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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om den foreslåede udnævnelse af Alex Brenninkmeijer til medlem af Revisionsretten
(C9-0126/2019 – 2019/0813(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 286, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C9-0126/2019),

– der henviser til forretningsordenens artikel 129,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0028/2019),

A. der henviser til, at Parlamentets Budgetkontroludvalg har foretaget en bedømmelse af 
den indstillede kandidats papirer, især på baggrund af de krav, der er fastsat i 
artikel 286, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; 

B. der henviser til, at Budgetkontroludvalget på sit møde den 12. november 2019 afholdt 
en høring af den af Rådet indstillede kandidat til hvervet som medlem af 
Revisionsretten;

1. afgiver positiv udtalelse om Rådets forslag om udnævnelse af Alex Brenninkmeijer til 
medlem af Revisionsretten;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og til orientering til 
Revisionsretten samt til Den Europæiske Unions øvrige institutioner og 
medlemsstaternes revisionsinstitutioner.
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BILAG 1: CURRICULUM VITAE FOR ALEX BRENNINKMEIJER

Uddannelse

Fra 1971-1976 studerede Brenninkmeijer nederlandsk jura ved Groningen Universitet med 
speciale i privat ret og offentlig ret, og han har ligeledes en universitetsuddannelse som 
underviser i økonomi. I 1987 blev han færdig som ph.d. ved Tilburg Universitet med sin 
afhandling om adgang til domstolene og betydningen af et uafhængigt retsvæsen i stater, som 
bygger på retsstatsprincippet. 

Ordner

Kommandør af Oranje-Nassau-Ordenen

Erhvervserfaring

Fra 1976 til 1980 var han lektor ved Radboud Universitet i Nijmegen og derefter indtil 1984 
ved Tilburg Universitet. Fra 1992 til 1996 var han professor i civilprocesret ved Amsterdam 
Universitet. Fra 1996 til 2005 var han professor i forfatnings- og forvaltningsret ved Leiden 
Universitet, og fra og med 2002 var han også professor i arbejdsmarkedsforhold i den 
offentlige sektor og alternativ tvistbilæggelse (mægling) ved Albeda. Fra 1998 til 2001 var 
han dekan ved det juridiske fakultet ved Leiden Universitet. Siden 2014 har han været 
æresprofessor i jura ved instituttet for forfatnings- og forvaltningsret og retlig teori ved 
Utrecht Universitet. 

Fra 1984 til 1988 var han næstformand ved forvaltningsdomstolen i Arnhem (førsteinstansret 
for sager vedrørende offentlig forvaltning og socialsikring). Fra 1988 til 1995 var han 
dommer ved den højeste forvaltningsdomstol (appeldomstol for sager vedrørende offentlig 
forvaltning og socialsikring). Efterfølgende var han indtil 2002 næstformand for denne 
domstol og dernæst stedfortrædende dommer indtil 2005. Fra 1999 til 2005 var han 
stedfortrædende dommer i afdelingen for skattesager ved domstolen i Den Bosch.

I 2005 blev han valgt til national ombudsmand i Nederlandene. I 2011 blev han genvalgt af 
det nederlandske parlaments andet kammer for en ny periode på seks år. Han udførte som 
ombudsmand systemanalyser på mange områder af den offentlige sektors funktionsmåde i 
Nederlandene og bidrog gennem sine rapporter i høj grad til at fremme god offentlig 
forvaltning.

I 2012 blev han enstemmigt valgt til formand for European Board of Directors of the 
International Ombudsman Institute (den europæiske bestyrelse for Det Internationale 
Ombudsmandsinstitut, IOI). Han er desuden medlem af IOI's World Board. 

Han har indgående kendskab til europæisk institutionel ret og forvaltningsret samt de 
rettigheder, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Ud 
over sit nederlandske modersmål er han flydende i tysk, engelsk og fransk. 

I 2014 blev han medlem af Den Europæiske Revisionsret i Afdeling IV – Regulering af 
markeder og konkurrenceøkonomi. Den 10. september 2019 blev han valgt til 
afdelingsformand i Afdeling IV. Som medlem med ansvar for det indre marked og finansiel 
styring har han ansvaret for følgende:
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Tilbagevendende opgaver 

i. Årsberetninger 2014-2017: kapitlet om konkurrenceevne for vækst og 
beskæftigelse med et eksplicit fokus på årsagerne til, at der opstår fejl i den 
daglige praksis i forbindelse med gennemførelsen af EU's (forsknings-) 
programmer. 

Særopgaver

i. Udtalelse: Den Europæiske Revisionsrets holdning til Kommissionens rapport om 
foranstaltninger til bekæmpelse af korruption

ii. Særberetning nr. 4/2016: For at kunne opnå den forventede effekt skal Det 
Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ændre sine leveringsmekanismer 
og elementer i instituttets udformning

iii. Særberetning nr. 17/2016: EU-institutionerne kan gøre mere for at lette adgangen 
til deres offentlige udbud

iv. Briefingpapir: Et bidrag til forenkling af EU's forskningsprogram efter Horisont 
2020

v. Udtalelse nr. 2/2018: Revisions- og ansvarlighedsovervejelser vedrørende 
forslaget af 6. december 2017 om oprettelse af en europæisk monetær fond inden 
for EU's retlige ramme

vi. Særberetning nr. 28/2018: De fleste af de forenklingsforanstaltninger, der blev 
indført i Horisont 2020, har gjort livet lettere for støttemodtagerne, men der er 
stadig mulighed for forbedringer

vii. Baggrundspapir 2018: Håndhævelsen af EU's konkurrenceregler

viii. Orientering om kommende revision: EU-støtte til SMV'ers innovation: SMV-
instrumentet 

ix. Deltagelse i udarbejdelsen af Aftalememorandummet mellem Den Europæiske 
Centralbank og Revisionsretten – undertegnet den 9. oktober 2019

x. Analyse: Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab: Afviklingen går efter planen, 
men finansieringen til forskning er ikke længere holdbar 

Kommende opgaver

i. Særberetning: Instrumentet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)

ii. Særberetning: Europa-Kommissionens håndhævelse af fusionskontrol- og 
kartelsager (EU's konkurrencepolitik)

iii. Særberetning: Agenturernes performance

iv. Særberetning: Det europæiske semester
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Formidling af Revisionsrettens arbejde og bidrag til (den offentlige) debat om revision, 
integritet og moralsk lederskab

i. Oplæg om betydningen af Revisionsrettens arbejde for de nationale parlamenter på 
COSAC-konferencen i 2016

ii. Oplæg om begrebet "EU-merværdi" ved den første konference om et EU-budget 
med fokus på resultater 

iii. Oplæg ved arrangementet "Europäische Finanztage Speyer: Reform der EU-
Finanzen" den 16. maj 2017

iv. Flere besøg i det nederlandske parlament (finansudvalget og EU-udvalget), det 
nederlandske overordnede revisionsorgan (Algemene Rekenkamer) og 
finansministeriet med henblik på at fremlægge års- og særberetninger

v. Medlem af arbejdsgruppen "Legality in audit", Vrije Universitet Amsterdam

vi. Bidrag til strategien for det nederlandske Institut for Statsautoriserede Revisorer 
(NBA)

vii. Oplæg om revisorer og integritet ved NBA's årlige sammenkomst 
"Accountantsdag 2016"

viii. Bidrag til det nederlandske udvalg om fremtiden for revision og regnskabsføring

Akademiske publikationer

i. Brenninkmeijer, A. (2015). The need for principles of good audit. Journal of the 
European Court of Auditors, (8), 11-15.

ii. Lenaerts, K., & Brenninkmeijer, A. (2016). General Principles of EU Law and 
Audit Practice of EU Funds. European Review of Public Law, 28(3), 815-837.

iii. Brenninkmeijer, A. (2016). Feedback for a better performing public sector. 
Zarządzanie Publiczne, (1 (35)), 68-75.

iv. Brenninkmeijer, A. (2017). Interfaces: How to connect effectively with citizens. 
Public Administration Review, 77(1), 10-11.

v. Brenninkmeijer, A., Debets, R., Hock, B., & Moonen, G. (2017). The Application 
of Audit Standards in ECA’s Work, SSRN.

vi. Brenninkmeijer, A. (2017). Audit and administrative law. I Research Handbook on 
EU Administrative Law. Edward Elgar Publishing.

vii. Brenninkmeijer, A., & van Gelder, E. (2017). The European Court of Auditors: the 
guardian of EU finances. I Law Enforcement by EU Authorities. Edward Elgar 
Publishing. 
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viii. Meuleman, L., & Brenninkmeijer, A. F. M. (2017). How to deal with legal 
uncertainty: Managing and Audit Authorities in Cohesion Policy. European 
Structural and Investment Funds Journal, 5(2), 161-173.

ix. Brenninkmeijer, A., Moonen, G., Debets, R., & Hock, B. (2018). Auditing 
standards and the accountability of the European Court of Auditors (ECA). 
Utrecht L. Rev., 14, 1.

x. Brenninkmeijer, A., & van Gelder, E. (2018). 9. The rule of law in the European 
Union: standards of the ombudsman, judge, and auditor. Research Handbook on 
the Ombudsman, 151, Edward Elgar 2018.

xi. Brenninkmeijer A., Moreel Leiderschap (2019), Prometheus. 

xii. Brenninkmeijer, A., Debets, R., Lalikova L. Het resultaat van de financiële hulp 
aan EU-lidstaten: vitalisering van de Europese financiële systemen (deel 1) og De 
steun aan Griekenland en Ierland (deel 2), (2019), SEW; Tijdschrift voor Europees 
en economisch recht.

xiii. Brenninkmeijer, A., Bij, J. V. D., Bree, M. D., Budding, G., van Dijk, G., Hofstra, 
P., ... Zanden. (2019). De Januskop van de rechtmatigheid van het bestuur. 
Nederlands Juristenblad, 94(33), 2426.
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BILAG 2: ALEX BRENNINKMEIJERS SVAR PÅ SPØRGESKEMAET

Varetagelse af opgaver: erfaringer og fremtidige forpligtelser

1. Hvad er de vigtigste resultater, De har opnået som medlem af Den Europæiske 
Revisionsret? Hvad har været de største problemer?

Som medlem af Revisionsretten har jeg været formand for Revisionsrettens strategi 2018-
2020 samt en stærk fortaler for "klart sprog" i alt vores arbejde. 

Med henblik på at fremskynde den årlige dechargeprocedure var jeg i 2017 medarrangør 
af medlemmernes seminar om Revisionsrettens strategi 2018-2020, hvilket førte til, at jeg 
blev formand for den arbejdsgruppe, der fik til opgave at udarbejde strategien: "Skabe 
tillid gennem uafhængig revision". Nøglepunkterne er 1) revisioner baseret på andres 
arbejde (f.eks. Kommissionens og de nationale myndigheders), 2) mere 
performanceorienteret viden og 3) klar kommunikation. Gennemførelsen af strategien er 
fagfællebedømt af fire andre overordnede revisionsorganer og vil blive offentliggjort i 
slutningen af året. 

Revisionsrettens bestræbelser på at skabe klarere kommunikation har ført til en forbedring 
af de sammenfattende publikationer "Kort fortalt", der giver et overblik over vores 
årsberetninger. En konference om klart sprog, der blev afholdt meget tidligt i mit mandat, 
har ført til et årligt arrangement om klart sprog med priser for de bedste beretninger fra 
Revisionsretten (sprog og struktur, infografik, anbefalinger osv.). Blandt andre 
bestræbelser på at forbedre kommunikationen med og oplysningen af borgerne har jeg 
været formand for redaktionsudvalget for ECA Journal, der udkommer hver måned. Jeg 
har også arbejdet tæt sammen med Revisionsrettens kommunikationstjenester om at 
udarbejde en ny kommunikationsstrategi, som har medført en betydelig forbedring af 
Revisionsrettens oplysende arbejde og formidling af oplysninger til nationale interessenter 
som f.eks. de nationale parlamenter1.

Det største problem har været de utilfredsstillende fremskridt med hensyn til at gøre DAS 
til en mere informativ og omkostningseffektiv revisionserklæring. 

Revisionsrettens revisionserklæring (DAS) koster over 60 mio. EUR om året. Imidlertid er 
dens informationsværdi for Parlamentet og andre interessenter meget begrænset. Jeg ville 
foretrække en mere risikobaseret udarbejdelse af DAS understøttet af big data-analyser og 
af bedre koordinering med Kommissionen af vores revisionskontroller, men uden at gå på 
kompromis med Revisionsrettens uafhængighed eller kvalitetsstandarder for revision. På 
denne måde kunne vi også minimere revisionsbyrden for støttemodtagerne og 
medlemsstaterne og risiciene i forbindelse med fejl og inddrivelser.

2. Hvad er de vigtigste erfaringer, De har gjort inden for Deres kompetenceområde/de 
vigtigste resultater, De har opnået i forbindelse med varetagelsen af Deres opgaver og 
revisionsopgaver?

Den vigtigste erfaring, jeg har gjort mig i løbet af de seneste seks år, er, at det er en 
kompleks opgave at sikre ansvarlighed og pålidelig revision. Hvordan kan vi afbøde 

1 https://www.houseofrepresentatives.nl/news/final-interparliamentary-conference-dutch-eu-presidency 

https://www.houseofrepresentatives.nl/news/final-interparliamentary-conference-dutch-eu-presidency
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bivirkningerne af et komplekst EU-samarbejde og komplekse europæiske 
udgiftsprogrammer? 

Overholdelse af reglerne: Jeg stiller altid spørgsmålet: "hvorfor?". Hvorfor har 
Kommissionen, medlemsstaterne eller støttemodtagerne begået fejl? For at hjælpe med at 
besvare dette spørgsmål indsatte jeg i årsberetningen for 2016 et forklarende bilag til 
kapitlet "Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse" om årsagerne til de "største fejl"2, 
og jeg gjorde en ekstra indsats for at informere Parlamentet i de andre år om arten af disse 
fejl. Jeg er også overbevist om, at vi bør foretage en yderligere præcisering af den rolle, 
som Revisionsretten spiller med hensyn til ikke alene at revidere EU-reglerne, men, når 
der er tale om delt forvaltning, også den nationale lovgivning. Revisionsrettens 
vurderinger af "fejl" er ofte baseret på forskellige fortolkninger af de nationale regler, som 
ligger uden for vores kompetenceområde.

Performance: Dette er den vigtigste del af vores strategi. Vi skal tilstræbe at blive den 
europæiske referenceinstitution for EU-foranstaltningernes performance. EU-samarbejdet 
er komplekst, f.eks. inden for konkurrenceevne og finansiel og økonomisk styring. Vi er 
nødt til at identificere selve betydningen af performance med "valuta for pengene for EU's 
borgere". Ud over at kontrollere de formelle processer har jeg f.eks. lært, at 
Kommissionens skønsbeføjelse er vigtig, når den globale konkurrence skal afvejes mod 
EU's konkurrence og den nationale suverænitet mod den europæiske – finansielle – 
styring. En horisontal analyse af EU's finansielle styring, der netop nu er ved at blive 
udarbejdet i min afdeling, kan hjælpe Parlamentet og Revisionsretten med at afdække 
huller og overlapninger i forbindelse med anvendelsen af de forskellige EU-politikker.

3. Hvilken merværdi kan De bibringe Revisionsretten i Deres anden mandatperiode og/eller 
særlig inden for det område, som De ville være ansvarlig for? Ønsker De at ændre 
ansvarsområde? Hvad motiverer Dem?

Den 10. september 2019 blev jeg valgt til afdelingsformand i Afdeling IV. Jeg agter derfor 
ikke at skifte ansvarsområde på kort sigt.

Mit primære fokuspunkt vil fortsat være behovet for forenkling og innovation i 
forbindelse med revision. Desuden har vi brug for mere feedback fra omverdenen om 
vores produkter, så vi kan forbedre kvaliteten af vores revisioner. Det er min hensigt at 
styrke feedbacksløjfen yderligere ved at underkaste vurderingerne i Revisionsrettens 
revisionsarbejde mere ekstern kontrol. 

Det motiverer mig at tjene som et pålideligt medlem af Revisionsretten og skabe kontakt 
til de europæiske borgere ved at præcisere EU's rolle i samfundet og bidrage til 
ansvarliggørelse i EU.

4. Hvordan sikrer De, at de planlagte revisionsmål for en revisionsopgave nås? Har De 
nogensinde været i en situation, hvor De ikke kunne gennemføre en revisionsopgave og af 
hvilke årsager? Hvordan agerer De i sådanne kontroversielle situationer? 

For at opfylde målene for en revisionsopgave er det vigtigt, at vores direktorater, 
opgaveansvarlige og revisionshold hele tiden er i dialog med den reviderede enhed, 

2 Revisionsrettens årsberetning for regnskabsåret 2016, bilag 5.2.



PE642.893v02-00 10/17 RR\1192652DA.docx

DA

navnlig Europa-Kommissionen. 

I min egenskab af medlem forsøger jeg desuden at indlede en dialog mellem 
revisionsholdene og omverdenen, som omfatter akademikere, fagfolk, støttemodtagere og 
nationale myndigheder samt Kommissionen. Jeg arbejder ud fra princippet om, at 
"revision er at lytte". Jeg har derfor ikke befundet mig i en situation, hvor jeg ikke var i 
stand til at gennemføre en revisionsopgave. For at gennemføre en revision er det 
nødvendig at være fleksibel, så man kan tilpasse ens plan under processen. Der er en 
konstant feedbackcyklus, som vejleder én gennem hele vurderingen. Når jeg holder møde 
med revisorerne, fokuserer jeg på det narrative perspektiv, som ikke bør give et 
øjebliksbillede, men et billede i bevægelse.

Vores revision af fri erhvervsudøvelse førte ikke som planlagt til en særberetning, men til 
to andre produkter: sagsresuméer (subject briefs) om den cirkulære økonomi og om 
miljømærkning.

5. Hvis De blev bekræftet for en anden mandatperiode og hypotetisk set, hvis De blev valgt 
til afdelingsformand i Revisionsretten, hvordan ville De så lede arbejdet med at fastlægge 
afdelingens prioriteter? Kan De give os to eller tre eksempler på områder, som der bør 
fokuseres på i fremtiden?

Den 10. september 2019 blev jeg valgt til afdelingsformand i Afdeling IV (der er ansvarlig 
for institutioner og agenturer, forskning og innovation og finansiel og økonomisk styring). 
Som afdelingsformand fokuserer jeg i øjeblikket på at bistå medlemmerne og 
revisionsholdene, så de lykkes med deres arbejde.

En afdelingsformand er den første blandt ligemænd. Afdelingsformanden skal lette 
planlægningen af revisionerne og fremskridtene med dem. Afdelingsformanden 
repræsenterer effektivt afdelingen i Revisionsretten og i Administrationsudvalget gennem 
et godt samarbejde med direktoratet, navnlig hvad angår ressourcer. Som formand opfatter 
jeg min rolle som én, der fremmer drøftelser i Revisionsretten og i afdelingen om emner, 
der er afgørende og relevante. Jeg ønsker at lette disse processer på en omhyggelig måde. 
Det er min erfaring som medlem af Afdeling IV, at medlemmerne bør have tilstrækkelige 
skønsbeføjelser i deres rolle som ansvarlige medlemmer for at sikre kvalitetskontrol og 
professionalisme. Efter min opfattelse bør revisionsopgaverne fordeles på en 
gennemsigtig og retfærdig måde og primært ud fra hvert medlems interesser og 
kompetencer. Revisionsretten er i øjeblikket ved at afslutte det årlige arbejdsprogram for 
2020, som omfatter mange emner. 

Fremtidens fokusområder kunne være omkostningseffektiviteten af vores anbefalinger, 
regionale risici i forbindelse med gennemførelsen af EU-programmerne og vores 
begrænsede kompetence til at fortolke de nationale regler, der anvendes ved delt 
forvaltning. 

6. Hvis De skulle forvalte udvælgelsen af revisionsopgaver med henblik på udarbejdelsen af 
Revisionsrettens årlige arbejdsprogram, på hvilket grundlag ville De vælge mellem de 
prioriteter, der er modtaget fra Parlamentet og/eller CONT-udvalget? Hvad ville De gøre, 
hvis en politisk prioritet ikke svarede til Revisionsrettens risikovurdering af Unionens 
aktiviteter? 
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Revisionsretten har indført en omfattende procedure, som henhører under formanden 
(Formandens Kontor), og som har til formål at integrere de prioriteter, vi modtager fra 
Parlamentet og CONT-udvalget, i vores årlige arbejdsprogram. 

Jeg synes, at det amerikanske Government Accountability Office (GAO), der bistår den 
amerikanske Kongres, er et eksempel på god praksis på dette område. I Revisionsretten 
skaber vi ligevægt i vores portefølje mellem revisionsidéer udefra og idéer fra vores egne 
revisorer. GAO er til for at hjælpe den amerikanske Kongres med at leve op til sit 
forfatningsmæssige ansvar og for at bidrage til at forbedre den føderale regerings 
performance og sikre dens ansvarlighed til fordel for det amerikanske folk. 90 % af alle 
forvaltningsrevisioner er baseret på anmodninger fra Kongressen.

Hvis en politisk prioritet ikke stemmer overens med Revisionsrettens risikovurdering af 
EU's aktiviteter, bør vi drøfte spørgsmålet med Parlamentet for at forstå "hvorfor" og 
finde en måde til at give Parlamentet relevante revisionsresultater vedrørende det 
prioriterede emne. Regelmæssig interinstitutionel dialog er afgørende.

Porteføljeforvaltning, arbejdsmetoder og resultater

7. Det er af afgørende betydning, at der udarbejdes solide og rettidige beretninger af høj 
kvalitet: 

 Hvordan vil De sikre, at de data, der anvendes i revisionen er pålidelige, og at 
revisionsresultaterne ikke er forældede?

Jeg vil fortsat varetage mine opgaver i overensstemmelse med de internationale 
revisionsstandarder og Revisionsrettens etiske kodeks, som jeg bevidst anvender i den 
konkrete EU-sammenhæng. Den vigtigste rettesnor for min tilgang til revision er 
imidlertid almindelig sund fornuft.

Rettidighed er også af afgørende betydning. Jeg foretager revisioner under hensyntagen til 
den lovgivningsmæssige procedure i Bruxelles og de krav, der følger af den demokratiske 
proces. Derfor tilstræber jeg at offentliggøre en revisionsberetning, når den er mest 
relevant for vores lovgivere. Eksempler herpå er beretningen om forenklingen af Horisont 
2020 og den kommende beretning om instrumentet for små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er). Om nødvendigt og efter bedste evne leverer mit kabinet og jeg rettidigt input 
uden for Revisionsrettens revisionsprogram – sådan som vi gjorde ved én lejlighed i 
20183. Principperne og detaljerne i Revisionsrettens tilgang til revision beskrives i et sæt 
manualer, standarder og retningslinjer, som hjælper vores revisorer med at levere et 
fagligt stykke arbejde af høj kvalitet og operere effektivt. Disse manualer, standarder og 
retningslinjer bør være ajourførte og i overensstemmelse med den seneste 
revisionsmetode.

 Hvordan vil De forbedre kvaliteten og relevansen af anbefalingerne?

Det første spørgsmål, der dukker op, er, om det vil lykkes Revisionsretten at omdanne 
data til oplysninger og viden, der har relevans for offentligheden og beslutningstagerne, 

3 Et bidrag til forenkling af EU's forskningsprogram efter Horisont 2020,  
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_DA.pdf 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_DA.pdf
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dvs. klatre op ad "videnstigen". 

Vi er nødt til at bevæge os ud over de formelle processer og anbefalinger på mikroniveau, 
der oftest fokuserer på standardforbedringer i planlægningen eller overvågningen, og i 
stedet bevæge os i retning af mere politikrelevante aspekter på makroniveau. Heldigvis er 
dette allerede begyndt at finde sted, eftersom vi udvider vores produkter til også at 
omfatte vurderinger af politikområder, horisontale og andre undersøgelser, briefinger og 
baggrundspapirer. Det gør, at vi har flere værktøjer, vi kan bruge til at bistå vores 
interessenter i Bruxelles.

Desuden er vi nødt til at begynde at drøfte, hvordan man i højere grad kan revidere 
performance. 

Med henblik herpå foreslår jeg følgende:

i. Jeg ville simpelthen bare spørge: "Hvad er performance?". Det indebærer, at der 
skridt for skridt gøres fremskridt i retning af at udvikle en fælles tilgang, der 
skaber en bedre forbindelse mellem performance på projektniveau (mikroniveau, 
f.eks. data om input og output), på FFR-niveau (mesoniveau, f.eks. oplysninger om 
grøn omstilling, innovation eller fattigdom) og i EU-samarbejdet (makroniveau, 
f.eks. bæredygtighed, global konkurrence, migration, sikkerhed).

ii. Jeg ville skabe lige vilkår mellem de tre "E'er (economy, efficiency and 
effectiveness – sparsommelighed, produktivitet og effektivitet), værdier og 
situationsbestemte faktorer. Mindst ét af de vigtigste revisionsspørgsmål bør 
berøre kompleksitet og situationsbestemte faktorer.

Endelig bør Revisionsretten i højere grad overveje anbefalingernes 
omkostningseffektivitet.

8. Formålet med Revisionsrettens reform er at sikre en større grad af ansvarlighed mellem 
revisionsholdet og det ansvarlige medlem: 

 Mener De, i lyset af Deres erfaring, at det er et medlems rolle at være mere involveret 
i revisionsarbejdet?

Efter at have set mange revisionsopgaver er det min erfaring, at et medlem kan spille en 
aktiv rolle fra begyndelsen til slutningen af revisionsprocessen, men stadig overlade det 
konkrete revisionsarbejde til dem, der er bedst rustet til det, nemlig revisionsholdene. 

Medlemmet bør være en holdspiller med en særlig rolle. Det er f.eks. op til medlemmet at 
bane vejen for revisioner, da vedkommende i sidste ende er ansvarlig. Dette kan indebære 
at tage tidlig kontakt til de relevante interessenter og omverdenen – og dermed hjælpe 
revisionsholdet med at få adgang til væsentlig revisionsdokumentation – eller ledsage 
holdet på revisionsbesøg hos de reviderede enheder. Da jeg deltog i forhandlingerne med 
Den Europæiske Centralbank om aftalememorandummet om den fælles 
tilsynsmekanisme, opdagede jeg, hvor vigtigt det er at fastlægge forvaltningen af 
adgangen til følsomme oplysninger og skabe plads til samarbejde i revisionsprocessen.

 Ville De ændre den måde, hvorpå De arbejder med et revisionshold? Hvis ja, 
hvordan? 
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Jeg ville bestræbe mig på at give mulighed for endnu mere interaktion og feedback 
mellem revisionsholdene og medlemmet. Dette er en del af min langsigtede strategi som 
medlem. 

9. Hvad ville De foreslå med henblik på yderligere at forbedre og modernisere 
Revisionsrettens funktion, programmering og arbejde (revisionscyklus)? Kan De efter 
Deres første mandatperiode nævne et positivt aspekt og et negativt aspekt af 
Revisionsrettens arbejde?

For at forbedre og modernisere Revisionsrettens revisionscyklus skal der lægges mere 
vægt på én enkelt revision, digitalisering og strømlining af revision, analyse af big data og 
rettidig og relevant revision af performance. 

I forbindelse med udarbejdelsen af vores nylige særberetning om agenturer, som jeg er det 
ansvarlige medlem for, oprettede vi en "big data-pilot". Dette gjorde det muligt for os at få 
mere indsigt i de dele af revisionens omfang, som revisionsholdet normalt ikke ville have 
haft tid eller menneskelige ressourcer til at beskæftige sig med. Derudover er vi i gang 
med at digitalisere den finansielle revision af agenturerne, hvilket kan bane vejen for 
tilsvarende innovation i forbindelse med al finansiel revision og revision af den formelle 
rigtighed. I den forbindelse kan jeg gøre god brug af min erfaring som medlem af 
Revisionsrettens digitale styringsudvalg. 

Et positivt aspekt af Revisionsrettens arbejde er medlemmernes og personalets 
uafhængige revisionsånd, som indebærer, at vi indsamler og kan trække på en lang række 
data og oplysninger fra alle EU's politikområder. 

Selv om der er ved at ske visse ændringer, er det fortsat et negativt aspekt ved 
Revisionsrettens arbejde, at der ikke fokuseres nok på den større sammenhæng, dvs. på at 
koncentrere vores resultater omkring det, der er vigtigst for EU-lovgiverne. EU-
merværdien kan ikke mærkes, hvis vi ikke kan se skoven for bare træer.

10. I henhold til traktaten skal Revisionsretten bistå Parlamentet med udøvelsen af dets 
kontrolbeføjelser i forbindelse med gennemførelsen af budgettet med henblik på både at 
styrke det offentlige tilsyn med brugen af penge og sikre mest valuta for pengene:

 Hvordan mener De med udgangspunkt i erfaringen fra Deres første mandatperiode, at 
samarbejdet mellem Revisionsretten og Europa-Parlamentet (Budgetkontroludvalget) 
om revisionen af EU's budget kunne forbedres yderligere?

Formanden har altid spillet en vigtig rolle med hensyn til at forbedre dette samarbejde. Ud 
over det gode samarbejde, der allerede eksisterer, vil jeg gerne bidrage til en form for 
kommunikation mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Revisionsret, der 
fokuserer meget mere på politikområder, f.eks. ved at afholde fælles konferencer eller 
(uformelle) drøftelser om emner såsom klimaændringer, europæisk forsvar og global 
konkurrence. Tidligere har jeg organiseret konferencer om unge revisorers erfaringer, som 
interesserede medlemmer af Europa-Parlamentet har deltaget i.

Det er afgørende, at Revisionsrettens beretninger ikke blot indeholder objektive resultater 
og anbefalinger, men ligeledes fokuserer på nødvendigheden af, at Parlamentet udarbejder 
en objektiv vurdering af det pågældende politikområde.
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 Tilsvarende hvordan mener De, at forholdet mellem Revisionsretten og de nationale 
revisionsorganer kunne styrkes?

Jeg vil gerne fortsætte med at lægge stor vægt på Kontaktkomitéen af Overordnede 
Revisionsorganer i EU, som Revisionsretten er med i. Endvidere mener jeg, at et medlems 
rolle også indebærer ad hoc-støtte til og løbende kontakt med det nationale revisionsorgan 
i deres hjemland. 

Dette kan opnås ved at holde årlige oplæg om Revisionsrettens årsberetning eller omdele 
de årlige arbejdsprogrammer. Sidste år bidrog jeg f.eks. til de strategiske drøftelser i det 
nederlandske overordnede revisionsorgan (Algemene Rekenkamer). Desuden støtter jeg 
fælles revisioner som f.eks. den fælles revision af luftkvalitet4, der blev udført af 14 
europæiske revisionskontorer. 

Ved hjælp af en spørgeundersøgelse har jeg undersøgt de forskellige medlemsstaters 
overordnede revisionsorganers organisation, modus operandi og forfatningsmæssige rolle. 
Denne undersøgelse har givet input til en komparativ oversigt over revisionen5.

11. Hvordan vil De støtte Parlamentet i at opnå en kortere dechargeprocedure? Hvilke tiltag 
kan iværksættes fra Deres side?

Jeg vil slå til lyd for at videreudvikle "attestationstilgangen" som en tilgang med "én 
enkelt revision".

Samarbejdet mellem de nationale (revisions-)myndigheder, Kommissionen og 
Revisionsretten kan forbedres ved at bygge videre på hinandens arbejde med henblik på at 
fremskynde og berige dechargeproceduren med geografisk forskellige oplysninger. Hvor 
det er muligt, kan der ydes støtte til at indføre moderne revisionsteknikker såsom big data 
og digitalisering. En betydelig mængde data og oplysninger er allerede tilgængelig med 
henblik på finansiel revision og juridisk-kritisk revision og bliver brugt af den private 
sektor og Europa-Kommissionen.

Private virksomheder offentliggør deres årsrapport senest et par måneder efter 
regnskabsårets afslutning. I samarbejde med Kommissionen – og ved hjælp af 
digitalisering – bør vi sigte mod en langt kortere tidsramme for vores revisionserklæring.

Uafhængighed og integritet 

12. Hvilke garantier for uafhængighed kan De give Europa-Parlamentet, og hvordan vil De 
sikre, at Deres tidligere, nuværende eller fremtidige aktiviteter ikke kan rejse tvivl om 
udøvelsen af Deres hverv i Revisionsretten? 

I denne forbindelse må jeg udvise ydmyghed: Tidligere resultater er ingen garanti for 
fremtidige resultater. I løbet af min karriere har jeg aldrig givet anledning til kritik af min 
uafhængighed eller den gennemsigtighed og det engagement, hvormed jeg udfører mine 
pligter.

4 https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2019/01/30/joint-report-air-quality 
5 A. Brenninkmeijer, L.F. Lalikova & D. Siry. Public Audit Accountability – Controlling Administrative Power. 
Udgives snart i: Oxford Handbook of Comparative Administrative Law. Oxford: Oxford University Press 2020.

https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2019/01/30/joint-report-air-quality
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I mine tidligere hverv som akademiker, dommer og ombudsmand har jeg vist, at jeg kan 
agere i mange forskellige sammenhænge med integritet og uafhængighed. Transparency 
International har udpeget den nationale ombudsmand i Nederlandene som den stærkeste 
ansvarlighedssøjle i det nederlandske forfatningssystem. Desuden har jeg ingen politisk 
tilhørsforhold.

I år trak jeg på mine erfaringer for at offentliggøre en bog for unge fagfolk om moralsk 
lederskab (Moreel leiderschap, Prometheus, Amsterdam 2019).

13. Hvordan vil De behandle tilfælde af alvorlige uregelmæssigheder eller endog bedrageri 
med EU-midler og/eller korruptionssager, der involverer personer fra Deres hjemland? 
Har De befundet Dem i denne situation i Deres nuværende mandatperiode?

Uanset hvilken medlemsstat eller person det drejede sig om, ville jeg indberette alle 
sådanne tilfælde til den kompetente myndighed. Efter min opfattelse skal der være en 
nultolerancepolitik over for svig og korruption. Sådanne tilfælde og store 
uregelmæssigheder udhuler grundpillerne i demokratiet ved at undergrave offentlighedens 
tillid til, hvordan offentlige organisationer opererer, uanset om det er på europæisk, 
nationalt eller lokalt plan. 

I løbet af mit mandat har jeg aldrig været ude for en sådan situation.

14. Interessekonflikter kan udløse en omdømmerisiko for Revisionsretten. Hvordan vil De 
håndtere interessekonflikter? 

Interessekonflikter – eller blot muligheden for en interessekonflikt – kræver en høj grad af 
finfølelse og beredskab til at handle hurtigt og hensigtsmæssigt. 

Jeg ville om nødvendigt give formanden for Revisionsretten besked og bede om 
rådgivning fra Etikudvalget vedrørende de foranstaltninger, der skulle træffes for at 
beskytte Revisionsrettens integritet og produkter. 

I mangel af en formel procedure for inhabilitet går jeg desuden ind for en revurdering af 
Revisionsrettens etiske rammer 
(adfærdskodeks/forretningsorden/gennemførelsesbestemmelser/etiske retningslinjer) for at 
give medlemmerne mulighed for at erklære sig selv inhabile, hvis det ser ud, at de er ikke 
er upartiske. Denne procedure bør svare til proceduren for dommeres inhabilitet.

Revisionsrettens etiske rammer er fagfællebedømt af fire overordnede revisionsorganer. 
Jeg har bidraget til denne fagfællebedømmelse.

15. Er De involveret i nogen retssager? Hvis ja, hvilken type?

Nej.

16. Hvilke specifikke tilsagn er De rede til at give med hensyn til øget åbenhed og samarbejde 
og en effektiv opfølgning af Parlamentets holdninger og anmodninger om revisioner? 

Jeg har været medlem af Revisionsretten i seks år med et stærkt engagement i 
gennemsigtighed og samarbejde med henblik på at fremme Europa-Parlamentets 
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demokratiske rolle og styrke EU-institutionernes ansvarlighed. Jeg agter at fortsætte 
hermed på en gennemsigtig og overbevisende måde over for omverdenen.

Andre spørgsmål

17. Vil De trække Deres kandidatur til en fornyelse af mandatet, hvis Parlamentets udtalelse 
om Deres udnævnelse som medlem af Revisionsretten er negativ?

I forholdet mellem Revisionsretten – og dermed også mig selv som medlem – og 
Parlamentet, navnlig Budgetkontroludvalget, er tillid en væsentlig forudsætning. Jeg er 
klar over, at jeg skal overbevise Europa-Parlamentet om, at jeg opfylder betingelserne for 
at blive udnævnt, ved at udvise uafhængighed og demonstrere min faglige formåen.

Jeg vil trække mit kandidatur tilbage, hvis Europa-Parlamentet ikke har tilstrækkelig tillid 
til min faglige formåen og uafhængighed og derfor afgiver en negativ udtalelse.

18. Udnævnelsen til medlem af Revisionsretten kræver fuld opmærksomhed og engagement 
over for selve institutionen, og at der sikres tillid til EU blandt borgerne:

 Hvordan varetager man efter Deres mening bedst disse arbejdsopgaver?

Også i denne forbindelse må jeg udvise ydmyghed: Tidligere resultater er ingen garanti 
for fremtidige resultater. I løbet af min karriere har jeg aldrig givet anledning til kritik for 
ikke at have givet institutionen min fulde opmærksomhed eller ikke udvist mit fulde 
engagement over for den. Jeg mener, at den bedste måde til at sikre borgernes tillid til EU 
er at række ud til de relevante institutioner, civilsamfundet og medierne i Nederlandene og 
fremlægge resultaterne af vores arbejde for borgerne.

 Hvad er Deres nuværende personlige ordninger med hensyn til antal dages 
tilstedeværelse i Luxembourg? Har De planer om at ændre disse ordninger?

Jeg er bosiddende i Luxembourg, og jeg er der i hver arbejdsuge. Jeg forsøger at begrænse 
mine arbejdsrelaterede rejser, så jeg – for så vidt det med rimelighed er muligt – kan være 
fysisk til stede i Revisionsretten i forbindelse med det daglige arbejde. 

Jeg mener, at man som medlem har et ansvar 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, hele året 
rundt, hvilket efter min mening giver 365 produktive dage.
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