feit 
dat de vereenvoudiging en betere systematisering van de financiële voorschriften het mogelijk 
maakt duidelijker eindbeoordelingen te formuleren en conclusies te trekken. Ten slotte moeten 
deze besluiten bijdragen tot een zuiniger en effectiever besteding van de financiële middelen, en 
uiteindelijk ook tot een groter vertrouwen van de publieke opinie in de instellingen van de Unie. 
 
12. Bent u voorstander van de instelling van een Europees Officier van Justitie? Hoe zou 

deze in verhouding moeten staan tot andere gelijkaardige controleorganen, zoals 
OLAF?  

 
Ik ben van oordeel dat op vele gebieden de Unie haar activiteiten beter zou moeten coördineren 
en instellingen zou moeten creëren die aan dat doel beantwoorden. Daarom houd ik de instelling 
van de functie van een Europese Officier van Justitie (EOJ) voor zinvol, voor zover deze een 
element is van een hervorming van de instellingen van de Unie in ruimere zin en geen kwestie 
van particularisme of van individuele ambities. Meer in het bijzonder zie ik niet goed hoe de 
coëxistentie zou moeten functioneren van twee zo gelijksoortige instellingen als de Europese 
Officier van Justitie en OLAF. Daarom zou de invoering van het ambt van een Europese Officier 
van Justitie vergezeld moeten gaan van een reorganisatie van OLAF; die een organisatorische 
band met de EOJ zou moeten krijgen. Maar - zoals wij in Polen gewend zijn te zeggen - de 
duivel schuilt in de details. Van beslissende betekenis voor de rationaliteit van de instelling van 
een Europese Officier van Justitie zou dus zijn wat de omvang van zijn werkelijke competenties 
zal zijn. 
 
Andere vragen 
 
13. Zou u uw kandidatuur intrekken indien het Parlement een ongunstig advies uitbrengt 

over uw benoeming als lid van de Rekenkamer? 
 
Van het hoogste belang in deze kwestie zijn de autoriteit, het professionalisme en de 
onafhankelijkheid van de Rekenkamer. Wanneer het Parlement dus een negatieve opinie ten 
aanzien van mijn persoon met goed gefundeerde argumenten zou kunnen motiveren, in dier 
voege dat mijn kandidatuur een bedreiging zou vormen voor deze waarden, dan zou ik niet 
aarzelen om mijn kandidatuur in te trekken. 
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Opleiding 1968 – 1973 Wrocław Technische Universiteit, M.Sc. 
1977 Wrocław Technische Universiteit, Ph. D. 

Beroepservaring 
 

vanaf 2001 Ministerie van Financiën, staatssecretaris,  

Algemeen inspecteur Financiële informatie, belast met: 

 financiële informatie 

 financiering lokale overheid 

 kansspelen 

 garanties (tot 20.01.2003) 

- vanaf 2000 – lid van de werkgroep voor Anticorruptiebeleid voor 
Polen bij het kantoor van de Wereldbank in Warschau. 

- 1995 – 2001 Vice-president van de Poolse rekenkamer (NIK), belast 
met: 
 economie, 

 eigendomsverandering,  

 overheidsbestuur, 

 Europese integratie.  

- Samenwerking met de Europese Rekenkamer en het SIGMA-
programma 

- Vertegenwoordiger van NIK in de INTOSAI Working group for 
Privatisation Control, 
en in de Standing Committee INTOSAI to Electronic Data Processing 

- 1993 – 1995 lid van het Poolse parlement, lid van de 
wetgevingscommissie van de Sejm; 

- Lid van de delegatie van het Poolse parlement in de Parlementaire 
Vergadering van de Raad van Europa 

Bijkomende 
vaardigheden 

Engels – gevorderd – niveau B-2  

Duits – werkniveau 
Russisch – werkniveau 
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Aanvullende informatie betreffende beroepservaring 
 
1. In de jaren 1993-95 was ik lid van het Poolse parlement. Ik was toen onder andere rapporteur 
voor het wetsontwerp inzake de rekenkamer. Als leider van het hele wetgevingsproces heb ik een 
grondige kennis verworven van de wettelijke en organisatorische aspecten van de werking van 
de nationale rekenkamer in Polen en in andere Europese landen. De bovengenoemde wet had 
onder meer ten doel het Poolse externe controlesysteem in overeenstemming te brengen met de 
Europese en INTOSAI-normen. 

2. Als lid van het Poolse parlement was ik lid van de wetgevingscommissie, wat mij in de 
gelegenheid stelde een brede kennis te verwerven van de veranderingen in Polen, met name de 
wetgevingsaspecten daarvan. 

3. Als lid van het Poolse parlement was ik de Poolse afgevaardigde voor de Parlementaire 
Vergadering van de Raad van Europa in Straatsburg. Ik had zitting in de Commissie Handel en 
Ontwikkeling. Tijdens de verkiezingen (Macedonië 1994 en Belarus 1995) was ik lid van 
waarnemersteams van de Raad van Europa. Dankzij het werk voor de Raad van Europa heb ik 
veel geleerd over de instellingen van de Europese Unie, de problemen van de uitbreiding van de 
EU en de parlementaire mechanismen. 

4. In de periode 1995–2001 was ik vice-president van de Poolse Rekenkamer. Tijdens mijn 
voorzitterschap heb ik bijgedragen aan de ontwikkeling van deze kamer; zo heb ik nieuwe 
controlemethoden ingevoerd (onder meer voor de controle van IT-investeringen in het 
overheidsbestuur) en heb ik mij beziggehouden met de uitbreiding van de internationale 
samenwerking. In het bestek van deze samenwerking had ik de leiding over de voorbereiding en 
de tenuitvoerlegging van internationale parallelle controles. 

5. Tot mijn taken als vice-president van de Poolse Rekenkamer behoorde onder meer ook de 
organisatie van de samenwerking tussen dit orgaan en de Europese Rekenkamer (ECA), evenals 
het SIGMA-programma, dat onder meer inhield dat de voorwaarden moesten worden gecreëerd 
voor het op één lijn brengen van de nationale rekenkamers met de EU-normen.  

6. De samenwerking met de ECA betrof het organiseren van en leiding geven aan de deelname 
van de Poolse Rekenkamer aan controles die in Polen werden uitgevoerd door de ECA, het 
coördineren van controleplannen van de Poolse Rekenkamer en de ECA, het uitwisselen van 
controleresultaten en het organiseren van trainingen voor het personeel van de Poolse 
Rekenkamer bij de ECA. Met name dankzij deze activiteit heb ik veel geleerd over het werk van 
de Europese Rekenkamer, onder andere op het gebied van planning en methodologie, 
controlenormen en -procedures, en de betrekkingen tussen de Europese Rekenkamer en de EU-
instellingen.  

7. De samenwerking met de Europese Rekenkamer vond plaats in de vorm van geregelde 
vergaderingen die de Europese Rekenkamer hield met presidenten van rekenkamers uit 
kandidaatlanden. Tijdens een van deze vergaderingen, in 1998 in Warschau, is een taskforce in 
het leven geroepen voor het opstellen van wettelijke en organisatorische aanbevelingen voor 
rekenkamers van kandidaatlanden in samenhang met het toetredingsproces. Ik had de leiding 
over deze taskforce en het document dat door ons team is opgesteld, is tijdens de volgende 
vergadering, in 1999 in Praag, goedgekeurd.  

8. Op mijn initiatief heeft de Poolse Rekenkamer in 2000 SIGMA gevraagd een intercollegiale 
toetsing van de Rekenkamer uit te voeren. Deze toetsing vond plaats tussen oktober 2000 en 
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februari 2001 en werd uitgevoerd door SIGMA en deskundigen van de Poolse Rekenkamer (ik 
stond aan het hoofd van het Poolse team). De aanbevelingen van de toetsing zijn voor een zeer 
groot deel opgevolgd bij de verdere ontwikkeling van de Rekenkamer.  
 

De tenuitvoerlegging van deze aanbevelingen resulteerde erin dat de Europese Commissie in 
2003 de Poolse Rekenkamer heeft erkend als een instelling die volledig voldoet aan de 
internationale controlenormen. 

9. Als vice-president van de Rekenkamer was ik betrokken bij de activiteiten van INTOSAI, met 
name bij zijn Working Group for Audit of Privatization, in het kader waarvan ik betrokken was 
bij de opstelling van “INTOSAI Guidance for Audit of Privatization”. De aanbevelingen van dit 
document heb ik vervolgens in praktijk gebracht bij de Rekenkamer. Ik was tevens de 
vertegenwoordiger van de rekenkamer in het INTOSAI Permanent Committee for IT Audit. Dit 
werk gaf me de gelegenheid de problemen van staatscontrole buiten de Europese landen te leren 
kennen.  

10. Als vice-president van de Rekenkamer had ik ook de leiding over de opstelling van de 
programma's en de tenuitvoerlegging van 296 controles op het gebied van de uitvoering van de 
begroting, economie, privatisering, Europese integratie en overheidsbestuur.  

11. In oktober 2001 werd ik door de premier benoemd tot algemeen inspecteur financiële 
informatie, die aan het hoofd staat van de anti-witwas-eenheid (financiële inlichtingeneenheid). 
In deze functie was ik verantwoordelijk voor de aanpassing van de Poolse wetgeving aan de EU-
normen, het uitbreiden van de staf en de toerustingvan de eenheid, het versterken van de rol van 
de algemeen inspecteur bij de bescherming van de overheid en de strijd tegen criminaliteit. De 
algemeen inpecteur stuurt jaarlijks 150 zaken, die in het algemeen verband houden met 
activiteiten van georganiseerde misdaadgroeperingen, naar de parketten. Ik heb ervoor gezorgd 
dat de Poolse financiële inlichtingendienst zich aansloot bij de Egmont-groep. Tijdens de laatste 
vergadering van het speciale comité MONEYVAL van de Raad van Europa, in december 2003, 
hebben de deskundigen van MONEYVAL en FATF een verslag over Polen beoordeeld. De 
eindconclusie was zeer positief, in tegenstelling tot de beoordeling in 1999. 

12. Bij het ministerie van Financiën was ik (2001 – 2003) verantwoordelijk voor het verstrekken 
van garanties uit de Schatkist, bijvoorbeeld voor het nemen van beslissingen betreffende 
kredietgaranties (Wereldbank) voor onder meer de scheepsbouw en de Poolse spoorwegen.  

13. Sinds 2001 geef ik leiding aan het departement Kansspelen van het ministerie van Financiën, 
waarbij ik wettelijke taken uitvoer voor de minister van Financiën. Daardoor kan ik regels maken 
en samenwerking tot stand brengen tussen instanties, en zo een bijdrage leveren aan de strijd 
tegen het witwassen van geld.  

14. Sinds 2001 ben ik tevens verantwoordelijk voor de financiering van lokaal bestuur en 
beschik ik over een deel van een budget van 5 000 000 000 EUR. In deze periode heb ik leiding 
gegeven aan een van de belangrijkste hervormingen op het gebied van overheidsfinanciering en 
de decentralisatie van de bevoegdheden van de overheid, namelijk een nieuwe wet inzake het 
inkomen van lokale lichamen.  

15. Ik heb toegang tot staatsgeheimen van het niveau TOP SECRET, en beschik over een 
beveiligingsmachtiging van de Europese Unie op het niveau EU SECRET. 
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Beroepservaring 
 
1. Licht de belangrijkste aspecten van uw beroepservaring op het vlak van 
overheidsfinanciën, management of management auditing toe. 
 
Ik heb op alle drie genoemde gebieden een zekere ervaring, maar de meeste op het terrein van 
management en auditing. 
 
Mijn managementervaring is aanzienlijk en vloeit met name voort uit mijn werk als directeur van 
het instituut voor sociale wetenschappen van de universiteit van Ljubljana en als voorzitter van 
de Rekenkamer van de Republiek Slovenië. In deze functies was het mijn taak om de materiële 
en personele middelen zodanig in te zetten dat de instellingen goed aan hun opdracht voldeden. 
De laatste tijd had mijn managementwerk betrekking op de Rekenkamer. Toen ik daar tot 
voorzitter werd benoemd, bestond de Rekenkamer nog helemaal niet. Samen met collega’s 
moest ik een compleet nieuwe instelling van de grond af opbouwen, een veeleisende taak die 
onder meer het opzetten van een organisatorische structuur, het opstellen van interne procedures 
voor administratieve processen en controles, planning en verwerving van fondsen, het 
aantrekken van personeel en de de toewijzing van verantwoordelijkheen en taken aan functies. 
 
Wat auditing aangaat heb ik gedurende mijn voorzitterschap van de Sloveense Rekenkamer 
ervaring opgedaan met uiteenlopende soorten controles. Zo heb ik het model voor de controle op 
de tenuitvoerlegging van de nationale begroting ontwikkeld en in praktijk gebracht.  
 
Uit hoofde van mijn functie van directeur van een nationale rekenkamer die uiteenlopende 
soorten controles moet uitvoeren en ook daadwerkelijk uitvoert, ben ik uiteraard tevens 
betrokken geweest bij de ontwikkeling management auditing. Dit type auditing wordt wel 
doelmatigheidscontroles genoemd. Naar mijn mening zijn deze controles bijzonder belangrijk, 
maar tegelijkertijd moeilijk om echt doeltreffend uit te voeren. In de afgelopen jaren heb ik 
geprobeerd te komen tot een opzet voor de controle van resultaatgerichte begrotingen, waarop 
Slovenië kortgeleden is overgestapt. 
 
2. Wat zijn de drie belangrijkste beslissingen waarbij u tijdens uw carrière betrokken bent 

geweest? 
 
Bij de beantwoording van deze vraag beperk ik mij tot de laatste negen jaar van mijn 
beroepsleven, dat wil zeggen tot de periode van mijn voorzitterschap van de Sloveense 
Rekenkamer. Vanuit die positie beschouw ik de volgende drie beslissingen in mijn beroepsleven 
als (de) belangrijk(ste): 
• Het besluit tot verbetering van de kwaliteit van de door de Rekenkamer verrichte controles: 

In de eerste paar jaar van onze Rekenkamer wezen de door de Kamer opgestelde audit 
reports erop dat de kwaliteit van de controlewerkzaamheden onvoldoende was. Om die 
situatie te verbeteren heb ik samen met enkele collega’s besloten dat er een aantal 
kwaliteitsverhogende maatregelen nodig waren. Eén daarvan was een voorstel voor een 
nieuwe wet inzake de Rekenkamer teneinde duidelijker vast te leggen wat de aard is van het 
te verrichten controlewerk, wat de kwalificaties zijn waarover de controleurs moeten 
beschikken of die ze moeten verwerven en welke kwaliteitsnormen aan het werk moeten 
worden gesteld. Andere maatregelen die we besloten te treffen waren onder meer het 
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definiëren van de door de Rekenkamer te hanteren controleconcepten en -werkwijzen, het 
ontwikkelen van een controlehandboek en andere hulpmiddelen waarin concrete invulling 
wordt gegeven aan de geformuleerde concepten en werkwijzen. Verder werd besloten tot 
vakgerichte cursussen voor de controleurs en de doorvoering van 
kwaliteitsborgingsmethoden. 

 

• Besluit om auditing in de overheidssector tot een beroep te maken: Het beroep auditing in de 
overheidssector bestond niet in Slovenië. Het was belangrijk om dit beroep te creëren 
teneinde te bereiken dat er controleurs kwamen met de vereiste beroepsvaardigheden, en ook 
om het niveau van de controles en audits in de publieke sector te verhogen. Hiertoe zijn de 
titels auditor publieke sector en gecertificeerd auditor publieke sector gedefinieerd in de wet 
inzake de Rekenkamer, en hebben we in de afgelopen jaren voor deze titels een 
onderwijsprogramma en kwalificatieschema ontwikkeld. 

• Besluit om een controle uit te voeren van alle ministeries (rechtstreekse gebruikers van de 
begroting): De Sloveense Rekenkamer is bij de wet verplicht een controleverslag op te 
stellen van de nationale begroting. Aangezien er één geconsolideerd verslag van de begroting 
is, kan die verplichting worden uitgelegd als de opdracht om één accountantsverklaring voor 
de overheidsuitgaven in totaliteit te verstrekken. We hebben echter besloten dat het 
belangrijk was om onze volksvertegenwoordiging informatie te geven over de afzonderlijke 
ministeries (rechtstreekse gebruikers van de begroting). Onze Rekenkamer verstrekt daarom, 
naast een advies over de totale staatsuitgaven, nu informatie en een advies over elk 
ministerie. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat onze volksvertegenwoordiging inzicht heeft in 
het werk van afzonderlijke ministeries.  

 
Onafhankelijkheid 
 
3. In het Verdrag wordt bepaald dat de leden van de Rekenkamer "volkomen 

onafhankelijk" hun ambt uitoefenen. Hoe zou u deze verplichting toepassen in uw 
toekomstige functie?  

 
Bij de discussies over financiële controle in de overheidssector is ‘onafhankelijkheid’ wellicht 
het meest genoemde aspect. Er wordt uitgebreid op ingegaan in de bekende Verklaring van 
Lima, voor het EUROSAI-congres in Parijs in 1999 is het als voornaamste onderwerp gekozen, 
het is opgenomen in diverse regelgevingsdocumenten betreffende de status van rekenkamers – 
kortom, zowel bij formele als informele discussies komt het keer op keer aan de orde. 
Onafhankelijkheid is echter geen doel op zich, anders gezegd: het is geen einddoel maar veeleer 
van instrumentele waarde. Het is namelijk een voorwaarde voor eerlijkheid: controleurs moeten 
onafhankelijk zijn om een eerlijk oordeel te kunnen geven. Dit voert ons tot het begrip 
onpartijdigheid: een eerlijk oordeel is de uitkomst van een onpartijdig beoordelingsproces. 
Volgens Rawls1 kunnen maatschappelijke actoren alleen onpartijdig zijn als zij zich achter een 
‘sluier van onwetendheid’ bevinden, dat wil zeggen als ze niet beschikken over informatie die 
verband houdt met hun eigen maatschappelijke positie en voorkeuren. Deze ‘sluier van 
onwetendheid’ bestaat in werkelijkheid uiteraard nooit: het is slechts een theoretisch construct 
dat is geïntroduceerd om onpartijdige maatschappelijke actoren te kunnen definiëren. In 

                                                 
1 Rawls, J. (1971): A theory of justice, Harvard University Press, Cambridge. 
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werkelijke situaties kunnen we de ‘sluier van onwetendheid’ op zijn best min of meer 
bevredigend benaderen1. Bij auditing wordt deze situatie benaderd door de onafhankelijkheid 
van de controleur.  
 
Als lid van de Europese Rekenkamer zou ik aan de eis van onafhankelijkheid in de eerste plaats 
willen voldoen door het vermijden van situaties (door me hier niet in te begeven) die mijn 
onafhankelijkheid in gevaar zouden kunnen brengen. En ik kan u verzekeren dat er niets in mijn 
achtergrond is dat mijn onafhankelijkheid in de weg zou kunnen staan. 
 
Om als onpartijdig beoordelaar te worden gerespecteerd is het overigens niet voldoende dat een 
lid van de Rekenkamer onafhankelijk is: het lid moet daarnaast als onafhankelijk worden gezien. 
Met andere woorden: de perceptie van onafhankelijkheid is even belangrijk als de 
onafhankelijkheid zelf. Als lid van de Europese Rekenkamer zou ik daarom bij mijn 
besluitvorming uitgaan van het beginsel van transparantie. Mijn overtuiging is dat als men 
openhartig is en genomen beslissingen systematisch vastlegt, anderen over de informatie 
beschikken om te beoordelen of de beslissingen op een werkelijk rationele, onbevooroordeelde 
manier tot stand zijn gekomen. 
 
4. Is u kwijting verleend voor de managementtaken die u voorheen uitvoerde, indien een 

dergelijke procedure van toepassing is? 
 
Een kwijtingsprocedure was niet aan de orde. 
 
5. Heeft u zaken, financiële belangen of andere verplichtingen waardoor een conflict met 

uw toekomstige taken zou kunnen optreden? Bent u bereid om al uw financiële belangen 
en andere verplichtingen aan de voorzitter van de Rekenkamer te onthullen en ze 
openbaar te maken? Bent u momenteel bij een gerechtelijke procedure betrokken, en zo 
ja, kunt u daar gedetailleerde uitleg over verschaffen?  

 
In overeenstemming met mijn onderschrijving van het beginsel van transparantie ben ik van 
mening dat zulke openbaarmakingen bijzonder belangrijk zijn. Ik heb echter geen zakelijke of 
financiële belangen of andere verplichtingen die met mijn toekomstige taken bij de Europese 
Rekenkamer zouden kunnen botsen. Ik ben zonder meer bereid al mijn financiële belangen en 
andere verplichtingen te onthullen aan de voorzitter van de Rekenkamer en ze openbaar te 
maken. Ik ben niet betrokken bij enigerlei gerechtelijke procedure. 
 
6. Bent u bereid om een functie waarvoor u gekozen bent, of een actieve functie met 

verantwoordelijkheden in een politieke partij op te geven na uw benoeming als lid van 
de Rekenkamer? 

 
Ik heb geen enkele actieve functie met verantwoordelijkheden in een politieke partij en ik 
bekleed geen enkele positie waarvoor ik ben gekozen. 

                                                 
1 Een bekende empirische benadering van de ‘sluier van onwetendheid’ en dus een benadering van de situatie 
waarin onpartijdigheid wordt bereikt, zien we bij de regel van anonimiteit die wordt toegepast door bijvoorbeeld 
wetenschappelijke tijdschriften (de auteur van een artikel wordt niet onthuld aan de beoordelaar ervan en 
omgekeerd). 
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7. Hoe zou u optreden bij een grote onregelmatigheid of zelfs een geval van fraude en/of 
corruptie, waarbij actoren in uw lidstaat van herkomst zijn betrokken? 

 
Ik zou er op dezelfde manier mee omgaan als met een grote onregelmatigheid of fraude door 
actoren uit enig ander land. Ik zou streven naar een professioneel onderzoek naar en een 
professionele verslaglegging over de zaak in overeenstemming met de taakstelling en regels van 
de Rekenkamer. In dergelijke gevallen lijkt samenwerking met het OLAF belangrijk. Hierbij wil 
ik onderstrepen dat het de taak en plicht van een lid van de Rekenkamer is om de financiële 
belangen van de EU te verdedigen en niet de nationale belangen. 
 
Uitoefening van het ambt 
 
8. Wat zijn volgens u de belangrijkste kenmerken van een cultuur van gezond financieel 

beheer in eender welke openbare dienst? 
 
Gezond financieel beheer bij de overheid heeft betrekking op de vorm van financieel beheer die 
garandeert dat de openbare middelen volgens de regels, spaarzaam, doelmatig en doeltreffend 
worden ingezet, kortom een beheer dat zorgt voor correcte en optimale besteding van 
overheidsgelden. De voornaamste kenmerken van een cultuur van gezond financieel beheer 
dienen bij elke overheidsinstantie dan ook te zijn: 

• volledige tenuitvoerlegging van het beginsel van openbare verantwoordingsplicht; 

• waar mogelijk SMART1-doelstellingen formuleren (operationaliseren van de taak van de 
betrokken overheidsinstantie); 

• zodanige planning van het werk van de afzonderlijke eenheden dat de gestelde doelen 
kunnen worden gehaald; 

• duidelijke vastlegging van de taken en verantwoordelijkheden voor het verwezenlijken van 
de doelstellingen en een doeltreffend human resource management; 

• een goed opgezette en goed werkende interne controle (die door het management niet wordt 
doorkruist); 

• gunning van overheidsopdrachten door middel van aanbestedingen (en dit mogen geen loze 
rituelen zijn die slechts bedoeld zijn om formeel aan de wetgeving te voldoen); 

• een goed managementinformatiesysteem met onder meer omvattende resource accounting, 
waarmee nauwkeurige, betrouwbare, volledige en tijdige informatie beschikbaar is over de 
middelen die aan de betrokken overheidsdienst zijn toegekend; 

• toepassing van passende rapportageschema’s; 

• evaluaties van de werkzaamheden (waarin wordt aangegeven of de doelstellingen zijn 
gehaald, of de kosten laag genoeg waren en of de resultaten op niveau zijn); en 

• controle op de besteding van middelen en tijdige verslaglegging hiervan aan het Parlement. 
 
Bovendien houdt gezond financieel beheer in de overheidssector in dat er een goed 
                                                 
1 Het acroniem SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. 
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ondersteunend kader is, met passende regelgeving en een goed werkend systeem voor het 
opstellen van de begroting. 
 
9. In haar recentste monitoringverslag over de toetredingslanden wees de Commissie op de 

vertraging die de overheden van de meeste landen hebben opgelopen bij de instelling 
van geschikte systemen voor financiële controle, met inbegrip van ex-ante controle en 
onafhankelijke interne en externe controle. Welke maatregelen moeten in de 
desbetreffende landen prioriteit krijgen? 

 
Naar mijn mening is er een aantal prioriteiten voor deze landen. Prioriteit nummer één moet 
volgens mij zijn dat de systemen voor interne en managementcontrole worden verbeterd. Deze 
interne controlemaatregelen moeten dan ook geregeld worden geëvalueerd en verbeterd, want zij 
zijn essentieel voor een doeltreffend gebruik van de publieke middelen. Verbetering van deze 
controles dient dus als eerste te worden aangepakt. In Slovenië hebben externe controles 
bijvoorbeeld uitgewezen dat de interne controle in het algemeen zwak is. De wijze waarop deze 
controles moeten worden verbeterd, loopt echter uiteen. 
  
In sommige landen is het noodzakelijk nieuwe financiële regelgeving in te voeren, terwijl in 
andere processen en functionele verantwoordelijkheden moeten worden herzien. Ook interne 
auditing dient worden benut als middel om de interne controle te verbeteren.  
 
10. Overeenkomstig het Verdrag staat de Rekenkamer het Parlement bij in de uitoefening 

van zijn bevoegdheid voor controle op de uitvoering van de begroting. Hoe zou u uw 
taken op het vlak van de verslaggeving aan het Europees Parlement en meer bepaald 
aan de Commissie begrotingscontrole omschrijven? 

 
Volgens het Verdrag moet de Rekenkamer een jaarverslag en een betrouwbaarheidsverklaring 
indienen bij het Parlement en de Raad. Daarnaast kunnen speciale verslagen en adviezen worden 
uitgebracht. De voornaamste taak van een lid van de Rekenkamer is hierbij ervoor te zorgen dat 
de constateringen de controleverslagen inhoudelijk juist zijn en in overeenstemming met de 
internationale accountacynormen (INTOSAI, IFAC). Het verslag van de Rekenkamer dient 
verder duidelijke aanbevelingen te bevatten over de aanpak van de gesignaleerde problemen. Een 
constructieve ‘dialoog’ tussen Parlement en Rekenkamer over de verwachtingen en uitkomsten 
van controles kan de doelmatigheid van het beheer van de tenuitvoerlegging van de EU-
begroting aanzienlijk verbeteren. Dit houdt in dat de Rekenkamer jaarlijks zijn werkprogramma 
voorlegt aan het Parlement en bij het opstellen ervan terdege rekening houdt met de verzoeken 
van het Parlement, zonder daarbij de eigen risicoanalyse en langetermijnprogramma voor de 
controles uit het oog te verliezen. Bovendien zou het lid van de Rekenkamer zich niet moeten 
beperken het indienen van de geschreven tekst, maar de uitkomsten ook mondeling moeten 
presenteren en moeten bespreken met vertegenwoordigers van het Parlement, hetzij in 
bijeenkomsten van de Commissie begrotingscontrole, hetzij in de gespecialiseerde commissies. 
 
11. Zoals u weet, moderniseert de Commissie haar boekhouding. Wat kan de toegevoegde 

waarde zijn van een dergelijke modernisering?  
 
Zoals ik het heb begrepen is met het nieuwe Financieel Reglement (dat op 1 januari 2003 in 
werking is getreden) onder meer overgegaan van een boekhouding op kasbasis naar een 
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boekhouding op transactiebasis. De toegevoegde waarde van boekhouding op transactiebasis is 
dat deze nuttiger informatie biedt aan zowel de Commissie als externe gebruikers. Bij deze 
boekhouding worden de volledige kosten van activiteiten vastgelegd, en niet alleen de 
uitbetaalde en ontvangen bedragen (volledige kostenberekening). Bovendien worden niet alleen 
de uitgegeven bedragen geregistreerd, maar ook de benutting van de activa. Dit stelt de 
Commissie in staat om op elk ogenblik een goed inzicht te hebben in de eigen activa en passiva1. 
Dit maakt een betere veiligstelling en een beter beheer van activa en passiva mogelijk, en er kan 
een een echte balans worden opgesteld2. Met die informatie kunnen de gebruikers van de 
rekeningen gemakkelijker beoordelen of ze waar voor hun geld krijgen.  
 
12. Bent u voorstander van de instelling van een Europese officier van justitie? Hoe zou 

deze in verhouding moeten staan tot andere gelijkaardige controleorganen, zoals 
OLAF? 

 
Naar mijn mening dient een van de Europese instanties de functie van officier van justitie te 
vervullen. Het lijkt verantwoord om te stellen dat de instelling van een Europese officier van 
justitie, dat wil zeggen een instantie die (op grond van het strafrecht) op consistente wijze overal 
binnen de EU misbruik van publieke middelen vervolgt, de bescherming van de financiële 
belangen van de EU ten goede zou komen. Uiteraard zie ik de officier en de andere 
controlerende organen in beginsel als onafhankelijk van elkaar. De controleorganen, zoals 
OLAF, hebben hun (eigen) taken en functies en dienen die van de officier van justitie niet te 
overlappen of in de weg te staan. De officier van justitie dient bij het onderzoek naar misbruik 
van overheidsmiddelen gebruik te kunnen maken van het werk van de andere controlerende 
organen en daarop te kunnen voortbouwen.  
 
OLAF verricht onderzoek naar mogelijke gevallen van fraude en veel van de zaken die de 
officier gaat behandelen, zullen door OLAF worden aangedragen. OLAF zou ook op verzoek 
van de officier mogelijke fraudegevallen kunnen onderzoeken, maar dient wel onafhankelijk te 
blijven en tegelijkertijd nauw samen te werken met de officier van justitie en informatie met hem 
moeten uitwisselen.  
 
Andere vragen 
 
13. Zou u uw kandidatuur intrekken indien het Parlement een ongunstig advies uitbrengt 

over uw benoeming als lid van de Rekenkamer? 
 
Als het Parlement negatief advies zou uitbrengen over mijn aanstelling als lid van de 
Rekenkamer, zou ik mijn kandidatuur zeker heroverwegen. Mijn beslissing om die al of niet in te 
trekken, zal gebaseerd zijn op de vier onderstaande overwegingen, die van verschillende zwaarte 
zijn: 

• formaliteit (De benoemingsprocedure is duidelijk vastgelegd in het EG-Verdrag. Alle 

                                                 
1 Passiva op de balans van ongeveer 50 miljard EUR en niet in de balans opgenomen verplichtingen van ongeveer 
300 miljard EUR. 
2 Reeds nu werkt de Commissie met een vorm van balans, maar deze is niet rechtstreeks afgeleid van het 
boekhoudingssysteem.  
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partijen dienen zich eraan te houden.) 

• rationaliteit (Een ongunstig advies van het Parlement zou de kans dat ik door de Raad wordt 
benoemd, aanzienlijk reduceren – in feite waarschijnlijk tot nagenoeg nul.) 

• functionaliteit (Een ongunstig advies van het Parlement kan duiden op een gebrek aan 
vertrouwen of een indicatie zijn dat ik niet als een betrouwbare kandidaat word gezien. Zoals 
reeds gesteld moet de Rekenkamer het Parlement bijstaan bij diens controle op de 
tenuitvoerlegging van de EU-begroting. Een gebrek aan vertrouwen zou derhalve tot 
problemen kunnen leiden bij de dagelijkse betrekkingen tussen het Parlement en de 
Rekenkamer en zo de uitvoering van mijn toekomstige taken kunnen bemoeilijken.) 

• redelijkheid (Het Parlement oordeelt over elk van de tien kandidaten. Als uit de individuele 
toelichtingen waarop de vergelijkende beoordeling stoelt naar voren zou komen dat de 
beoordeling eerlijk is, zou een negatieve mening van het Parlement mij zeker aanleiding 
geven mijn kandidatuur in te trekken.). 



9. SLOVENIË - De heer Vojko Anton Antončič 
B. Curriculum vitae 

 

PE 338.209 76/86 DV\529847NL.doc 

NL 

 
Ik ben geboren op 14 oktober 1946 in Temnica, in het Kras-gebied in Slovenië. Ik heb de 
middelbare school doorlopen in Postojna en een bachelorsgraad behaald aan de faculteit voor 
sociale wetenschappen van de Universiteit van Ljubljana. Nadien heb ik aan de Universiteit van 
Zagreb mijn doctoraat (PhD) verworven. 
 
Na het voltooien van mijn studie heb ik op een aantal onderzoekinstituten gewerkt. Medio 1979 
werd ik onderzoeker bij het Instituut voor Sociologie van de Universiteit van Ljubljana en in 
1982 ben ik daar tot directeur benoemd. Tot 1991 heb ik aan het hoofd gestaan van dit Instituut 
voor Sociologie. Toen is dit met een andere instelling samengevoegd tot een nieuw instituut, het 
Instituut voor Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Ljubljana, waarvan ik als directeur 
ben aangesteld. Het Instituut voor Sociale Wetenschappen is een multidisciplinair instituut met 
verscheidene wetenschappelijke onderzoekafdelingen, waar zowel fundamenteel als toegepast 
sociaal onderzoek wordt verricht. Naast mijn als directeur ben ik onderzoek blijven doen, heb ik 
colleges gegeven en was ik hoofdredacteur van een wetenschappelijk tijdschrift (Družboslovne 
razprave). Ik ben directeur van het Instituut voor Sociale Wetenschappen gebleven tot mijn 
benoeming bij de Sloveense Rekenkamer.  
 
Begin 1995 werd ik voorzitter van de Rekenkamer van de Republiek Slovenië. Dit was geen 
gewone aanstelling, want de Rekenkamer moest nog van de grond komen. En dat gebeurde niet 
door een al bestaande, en wat functie betreft vergelijkbare instelling aan te passen en daar de 
nieuwe nationale rekenkamer van te maken, zoals in enkele andere voormalige socialistische 
landen gebeurde, maar door helemaal van de grond af een nieuwe instelling te creëren. In IT-
termen gesteld zou je kunnen zeggen dat het noodzakelijk was om zowel de institutionele 
hardware als software tot stand te brengen of te creëren. De software van de Rekenkamer wordt 
gevormd door de grondbeginselen van de controles, de controlemethoden en de 
controletechnieken, de daarvoor benodigde hulpmiddelen (richtsnoeren en handboek), de 
procedures en het geheel van audit-begrippen dat in de procedures is opgenomen. 
 
Ik meen dat mijn carrière is gekenmerkt door drie soorten activiteiten: 

• ontwerp en implementatie van methodologie; 

• leiding geven aan vakinstituten; en 

• ontwikkeling van internationale samenwerking en partnerschappen. 
 
Ontwerp en implementatie van methodologie  
 
Toen ik als onderzoeker werkzaam was, heb ik naast artikelen waarin ik de uitkomsten van mijn 
research presenteerde, ook verscheidene artikelen gepubliceerd over wiskundig-statistische 
methoden die in de sociale wetenschappen worden gebruikt. Bovendien heb ik in mijn functie 
van universitair hoofddocent methodologie voor onderzoek in de sociale wetenschappen colleges 
gegeven. 
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De bij audits toegepaste methodiek is een vereenvoudigde versie van die voor wetenschappelijk 
onderzoek. Met andere woorden, het methodologische paradigma dat ten grondslag ligt aan 
auditcontroles, is gelijk aan dat voor wetenschappelijk onderzoek. Gedurende mijn periode als 
voorzitter van de Sloveense Rekenkamer heb ik in zekere zin dan ook alleen het toepassingsveld 
en de toepassingswijze van mijn kennis van methodologie veranderd. In mijn tijd bij de 
Rekenkamer heb ik ook een model opgesteld voor de controle van de nationale begroting van 
Slovenië en dit geïmplementeerd in de vorm van een controleproces en controlemiddelen. Het 
model hiervoor is geschetst in de bijgevoegde paper “The audit of the execution of the state 
budget – How we do it in Slovenia”, dat ik voor het EUROSAI-congres in Moskou in 2002 heb 
opgesteld en daar heb gepresenteerd. 
 
Daarnaast ging mijn grote aandacht uit naar de verdere ontwikkeling van de Rekenkamer, en wel 
op zodanige wijze dat de controleurs de vaardigheden zouden verwerven voor alle soorten 
controles, tot de lastigste toe (dat zijn doelmatigheidscontroles – goed financieel beheer). Voor 
dit type controles geldt naar onze overtuiging dat hoe dichter ze toegepast 
sociaalwetenschappelijk onderzoek benaderen, hoe beter het is. Dit betekent dat 
doelmatigheidscontroles speciale methodologische kennis vereisen. Het spreekt vanzelf dat we 
niet van elke controleur mogen verwachten dat hij/zij gekwalificeerd is voor het uitvoeren van 
doelmatigheidscontroles. Mijn streven was er daarom op gericht bepaalde specialisaties binnen 
de auditwereld te introduceren– een streven waarin ik maar gedeeltelijk ben geslaagd. De laatste 
jaren heb ik gepoogd een aanpak te ontwikkelen voor de controle van resultaatgerichte 
begrotingen, die kortgeleden in Slovenië zijn ingevoerd. 
 
Leiding geven aan vakinstituten 
 
Meer dan twintig jaar ben ik verantwoordelijk geweest voor het leiden van vakinstituten. De 
instituten waarover ik de leiding heb gehad, verkeerden in uiteenlopende ontwikkelingsfasen, die 
elk hun eigen uitdagingen met zich meebrachten. Het spreekt vanzelf dat het leiding geven aan 
een instelling waarvan de kern van de medewerkers wordt gevormd door hoogleraren en 
onderzoekers van PhD-niveau een heel andere opgave is dan het managen van een pas 
opgerichte instelling waarvoor ook het bijbehorende beroep nog niet bestond. De jaren aan het 
hoofd van de Sloveense Rekenkamer zijn grotendeels te kenschetsen als een tijd van funderingen 
bouwen voor een nationale rekenkamer, met alle uitdagingen die dat met zich meebrengt. In dit 
verband maakte ik onder meer concept voor de Wet inzake de Rekenkamer, die in 2001 van 
kracht is geworden. 
 
Ontwikkeling van internationale samenwerking en partnerschappen 
 
Daarnaast heb ik me zeer ingespannen voor het bevorderen van de ontwikkeling van 
internationale samenwerking op vakniveau. Ik ben betrokken geweest bij internationale 
samenwerking bij mijn werk als onderzoeker en universitair docent, maar ook in mijn functie 
van hoofd van de Sloveense Rekenkamer. 
 
Een aanzienlijk deel van mijn onderzoekwerk betrof internationale projecten. Verder heb ik 
colleges gegeven in het kader van postdoctorale studies van de Universiteit van Ljubjana in 
samenwerking met verscheidene andere Europese universiteiten die door de Europese Unie werd 
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medegefinancierd in het kader van het TEMPUS-programma.  
 
De ontwikkeling van de Rekenkamer is verder ondersteund door de kennisoverdracht vanuit de 
internationale vakkringen. Met dit doel heb ik de Rekenkamer betrokken bij verscheidene 
projecten en andere ad hoc-vormen van bilaterale en multilaterale samenwerking. Hierbij waren 
met name twee internationale (“twinning”) projecten belangrijk: het eerste met één partner, het 
UK National Audit Office, het tweede met verscheidene: het UK National Audit Office, het 
Spaanse Tribunal de Cuentas, de UK Audit Commission en de Deense Nationale Rekenkamer. 
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Beroepservaring 

1.  Licht de belangrijkste aspecten van uw beroepservaring op het vlak van 
overheidsfinanciën, management of management auditing toe. 

 
a) Centrum voor internationale betrekkingen van het ministerie van Onderwijs 

van de Slowaakse Republiek, 4 Levická, 821 08 Bratislava. Directeur van het centrum (als zijn 
statutair orgaan) in de jaren 1999-2000 (aantal ondergeschikten: 84 personen), verantwoordelijk 
voor de planning, de leiding, het begrotingsbeheer en de interne controle van de internationale 
betrekkingen van het ministerie van Onderwijs van de Slowaakse Republiek. 

b) Instituut voor taal en academische voorbereiding voor buitenlandse studenten, 
Comenius-universiteit te Bratislava, 4 Šoltésovej, 811 08 Bratislava. Algemeen directeur van 
het instituut (als zijn statutair orgaan) in de jaren 1991-1997 (aantal ondergeschikten: 186 
personeelsleden), verantwoordelijk voor het management van de organisatie (beheer, begroting, 
onderwijsprocessen, werving van buitenlandse studenten, interne controle, enz.). 

c) Rekenkamer van de Slowaakse Republiek - 2 Priemyselná, 824 73 Bratislava. In 
de jaren 1997-1999 en 2001-heden. Directeur van de afdeling Europese Samenwerking en 
internationale betrekkingen (aantal ondergeschikten: 4 personen). Verantwoordelijk voor het 
beheer van de internationale bilaterale betrekkingen en multilaterale activiteiten met 
internationale organisaties, zoals INTOSAI, EUROSAI en de Europese Rekenkamer. Lid van het 
Werkcomité voor integratie in de EU van het regeringsbureau. Sectorcoördinator voor het acquis 
communautaire. Coördinator voor de “peer review”-processen bij de nationale rekenkamer. 
Verbindingsfunctionaris voor de bijeenkomsten van de voorzitters van de nationale rekenkamers 
van de Midden- en Oost-Europese landen, Cyprus, Malta, Turkije en de Europese Rekenkamer.  
 
2. Wat zijn de drie belangrijkste beslissingen waarbij u tijdens uw carrière betrokken 

bent geweest? 
 

a) Auteur van PHARE-project SR 9813 0101 003 - “The Fight against corruption and 
organised crime” (1 032 000 EUR), dat is uitgevoerd in de jaren 1998-2001 onder de paraplu van 
de nationale rekenkamer van de Slowaakse Republiek  - 1 200 Slowaakse controleurs opgeleid. 

b) Coördinator van de “peer review”-processen bij de Slowaakse rekenkamer (deelname 
aan de implementatie van zijn aanbevelingen in de interne regels van de rekenkamer), 
medeauteur van het strategisch plan van de rekenkamer voor de jaren 2003-2005. 

c) Uitwerking van de nieuwe strategie (organisatiestructuur, beheersysteem, strategisch 
ontwikkelingsplan, statuut, interne regels en pedagogische methodologie en moderne 
onderwijsvoorzieningen) voor het Instituut voor taal en academische voorbereiding voor 
buitenlandse studenten van de Comenius-universiteit te Bratislava. 

Onafhankelijkheid 

3. In het Verdrag wordt bepaald dat de leden van de Rekenkamer "volkomen 
onafhankelijk" hun ambt uitoefenen. Hoe zou u deze verplichting toepassen in uw 
toekomstige functie?  

In overeenstemming met artikel 247, lid 4, van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap (voor het laatst gewijzigd door het Verdrag van Nice) zal ik mijn taken en 
verantwoordelijkheden vervullen in het algemeen belang van de Gemeenschap. Daarbij zal ik de 
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“Code van goed administratief gedrag voor het personeel van de Europese Rekenkamer” en de 
“Beleidslijnen en normen voor de controle van de Kamer” respecteren en mijn werk volkomen 
onafhankelijk van alle politieke, bestuurlijke, commerciële of ondernemingsactiviteiten of andere 
invloeden verrichten. 
 
Ik zal geen functie bij een ander overheidsorgaan aanvaarden, geen andere dienstbetrekking (of 
vergelijkbare arbeidsrelatie) aangaan bij een onderneming, geen zitting nemen in het bestuur of 
het beheerorgaan van een rechtspersoon, en geen andere winstgevende of betaalde activiteiten 
ontplooien of acties ondernemen die onverenigbaar zijn met mijn taken. 
 
4. Is u kwijting verleend voor de managementtaken die u voorheen uitvoerde, indien een 

dergelijke procedure van toepassing is? 

Nee, een dergelijke procedure is niet van toepassing. 

5. Heeft u zaken, financiële belangen of andere verplichtingen waardoor een conflict met 
uw toekomstige taken zou kunnen optreden? Bent u bereid om al uw financiële 
belangen en andere verplichtingen aan de voorzitter van de Rekenkamer te onthullen 
en ze openbaar te maken? Bent u momenteel bij een gerechtelijke procedure 
betrokken, en zo ja, kunt u daar gedetailleerde uitleg over verschaffen?  

Nee, ik heb geen zaken, financiële belangen of andere verplichtingen waardoor een conflict met 
mijn toekomstige taken zou kunnen optreden. Ik ben bereid om al mijn financiële belangen en 
andere verplichtingen aan de voorzitter van de Rekenkamer te onthullen en ze openbaar te 
maken. Ik ben momenteel niet betrokken bij een gerechtelijke procedure.  

6. Bent u bereid om een functie waarvoor u gekozen bent, of een actieve functie met 
verantwoordelijkheden in een politieke partij op te geven na uw benoeming als lid van 
de Rekenkamer? 

Ja. 
 
7.  Hoe zou u optreden bij een grote onregelmatigheid of zelfs een geval van fraude en/of 

corruptie, waarbij actoren in uw lidstaat van herkomst zijn betrokken? 
Na de vaststelling van een grote onregelmatigheid of een geval van fraude of corruptie zal ik 
juridische stappen ondernemen in overeenstemming met de wet, of de actoren die erbij 
betrokken zijn, nu afkomstig zijn uit mijn lidstaat van herkomst of niet.  

Volgens de procedures die de Europese Rekenkamer heeft vastgelegd (vermeld in de artikelen 
14/01-04 van de Beleidslijnen en normen voor de controle van de Kamer), zal ik dergelijke 
gebeurtenissen onmiddellijk meedelen aan het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). 

Uitoefening van het ambt 

8. Wat zijn volgens u de belangrijkste kenmerken van een cultuur van gezond financieel 
beheer in eender welke openbare dienst? 
De belangrijkste kenmerken van een cultuur van gezond financieel beheer in eender welke 
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openbare dienst zijn:  
- een goed bestuur van de organisatie (met een duidelijk omlijnd strategisch plan, 

gedetailleerde jaarlijkse werkprogramma's, een duidelijke rechtspositie, interne regels en 
voorschriften, een duidelijk omlijnd management en een scheiding van de taken),  

- transparante boekhouding; 
- een goed intern audit- en controlesysteem (regelmatige monitoring van de wettigheid en 

regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen, evaluatie van de gegevens, 
waarborging dat alle relevante verrichtingen (op het punt van zuinigheid, doelmatigheid 
en doeltreffendheid) correct zijn uitgevoerd, voltooid, goedgekeurd, betaald (of 
ontvangen) en geboekt).  

 
Een gezond financieel beheer moet bewerkstelligen dat de openbare rekeningen transparant en 
betrouwbaar zijn, dat de verrichtingen wettig zijn, en dat de beheeractiviteiten zuinig en 
doelmatig worden uitgevoerd.  
 
9. In haar recentste monitoringverslag over de toetredingslanden wees de Commissie op 

de vertraging die de overheden van de meeste landen hebben opgelopen bij de 
instelling van geschikte systemen voor financiële controle, met inbegrip van ex-ante 
controle en onafhankelijke interne en externe controle. Welke maatregelen moeten in 
de desbetreffende landen prioriteit krijgen? 

 
Het uitgebreide monitoringverslag van de Europese Commissie over de stand van de 
voorbereiding op de toetreding tot de Europese Unie van de Tsjechische Republiek, Estland, 
Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije {SEC (2003) 1200 - 
1209} heeft bepaalde tekortkomingen geconstateerd in het interne financiële systeem van de 
overheden, in de bestrijding van fraude, corruptie en het witwassen van geld, in het geïntegreerd 
beheer- en controlesysteem (IACS), in de controle op uitgaven voor structurele maatregelen en 
de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschap op het gebied van de 
financiële controle. 
 
De volgende zaken zouden, waar nodig, prioriteit moeten krijgen: 

- versnelde goedkeuring van de noodzakelijke maatregelen in nationale wetgeving 
(hoofdzakelijk inzake de begroting); 

- verbetering van het opleidingsniveau van het personeel van de betaalorganen; 
- aanwijzing van een centraal contactpunt voor de financiële belangen van de EU, en via 

dit contactpunt het aangaan van samenwerking met OLAF;  
- tot stand brengen van effectieve samenwerking tussen de coördinerende dienst voor de 

bestrijding van fraude en andere relevante nationale instanties; 
- oprichting van interne audit- en controleeenheden bij alle centra van begrotingsuitgaven 

(waar deze nog niet bestaan) en versterking van de openbare ex-ante financiële 
controlefunctie; 

- uitwerking van de noodzakelijke handleidingen en richtlijnen en de voortzetting van het 
speciale opleidingsproces voor interne controleurs teneinde te verzekeren dat zij werken 
volgens de beste beroepspraktijken. 

Voor de externe controles is het aan te bevelen de totale operationele capaciteit van de nationale 
rekenkamers te verbeteren op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de 
Europese Gemeenschap, de pre-toetredingsbijstand van de EU en de toekomstige uitgaven voor 
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structurele maatregelen (ondersteuning van het liquidatie-instantie), de bestrijding van corruptie 
en fraude, enz. Het is belangrijk dat de methodologie voor de uitvoering van de controles wordt 
geharmoniseerd met die van de IFAC en met de INTOSAI-normen en dat op verschillende 
gebieden aparte handleidingen voor externe controles worden uitgewerkt.  
 

10. Overeenkomstig het Verdrag staat de Rekenkamer het Parlement bij in de uitoefening 
van zijn bevoegdheid voor controle op de uitvoering van de begroting. Hoe zou u uw 
taken op het vlak van de verslaggeving aan het Europees Parlement en meer bepaald 
aan de Commissie begrotingscontrole omschrijven? 

De hoofdtaak van de Rekenkamer bestaat uit het verrichten van een externe, onafhankelijke 
controle van de rekeningen van de Gemeenschap (die niet van gerechtelijke aard is, aangezien de 
Rekenkamer niet bevoegd is sancties op te leggen). Mijn taken op het vlak van de verslaglegging 
aan het Europees Parlement en zijn Commissie begrotingscontrole zullen zich richten op mijn 
actieve deelname aan de opstelling en presentatie van: 

- het jaarverslag van de Rekenkamer over de ontvangsten en uitgaven uit hoofde van de 
algemene begroting, het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) en de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), dat grotendeels bestaat uit opmerkingen van 
de Rekenkamer over gezond financieel beheer, 

- de verklaring van betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid 
van de onderliggende verrichtingen, zowel voor wat betreft de ontvangsten van 
belastingplichtige personen, als voor wat betreft de betalingen aan de uiteindelijke 
begunstigden, 

- speciale verslagen, waarin de bevindingen van controles worden beschreven die 
gewoonlijk over een periode van een aantal jaren worden uitgevoerd en specifieke 
beheersgebieden bestrijken.  

 
Als lid van de Rekenkamer zullen mijn overige verantwoordelijkheden conform artikel 12 van 
het “Reglement van orde van de Rekenkamer” bestaan uit: 

- de toewijzing aan een controlegroep op voorstel van de voorzitter, waarbij ik de groep en 
de Rekenkamer verantwoording verschuldigd zal zijn voor de uitvoering van de mij 
toevertrouwde taken; 

- het waarborgen van een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de totale werklast, 
besluiten hierover nemen, verslaglegging en doorverwijzing van de zaak naar de 
Rekenkamer; 

- indien een vermoeden van fraude of onregelmatigheden bestaat, het zo snel mogelijk 
doen toekomen van de verkregen informatie aan OLAF, zodat passende maatregelen 
kunnen worden genomen. 

 
11. Zoals u weet, moderniseert de Commissie haar boekhouding. Wat kan de toegevoegde 
waarde zijn van een dergelijke modernisering?  
Deze verandering zal ertoe leiden dat het nieuwe boekhoudsysteem volledig zal functioneren 
volgens het principe van een boekhouding op transactiebasis, waardoor het gemakkelijker zal 
zijn verborgen schulden en verplichtingen te signaleren en het oude boekhoudsysteem 
stapsgewijs te zuiveren. De invoering van het nieuwe systeem zal er in de praktijk toe leiden dat 

http://europa.eu/comm/dgs/olaf/index_en.html


10. SLOWAKIJE - De heer Július Molnár  
A. Antwoorden op vragenlijst 

 

DV\529847NL.doc 83/86 PE 338.209 

 NL 

alle financiële stromen transparant worden. 

12. Bent u voorstander van de instelling van een Europese officier van justitie? Hoe zou 
deze in verhouding moeten staan tot andere gelijkaardige controleorganen, zoals 
OLAF? 

 
De instelling van een Europese officier van justitie met gerechtelijke onderzoeksbevoegdheden 
binnen de instellingen en organen van de Gemeenschap, is noodzakelijk om de financiële 
belangen van de Gemeenschap strafrechtelijk te beschermen en zou aanzienlijke toegevoegde 
waarde hebben voor de strafrechtelijke bestrijding van fraude.  

De Europese officier van justitie zou in de lidstaten moeten opereren via Europese hulpofficieren 
van justitie die een Europese functie bekleden. Als “centraal contactpunt voor alle zaken” zou hij 
zo toegang hebben tot een groot arsenaal van nationale onderzoeksmaatregelen en zou hij een 
beroep kunnen doen op de nationale en regionale vervolgende autoriteiten, zoals 
recherchediensten van de politie, zonder dat een apart Europees wetboek van strafrecht hoeft te 
worden opgezet.  

Na afronding van een onderzoek zou de Europese officier van justitie moeten overgaan tot 
vervolging bij de bevoegde rechtbanken voor strafzaken van de lidstaten.  

Er is binnen het grondgebied van de Europese Unie wederzijdse samenwerking in strafzaken 
nodig met instanties van de lidstaten zoals EUROJUST (Europese eenheid voor justitiële 
samenwerking), EUROPOL (Europese politie-eenheid, die tot taak heeft georganiseerde misdaad 
te voorkomen en te bestrijden) en OLAF. In de geldende wetgeving en in de beschrijving van de 
rechtspositie van deze instanties zal de verplichting moeten worden vastgelegd dat deze 
instanties hun bevindingen en informatie moeten doorgeven aan de Europese officier van justitie. 

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

over uw benoeming als lid van de Rekenkamer? 
 
Ik zie geen aanleiding voor zo'n oplossing. 
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E U R O P E E S  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

M O D E L  
 

 

 
 

WERKERVARING 
  
2001 – heden 

 
 NATIONALE REKENKAMER VAN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK 

2 Priemyselná, 824 73 Bratislava  
• Type onderneming of sector  21 Controle, 41 Betrekkingen met EU-instellingen, 23 Institutionele capaciteitsopbouw 

• Beroep of functie  Directeur van de afdeling Europese samenwerking en internationale betrekkingen 
(aantal ondergeschikten: 4 personen) 

• Voornaamste werkzaamheden 
en verantwoordelijkheden 

 • Samenwerking met internationale organisaties, waaronder INTOSAI, EUROSAI en de 
Europese Rekenkamer 

• Verantwoordelijk voor EU-integratie (lid van het werkcomité bij het regeringsbureau) 
• sectOrcoördinator voor het acquis communautaire 
• “Peer review”-processen bij de Slowaakse nationale rekenkamer (tenuitvoerlegging van 

de Europese normen voor de uitvoering van controles, strategisch plan, enz.) 
 

1999 - 2000  CENTRUM VOOR INTERNATIONALE BETREKKINGEN VAN HET 
MINISTERIE VAN ONDERWIJS VAN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK 
4 Levická, 821 08 Bratislava 

• Type onderneming of sector  32 Opleiding/Cultuur, 21 Controle  
• Beroep of functie   Algemeen directeur van het centrum (statutair orgaan; aantal ondergeschikten: 84 

personen) 
• Voornaamste werkzaamheden 

en verantwoordelijkheden 
 • Planning, leiding, begrotingsbeheer en controle 

• Internationale betrekkingen van het ministerie van Onderwijs van de Slowaakse Republiek 
• Samenwerking met overheidsinstanties, universiteiten, scholen, ministeries en 

ambassades 
• Uitvoering van het beleid aangaande de Slowaakse taal en cultuur in het buitenland 

(vakgroepen Slowaakse taal aan internationale universiteiten en scholen, contacten met 
verenigingen van Slowaakse minderheden in het buitenland, beleid en begroting) 

• Verantwoordelijkheid voor Slowaakse studenten in het buitenland en buitenlandse 
studenten in Slowakije (met inbegrip van hun beurzen) 

 
1997 - 1999    REKENKAMER VAN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK 

2 Priemyselná, 824 73 Bratislava  
• Type onderneming of sector  21 Controle, 41 Betrekkingen met EU-instellingen, 23 Institutionele capaciteitsopbouw 

• Beroep of functie  Directeur van de afdeling Internationale betrekkingen (aantal ondergeschikten: 5 
personen) 

• Voornaamste werkzaamheden 
en verantwoordelijkheden 

 • Management en beheer van de internationale betrekkingen op het gebied van de controle 
• Samenwerking met internationale organisaties, waaronder INTOSAI, EUROSAI, de 

Europese Rekenkamer en het ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP) 
• Auteur van PHARE-project SR 9813 0101 003 “The Fight against corruption and crimes in 

Slovakia”, uitgevoerd in de jaren 1998-2001 (1 032 000 EUR, met deelname van 1 200 
Slowaakse controleurs) 
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1997  ACADEMIA ISTROPOLITANA, BRATISLAVA  
5b Hanulova, 841 01 Bratislava 

• Type onderneming of sector  32 Opleiding/Cultuur 
• Beroep of functie  Hoofd van de afdeling voor gevorderde studies en buitenlandse betrekkingen (aantal 

ondergeschikten: 5 personen) 
• Voornaamste werkzaamheden 

en verantwoordelijkheden 
 • Opzetten van nieuwe postdoctorale studieprogramma's 

 
 

1991 - 1997  INSTITUUT VOOR TAAL EN ACADEMISCHE VOORBEREIDING VAN BUITENLANDSE 
STUDENTEN VAN DE COMENIUSUNIVERSITEIT, BRATISLAVA 
4 Šoltésovej, 811 08 Bratislava  

• Type onderneming of sector  32 Opleiding/Cultuur 
• Beroep of functie   Algemeen directeur van het instituut (statutair orgaan; aantal ondergeschikten: 186 personen) 

• Voornaamste werkzaamheden 
en verantwoordelijkheden 

 • Planning en management (verantwoordelijk voor beheer, begroting, onderwijsprocessen, 
werving van buitenlandse studenten en interne controle) 

• Samenwerking met Slowaakse ministeries, ambassades en universiteiten 
• Samenwerking met internationale universiteiten en instellingen (onder meer FLSC Paris, 

ALECSO Tunis, Salezius-universiteit te Katowice, universiteiten van Warschau, Moskou, 
Kiev, Sint-Petersburg, Boedapest, MEI Amman) 

• Uitwerking van de nieuwe studieprogramma's (auteur van de officieel erkende eenjarige 
opleiding “Maatschappij en communicatie” voor Slowaakse studenten) 

 
1978 - 1991  MINISTERIE VAN ONDERWIJS VAN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK, BRATISLAVA 

1 Stromova, 813 30 Bratislava 
• Type onderneming of sector  32 Opleiding/Cultuur 

• Beroep of functie   Verantwoordelijk ambtenaar 
• Voornaamste werkzaamheden 

en verantwoordelijkheden 
 • Beheer van de internationale betrekkingen van de Slowaakse universiteiten met de 

landen in Afrika en Azië 
• Betrekkingen van het ministerie met internationale niet-gouvernementele organisaties 

zoals WHO, UNESCO, International Bureau of Education, Internationale 
Arbeidsorganisatie 

• Deelname als lid van de Tsjechoslowaakse delegaties aan officiële bilaterale en 
multilaterale onderhandelingen (met UNESCO, ministeries van Buitenlandse Zaken of 
Onderwijs in onder meer Parijs, Warschau, Damascus, Tripoli, Sana, Aden, Parijs, Tunis, 
Algiers, Kaboel, Cairo) 

 
1974 - 1978  CENTRAAL COMITÉ VAN DE SLOWAAKSE UNIE VAN ANTIFASCISTISCHE STRIJDERS 

811 6 Štúrova, 811 02 BRATISLAVA 
• Type onderneming of sector  Overig 

• Beroep of functie  Functionaris 
• Voornaamste werkzaamheden 

en verantwoordelijkheden 
 • Coördinatie van de activiteiten in de afdelingscomités van de unie 

 
 

1972 - 1974  CENTRUM VOOR INTERNATIONALE BETREKKINGEN VAN HET MINISTERIE VAN 
ONDERWIJS VAN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK 
4 Levická, 821 08 Bratislava 

• Type onderneming of sector  32 Opleiding/Cultuur 
• Beroep of functie  Secretaris van het Vriendschapscomité 

• Voornaamste werkzaamheden 
en verantwoordelijkheden 

 • Beleid en methodologie voor samenwerking met unies van buitenlandse studenten aan de 
Slowaakse universiteiten 
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• Coördinatie van de activiteiten van hun unies 
 

1969 - 1972  MINISTERIE VAN ONDERWIJS VAN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK, BRATISLAVA 
1 Stromova, 813 30 Bratislava 

• Type onderneming of sector  32 Opleiding/Cultuur 
• Beroep of functie  Ambtenaar 

• Voornaamste werkzaamheden 
en verantwoordelijkheden 

 • Management en beheer van de betrekkingen van de Slowaakse universiteiten met de 
landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika 

 
  

ONDERWIJS EN OPLEIDING 
 

• Data (van – tot)  1965 – 1969 
• Naam en type instelling  COMENIUS-UNIVERSITEIT TE BRATISLAVA 

FILOSOFISCHE FACULTEIT 
• Belangrijkste 

vakken/beroepsvaardigheden 
 ARABISCH – FRANS  

• Behaald diploma  MSc 
   

PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN EN
COMPETENTIES

38 Juridische en linguïstische revisie 

 Beëdigd vertaler voor de Arabische en Franse taal, sinds 24 januari 1977 geregistreerd bij het 
Hof van Justitie in Bratislava (nummer SPR 2524/77) 
 

MOEDERTAAL  SLOWAAKS 
ANDERE TALEN 

  ARABISCH           ENGELS                 FRANS                   RUSSISCH              DUITS             SPAANS 
• Leesvaardigheid  Uitstekend           Uitstekend           Uitstekend         Uitstekend          Goed           Goed  

• Schrijfvaardigheid  Uitstekend           Uitstekend           Uitstekend         Uitstekend          Goed           Goed 
• Spreekvaardigheid  Uitstekend           Uitstekend           Uitstekend         Uitstekend          Goed           Goed 

 
STUDIE-EN WERKERVARING IN 
MULTICULTURELE OMGEVING. 

 GEDURENDE MIJN HELE BEROEPSLEVEN 

 
ORGANISATORISCHE 

VAARDIGHEDEN EN 
COMPETENTIES  

Coördinatie en management van 
mensen, projecten en begrotingen. 

  GEDURENDE MIJN HELE BEROEPSLEVEN 

 
TECHNISCHE VAARDIGHEDEN  

EN COMPETENTIES 
Met computers 

 pc-programma's - Windows XP, OFFICE XP, Corel Draw, Image Folio, Adobe Premier, Sound 
Forge ….. 

 
SPECIFIEKE 

ACTIVITEITENTERREINEN 
 THANS BEZIG MET DE UITWERKING VAN NIEUWE UNIVERSITAIRE STUDIEPROGRAMMA'S, STRATEGISCHE 

PLANNEN VOOR ONTWIKKELING EN  INSTITUTIONELE OPBOUW.  
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