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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de benoeming van Joëlle Elvinger tot lid van de Rekenkamer
(C9-0122/2019 – 2019/0815(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 286, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 
op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C9-0122/2019),

– gezien artikel 129 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0030/2019),

A. overwegende dat zijn Commissie begrotingscontrole de kwalificaties van de 
voorgedragen kandidaat heeft onderzocht, met name gelet op de in artikel 286, lid 1, 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vermelde voorwaarden; 

B. overwegende dat de Commissie begrotingscontrole de kandidaat die de Raad heeft 
voorgedragen voor benoeming tot lid van de Rekenkamer vervolgens tijdens haar 
vergadering van 12 november 2019 heeft gehoord;

1. brengt positief advies uit over de voordracht van de Raad voor de benoeming van Joëlle 
Elvinger tot lid van de Rekenkamer;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en, ter informatie, aan 
de Rekenkamer, alsmede aan de overige instellingen van de Europese Unie en de 
controle-instellingen van de lidstaten.
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BIJLAGE 1: CURRICULUM VITÆ VAN JOËLLE ELVINGER

OPLEIDING

2019 (april - oktober) INSEAD
International Directors Programme

Juni 2012 INSEAD
Management Acceleration Programme

Mei 2008 Examen afronding juridische stage
Advocaat bij het Hof (Orde van Advocaten van Luxemburg)

Juni 2006 Diploma kandidaat-notaris

2005 - 2006 Stage notariskantoor Joseph Elvinger,
notaris in Luxemburg

Mei 2005 Toegelaten tot de Orde van Advocaten van Luxemburg

2004 - 2005 Aanvullende cursussen Luxemburgs recht

2003 - 2004 Queen Mary, University of London, Verenigd Koninkrijk
LLM (belastingen) (vermelding: verdienstelijk)

2002 - 2003 Faculteit rechten en politieke wetenschappen, Universiteit Aix-en-
Provence

Diploma bedrijfsrecht (vermelding: vrij goed)

2001 - 2002 Faculteit rechten en politieke wetenschappen, Universiteit Aix-en-
Provence

Eerste graad in de rechten

1999 - 2001 Faculteit rechten en politieke wetenschappen, Universiteit Aix-en-
Provence

Universitair diploma rechten

1992 - 1999 Lycée de Garçons de Luxembourg
Diploma voortgezet onderwijs, afdeling D 
(economie - wiskunde) (vermelding: goed)

1986 - 1992 Basisschool Helmsange en Walferdange

BEROEPSERVARING

Sinds april 2009 KANTOOR JOËLLE ELVINGER
advocaat bij het Hof
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November 2006 
– maart 2009 KANTOOR TURK & PRUM, Luxemburg

April 2005 
– oktober 2006 LINKLATERS LOESCH, Luxemburg

Afdeling “Corporate Mainstream”
November 2003 
– juni 2004 ERNST & YOUNG GLOBAL, Londen

Stage van twee dagen per week 
Afdeling “Finance & Infrastructure”

Juli 2003 LINKLATERS LOESCH, Luxemburg
Stage van een maand op de afdeling “Banking”

Juni 2002 - juli 2002 WILDGEN & ASSOCIES, Luxembourg 
Zomerstage van zes maanden

September 2001 Notaris Joseph ELVINGER, Luxemburg
Zomerstage van één maand

September 2000 Notaris Joseph ELVINGER, Luxemburg
Zomerstage van één maand

OVERIGE ACTIVITEITEN

Sinds 2011 Cebi International S.A.
lid van de raad van bestuur

Sinds 2014 Œuvre Nationale de Secours
Grande-Duchesse Charlotte
lid van de raad van bestuur

Sinds 2011 CIGL Walferdange
lid van de raad van bestuur

Sinds 2009 Luxemburgse Alzheimervereniging
lid van de raad van bestuur

Sinds 2009 Crèche de Walferdange asbl (Beienhaischen)
lid van de raad van bestuur
voorzitter sinds 2016

POLITIEKE MANDATEN

Sinds december 2013 Afgevaardigde
Kamer van Afgevaardigden, Luxemburg

Parlementaire commissies
Voorzitter van de commissie Middenklassen en Toerisme
Ondervoorzitter van de commissie Economische Zaken
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Lid van de commissie Financiën en Begroting
Lid van de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid
Lid van de commissie Boekhouding

Gemeente Walferdange (Luxemburg)
Sinds november 2017 Gemeenteraadslid 

Gemeente Walferdange

Januari 2016 - november 2017 Burgemeester van de gemeente Walferdange

November 2011 - januari 2016 Lid van het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Walferdange (wethouder)

November 2005 - november 2011 Gemeenteraadslid 
Gemeente Walferdange

TALEN

Luxemburgs moedertaal
Frans: vloeiend (geschreven en gesproken)
Duits: vloeiend (geschreven en gesproken)
Engels: vloeiend (geschreven en gesproken)
Italiaans: halfgevorderd (geschreven en gesproken)



RR\1192654NL.docx 7/17 PE642.947v02-00

NL

BIJLAGE 2: ANTWOORDEN VAN JOËLLE ELVINGER OP DE VRAGENLIJST

Beroepservaring

1. Gelieve uw beroepservaring op het gebied van overheidsfinanciën te vermelden, of dat nu 
ervaring is op het vlak van begrotingsplanning, begrotingsuitvoering of -beleid, 
begrotingscontrole of audits.

Ik ben sinds 5 december 2013 lid van de Kamer van Afgevaardigden van Luxemburg. In 
mijn hoedanigheid van afgevaardigde vervul ik de volgende functies (of heb ik de volgende 
functies vervuld):

- lid van de commissie Financiën en Begroting (sinds 2013)

- lid van de commissie Begrotingscontrole (2014 - 2016)

- ondervoorzitter van de commissie Economische Zaken (sinds 2013)

- lid van de commissie Boekhouding (sinds 2013)

- rapporteur voor de hervorming van het belastingstelsel (2016)

- rapporteur voor de wet inzake de begroting van inkomsten en uitgaven van de staat voor 
het begrotingsjaar 2018

Ik ben in het verleden verantwoordelijk geweest voor de opstelling en uitvoering van de 
begroting (alsook voor personeelsbeheer) van de gemeente Walferdange (8 000 inwoners), in 
concreto in het kader van de volgende functies:

- wethouder (2011 - 2015), en

- burgemeester (januari 2016 - november 2017)

Op gemeenteniveau ben ik op dit moment lid van de gemeenteraad en volg ik nog altijd de 
financiën van de gemeente.

2. Wat zijn de belangrijkste successen die u tijdens uw loopbaan heeft geboekt?

Ik ben mijn loopbaan begonnen op het advocatenkantoor Linklaters in Luxemburg in 2005; 
enkele maanden later ben ik in de gemeenteraad van de gemeente Walferdange (Luxemburg) 
verkozen. In november 2006 ben ik in dienst getreden bij het advocatenkantoor Turk & Prum 
in Luxemburg. Steunend op de opgedane ervaring en ingegeven door de wens op mijn eigen 
benen te staan, heb ik in 2009 besloten mijn eigen advocatenkantoor te openen (ook weer in 
Luxemburg).

Naast de ervaring die ik als advocaat aan het Hof (sinds 2005 ingeschreven bij de Orde van 
Advocaten van Luxemburg) heb opgedaan op de meest uiteenlopende terreinen 
(vennootschapsrecht, arbeidsrecht, burgerlijk recht, handelsrecht, enz.), verwijs ik graag naar 
de volgende punten die mij in staat hebben gesteld me persoonlijk te ontwikkelen op de 
gebieden financiën, financiële controle en beheer:
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In 2011 ben ik, bij de overname door de directie van de groep Cebi, in mijn hoedanigheid 
van advocaat en toekomstig lid van de raad van bestuur actief betrokken geweest bij de 
overnametransactie, de financiering en de herstructurering van de groep.

Als wethouder (2011 - 2015) en later burgemeester van Walferdange (2016 - 2017) was ik 
niet alleen verantwoordelijk voor de gemeentelijke financiën, maar ook voor de organisatie 
van de gemeentelijke diensten en voor personeelszaken.

In 2013 ben verkozen tot lid van de Kamer van Afgevaardigden van 
Luxemburg.

In 2016 ben ik benoemd tot rapporteur voor de hervorming van het belastingstelsel, die op 1 
januari 2017 in werking is getreden. Deze hervorming heeft een goed evenwicht tot stand 
gebracht tussen lastenverlichtingen voor de huishoudens en ondernemingen enerzijds en de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën anderzijds. Middels een verhoging van de 
koopkracht van de huishoudens en van het concurrentievermogen van de ondernemingen 
heeft de hervorming bijgedragen aan de groei van de Luxemburgse economie en aan de 
ontwikkeling van de Luxemburgse arbeidsmarkt. Behalve dat ze dus de natuurlijke en de 
rechtspersonen ten goede zijn gekomen, weerspiegelden deze maatregelen ook de wens van 
de regering om Luxemburg volledig in de pas te laten lopen met de internationale normen op 
belastinggebied. Conform de vereisten uit hoofde van de herziene norm van de FATF van 
2012/2013 en van de zogenaamde “vierde antiwitwasrichtlijn” is het strafbare feit 
“witwassen” nu onder andere ook een belastingmisdrijf. Deze aanpassing van het strafrecht 
sluit ook aan bij de aanbevelingen van de Europese Commissie gericht op versterking van de 
regels van de Europese Unie inzake de bestrijding van witwaspraktijken en 
terrorismefinanciering.

Ik hecht eraan te vermelden dat het schrijven van een zo belangrijk rapport ook heeft 
bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling. De voorbereidende 
wetgevingswerkzaamheden, de analyse van de adviezen van de diverse betrokken 
beroepsgroepen, alsook de dagelijkse contacten met mijn medeburgers hebben me in staat 
gesteld om binnen een korte tijdspanne een volledig beeld te krijgen van de verschillende 
uitdagingen, wensen en behoeften op dit gebied. Ik heb dit rapporteurschap echt als een 
voorrecht beschouwd, en het heeft me gesterkt in de overtuiging dat we de politiek, de 
overheidsfinanciën en de Europese Unie van de burgers dichter bij elkaar moeten brengen.

Rekening houdend met deze ervaring hebben de collega’s van de commissie Financiën en 
Begroting mij het jaar daarna gevraagd of ik rapporteur wilde zijn voor de wet inzake de 
begroting van inkomsten en uitgaven van de staat voor het begrotingsjaar 2018. De grote 
uitdaging ook hier was het voeren van een ambitieus investeringsbeleid met het oog op het 
bestendigen van de kwaliteit van leven in ons land zonder daarbij het risico te lopen ons niet 
langer te houden aan de criteria van het pact voor groei en stabiliteit. Hoewel het gevaar 
bestaat dat de begrotingstoewijzingen, los beschouwd, vaak tot iets abstracts worden 
gereduceerd, mogen we nooit uit het oog verliezen dat achter de cijfers concrete 
beleidsvoornemens (op terreinen als infrastructuurvoorzieningen, onderwijs en duurzame 
ontwikkeling) schuilgaan. Dat is de reden dat ik ook vertegenwoordigers van de toekomstige 
generaties bij het opstellen van dit rapport heb betrokken. Onze contacten hebben deze 
jongeren niet alleen in de gelegenheid gesteld een eerste kennismaking met het 
begrotingsbeleid van een nationale regering te hebben, maar ook om zich uit te spreken over 
de uitdagingen die zij zien voor de toekomst, hún toekomst.
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3. In hoeverre heeft u beroepservaring opgedaan bij internationale multiculturele en 
meertalige organisaties of instellingen die in andere landen dan uw thuisland zijn 
gevestigd?

Na mijn rechtenstudies in Aix-en-Provence (Frankrijk) en Londen (VK) ben ik mijn 
loopbaan begonnen als advocaat bij het internationale kantoor Linklaters, waarna ik naar een 
Luxemburgs advocatenkantoor ben overgestapt. Luxemburg is een multicultureel en 
meertalig land. Zo is 53 % van de inwoners van de gemeente Walferdange, waar ik sinds 
2005 in de gemeenteraad zit (als wethouder, respectievelijk burgemeester van 2011 tot 2017) 
niet-Luxemburgs (93 verschillende nationaliteiten). Ik woon dus al bijna 15 jaar te midden 
van mijn medeburgers in deze multiculturele omgeving.

Verder heb ik twee opleidingen “executive education” (hogere leidinggevende functies) 
gevolgd aan het Insead (international business school) in Fontainebleau (Frankrijk). Elke 
promotie bestond uit een veertigtal studenten uit verschillende landen en met een 
verschillende achtergrond met wie ik nog regelmatig contact onderhoud.

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

Ik kan bevestigen dat mij kwijting is verleend voor alle taken die me tot vandaag zijn 
toevertrouwd in het kader van mijn functies als leidinggevende in de particuliere sector en 
het verenigingswezen.

Deze procedure is niet van toepassing wat mijn politieke mandaten betreft.

5. Welke van de door u vervulde functies waren het gevolg van een politieke benoeming?

Naast de politieke mandaten die ik op gemeentelijk en nationaal niveau heb vervuld naar 
aanleiding van democratische verkiezingen is de enige post waarop ik door de regering ben 
benoemd die van (onbezoldigd) lid van de raad van bestuur van het publiekrechtelijke orgaan 
“Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte” voor een periode van vijf jaar 
(2014-2019).
6. Wat zijn de drie belangrijkste beslissingen waarbij u tijdens uw loopbaan betrokken bent 

geweest?

Ik zou in dit verband graag meerdere beslissingen van de Luxemburgse regering willen 
noemen waarbij de desbetreffende wetsontwerpen deel uitmaakten van de werkzaamheden 
van de commissie Financiën en Begroting, voordat ze in het Kamer van Afgevaardigden in 
stemming werden gebracht.

Het betrof 1) transparantie, fraudebestrijding en belastingontduiking, 2) belastingen, en 3) 
good governance van overheidsfinanciën.

- Bestrijding van belastingfraude en belastingontduiking: In mijn hoedanigheid van 
afgevaardigde heb ik van dichtbij kunnen zien wat Luxemburg heeft gedaan om zich te 
houden aan de Europese regelgeving en om zijn belastingverdragen in overeenstemming 
te brengen met de internationale norm (EU en OESO). Middels een samenhangend 
pakket wetsontwerpen heeft de regering de wetgeving inzake compliance en fiscale 
transparantie versterkt. Als voorbeelden noem ik hier de afschaffing van het bankgeheim 
in 2014, de omzetting in nationaal recht van Richtlijn (EU) 2016/2258 betreffende de 
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verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking 
tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies (DAC5), alsook de omzetting van 
de ATAD I-richtlijn houdende het aanpakken van agressieve belastingplanning.

- Belastinghervorming 2016: In 2016 heb ik namens de commissie Financiën en 
Begroting het rapport over de hervorming van belastingstelsel gepresenteerd, die tot 
doel had op gerichte wijze de koopkracht van de huishoudens en het 
concurrentievermogen van de ondernemingen te vergroten.

- Toekomstpakket: De uitvoering van het “toekomstpakket” (“Zukunftspak” in het 
Luxemburgs), een in december 2014 door de Kamer van Afgevaardigden goedgekeurd 
pakket van vergaande bezuinigingen, vormde de vertaling van de wil van de regering 
om de overheidsfinanciën duurzaam te saneren, het tekort structureel te verlagen en 
aldus bij de verdeling van de lasten voor een grotere gelijkheid tussen de generaties te 
zorgen. En hoewel de implementatie van deze bezuinigingsmaatregelen zeker niet op 
veel bijval stuitte, kunnen we nu de conclusie trekken dat de situatie zich heeft verbeterd 
en dat de maatregelen wel degelijk noodzakelijk en gerechtvaardigd waren.

Onafhankelijkheid
7. In het Verdrag wordt bepaald dat de leden van de Rekenkamer hun ambt “volkomen 

onafhankelijk” uitoefenen. Hoe zou u bij de uitoefening van uw toekomstige functie 
invulling geven aan deze verplichting?

Als lid van de Rekenkamer zal ik me strikt houden aan de verplichting om mijn ambt 
onafhankelijk uit te oefenen, overeenkomstig het bepaalde in het Verdrag betreffende 
werking van de Europese Unie (VWEU). Ik beloof gedurende mijn ambtsperiode geen 
beroepswerkzaamheden uit te oefenen en ik zal me houden aan de eerlijkheids- en 
kiesheidsverplichtingen voor wat betreft het vervullen van nieuwe functies na afloop van 
mijn ambtsperiode.

In geval ik tot lid van de Rekenkamer word benoemd, zal ik afzien van het uitoefenen van 
enige bijkomende beroepswerkzaamheden, al dan niet tegen beloning.

Ik zal mijn lidmaatschap van de Orde van Advocaten van Luxemburg opzeggen en mijn 
werkzaamheden als advocaat stopzetten.

Ik zal ook het lidmaatschap van alle raden van bestuur waarin ik 
momenteel zitting heb, opzeggen.

Wat mijn mandaten bij vrijwilligersorganisaties betreft, ben ik bereid die op te geven in geval 
de ethiekcommissie van de Rekenkamer van oordeel zou zijn dat de uitoefening van één of 
meerdere van die mandaten onverenigbaar is met de uitoefening van mijn 
beroepswerkzaamheden als lid van de Rekenkamer.

Indien ik tot lid van de Rekenkamer word benoemd, zal ik mijn taken integer, onpartijdig, 
transparant en onafhankelijk vervullen, overeenkomstig artikel 286, lid 1, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, en zal ik met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid houden aan de gedragscode voor leden van de Rekenkamer. Verder zal ik 
geen instructies van enige regering of enig lichaam aanvaarden, en zal ik me onthouden van 
iedere handeling die onverenigbaar is met het karakter van het ambt.
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8. Heeft u of hebben uw naaste familieleden (uw ouders, broers en zussen, wettelijke partner 
en kinderen) zakelijke of financiële belangen of andere verplichtingen waardoor een 
conflict met uw toekomstige taken zou kunnen optreden?

Ikzelf heb ik geen belangen in handelsvennootschappen of holdingmaatschappijen.

Mijn vader ik de enige aandeelhouder van het Luxemburgse bedrijf Cebi International S.A. 
(auto-industrie). Ik ben niet betrokken bij de dagelijkse bedrijfsvoering van dit bedrijf.

Mijn echtgenoot is de enige vennoot van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
volgens Luxemburgs recht gespecialiseerd in economische consultancy, hij beheert een 
portefeuille van klanten in zijn hoedanigheid van verzekeringsmakelaar en hij is 
onafhankelijk lid van raden van bestuur.

Ik heb geen belangen of verplichtingen waardoor een conflict met mijn toekomstige taken 
optreedt en indien daar in de toekomst wel sprake van zou zijn, zeg ik toe daar een eind aan 
te maken.

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

Ik ben zonder enig voorbehoud bereid om al mijn financiële belangen en andere 
verplichtingen kenbaar te maken aan de president van de Rekenkamer en deze openbaar te 
maken.

De opgave van mijn financiële belangen staat reeds op de internetsite van de Kamer van 
Afgevaardigden, overeenkomstig het reglement van de Kamer van Afgevaardigden en de 
gedragscode voor Luxemburgse afgevaardigden wat financiële belangen en 
belangenconflicten betreft.

10. Bent u momenteel betrokken bij een gerechtelijke procedure? Zo ja, verstrek nadere 
bijzonderheden.

Nee, ik ben niet betrokken bij een gerechtelijke 
procedure.
11. Hebt u een actieve of uitvoerende rol in de politiek? Zo ja, welk niveau? Hebt u de 

afgelopen 18 maanden een politieke functie vervuld? Zo ja, verstrek nadere 
bijzonderheden.

Ik ben momenteel lid van de Kamer van Afgevaardigden, alsook lid van de gemeenteraad 
van de gemeente Walferdange.

In mijn hoedanigheid van afgevaardigde ben ik lid van de regionale commissie en van het 
bestuur van mijn partij. Ik ben ook lid van de plaatselijke afdeling van mijn partij.

12. Zou u een functie waarvoor u gekozen bent, of een actieve functie met 
verantwoordelijkheden in een politieke partij opgeven als u wordt benoemd tot lid van de 
Rekenkamer?

Ik bevestig dat als ik tot lid van de Rekenkamer word benoemd ik mijn hierboven vermelde 
functies, dat wil zeggen die van gemeenteraadslid en van afgevaardigde, zal opgeven.
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Ik zal ook mijn lidmaatschap van de plaatselijke afdeling van mijn partij opgeven.

13. Hoe zou u te werk gaan bij een zaak die verband houdt met een ernstige onregelmatigheid, 
of zelfs fraude en/of corruptie, waarbij personen uit uw lidstaat van herkomst betrokken 
zijn?

Aangezien de Rekenkamer niet bevoegd is om zelf onderzoeken in te stellen, beloof ik het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) op de hoogte te brengen van elk geval van 
fraude of corruptie, zodat het een onderzoek kan beginnen. 

Het spreekt voor zich dat ik dezelfde regels zal toepassen ongeacht de persoon of de lidstaat 
in kwestie.

Uitoefening van het ambt
14. Wat zijn volgens u de belangrijkste kenmerken van een cultuur van goed financieel beheer 

in eender welke openbare dienst? Hoe zou de Rekenkamer hiertoe kunnen bijdragen?

Bij het beheer van publieke middelen moet te allen tijde het legaliteitsbeginsel worden 
gerespecteerd. Conformiteit met de wet- en regelgeving alleen waarborgt evenwel niet een 
goed beheer van middelen. Goed financieel beheer is uitermate belangrijk in elke openbare 
dienst en een conditio sine qua non voor het waarborgen van een kwalitatief hoogwaardige 
dienstverlening aan de burger.

Goed financieel beheer houdt in dat alle openbare diensten op elk niveau toegewijd zijn aan 
een goed, verstandig en verantwoord gebruik van de financiële middelen van de overheid, 
daarbij de nadruk leggend op de volgende drie kernbegrippen: doeltreffendheid, 
doelmatigheid en zuinigheid

In mijn ogen zijn de belangrijkste kenmerken van goed financieel beheer, ongeacht het 
niveau, de volgende:

- heldere en helder gecommuniceerde organisatiewaarden, alsmede strategische 
doelstellingen die bijdragen tot goed financieel beheer,

- een governancestructuur die aansluit bij de doelstellingen van openbare dienstverlening,

- een van te voren vastgesteld kader voor prestatiebeheer: vaststelling van concrete, 
heldere en realistische doelstellingen (in alle activiteitensectoren waarop de begroting 
betrekking heeft), in combinatie met continu toezicht en evaluatie middels van te voren 
vastgestelde indicatoren (vaststelling van prestatie-indicatoren),

- een doeltreffend internecontrolesysteem,

- een systeem voor het beheer van operationele informatie,

- het publieke karakter en de transparantie van de financiële activiteiten op het niveau van 
alle (nationale en plaatselijke) openbare diensten, en

- een duidelijke verantwoordingsplicht.

De Rekenkamer kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een dergelijke cultuur van 
financieel beheer door middel van het verrichten van audits, mét inachtneming van de 
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hierboven vermelde criteria, aan de hand waarvan risico’s en zwakke punten in kaart kunnen 
worden gebracht en de Rekenkamer aanbevelingen kan formuleren.

15. Volgens het Verdrag moet de Rekenkamer het Parlement bijstaan in de uitoefening van 
zijn bevoegdheid voor controle op de uitvoering van de begroting. Hoe zou u de 
samenwerking tussen de Rekenkamer en het Europees Parlement (in het bijzonder de 
Commissie begrotingscontrole) verder verbeteren om zowel het overheidstoezicht op de 
algemene uitgaven als het rendement ervan te bevorderen?

Een goede samenwerking tussen het Europees Parlement en de Rekenkamer is van 
primordiaal belang voor het waarborgen van een doeltreffend toezicht op de uitvoering van 
de begroting van de Europese Unie. Daarnaast stelt een dergelijke nauwe samenwerking, 
zoals die reeds meerdere jaren bestaat, waarbij het Europees Parlement reeds in een vroeg 
stadium betrokken wordt bij de vaststelling van de werkprogramma’s, de Rekenkamer in 
staat geëigende en bij de behoeften van de leden van het Europees Parlement aansluitende 
producten te leveren. Een goede follow-up van de verslagen van de Rekenkamer door het 
Europees Parlement verhoogt de impact van die verslagen.

Indien ik tot lid van de Rekenkamer word benoemd, sta ik ter beschikking van het Europees 
Parlement, en meer in het bijzonder de Commissie begrotingscontrole, om in het kader van 
bilaterale uitwisselingen in gesprek te gaan over elk onderwerp waarvoor de leden van het 
Europees Parlement of van uw commissie belangstelling tonen, en verklaar ik mij bereid 
indien nodig mijn knowhow met u te delen.

16. Welke meerwaarde biedt volgens u de uitvoering van doelmatigheidscontroles? Wat is 
volgens u de toegevoegde waarde van doelmatigheidscontroles en hoe moeten de 
bevindingen worden geïntegreerd in de beheerprocedures?

De conformiteits-, financiële en prestatiecontroles zijn complementair. Terwijl de 
conformiteitscontroles het beantwoorden behelst van de vraag of de activiteiten en de 
programma’s uitgevoerd zijn met inachtneming van de wet- en regelgeving, gaat het er bij de 
doelmatigheidscontroles veeleer om te beoordelen of de activiteiten en programma’s op 
optimale wijze zijn uitgevoerd, overeenkomstig de volgende drie kernbegrippen: 
doeltreffendheid, doelmatigheid en zuinigheid.

Conformiteit met de regels als zodanig garandeert niet dat de middelen daadwerkelijk hebben 
bijgedragen tot het verwezenlijken van de desbetreffende doelstellingen en de burger ten 
goede zijn gekomen, met name in het kader van het concept “prestatiegerichtheid”, dat bij de 
begroting van de Europese Unie steeds belangrijker wordt. Dit houdt in dat de 
doelmatigheidscontroles een onafhankelijke beoordeling geven van de wijze waarop het 
onderwerp van de controles (activiteit, programma of entiteit) wordt beheerd, alsook van de 
waarde ervan voor de Unie en dus haar burgers, en ze bekijken of het onderwerp de beoogde 
doelstellingen op doelmatige wijze en met een goede kosten-batenverhouding heeft bereikt 
(doeltreffendheid), met gebruikmaking van zo min mogelijk middelen voor een zo groot 
mogelijke impact.

Ik zie het zo dat 
doelmatigheidscontroles:

- bijdragen tot een grotere responsabilisering van de beheerders van de middelen (meer 
transparantie met betrekking tot de wijze waarop de toegewezen middelen worden 
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gebruikt) middels een onafhankelijke beoordeling,

- een substantiële bijdrage leveren aan het besluitvormingsproces van het Europees 
Parlement en de Raad, zowel in het kader van de kwijtingsprocedure, als bij de 
herziening van de regelgeving,

- de toekomstige prestaties verbeteren door aan het licht te brengen op welke gebieden de 
doeltreffendheid, de doelmatigheid en de zuinigheid (de drie kernbegrippen) kunnen 
worden verbeterd, en door aanbevelingen te doen over hoe die verbetering kan worden 
bereikt.

Dit laatste aspect is uitermate belangrijk in de wetenschap dat doelmatigheidscontroles niet 
alleen tot doel hebben onvolkomenheden aan het licht te brengen, maar ook aanbevelingen te 
formuleren voor de beheerders over hoe zij de onvolkomenheden kunnen verminderen, 
problemen kunnen oplossen, het beheer kunnen verbeteren en de nadruk kunnen leggen op 
goede praktijken.

De beheerders zijn verantwoordelijk voor het elimineren van de aan het licht gebrachte 
onvolkomenheden, en voor het opvolgen van de van gedane aanbevelingen. Om ervoor te 
zorgen dat de aanbevelingen door de beheerders zo breed mogelijk worden begrepen en 
aanvaard, hetgeen garandeert dat ze in het vervolgstadium daadwerkelijk worden opgevolgd, 
is een permanente dialoog tussen de verschillende actoren gedurende het volledige 
controletraject van groot belang:

- de valideringsprocedures en het contradictoir onderzoek zijn nuttig voor het met de 
gecontroleerde entiteiten bespreken van de conclusies en de aanbevelingen,

- de presentatie van de conclusies en de aanbevelingen aan het Europees Parlement 
verhoogt hun impact,

- de follow-up van de aanbevelingen door de controleur brengt aan het licht in hoeverre 
de aanbevelingen door de beheerde zijn opgevolgd.

17. Hoe kan de samenwerking tussen de Rekenkamer, de nationale controle-instanties en het 
Europees Parlement (Commissie begrotingscontrole) worden verbeterd op het punt van de 
controle van de EU-begroting?

De nationale controle-instanties zijn de natuurlijke partners van de Europese Rekenkamer. 
Samenwerking tussen die partners en de Rekenkamer komt dan ook eenieder ten goede. De 
nationale controle-instanties hebben een goede kennis van de procedures in de lidstaten, ze 
zijn op de hoogte van de zwakke punten en de mogelijkheden om tot verbeteringen te komen, 
en van de manier waarop die kunnen worden gerealiseerd. In de Europese context, waar 
80 % van de begroting middels gedeeld beheer ten uitvoer wordt gelegd, moet deze grondige 
kennis, geschraagd door de knowhow van de nationale controle-instanties, gebruikt worden 
ten behoeve van alle betrokken partijen in de Unie. In artikel 287, lid 3, VWEU wordt ook 
verwezen naar het belang van deze samenwerking, en wordt bepaald dat de Rekenkamer en 
de nationale controle-instanties van de lidstaten bij controles in de lidstaten samenwerken in 
onderling vertrouwen en met behoud van hun onafhankelijkheid. Wat de samenwerking 
tussen de Rekenkamer en de nationale-controle-instanties betreft, zien we hier dus een 
uitdaging, te weten het onafhankelijke karakter van het werk van beide partijen, hetgeen een 
belangrijk kenmerk van iedere controle-instantie is.
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Er is reeds het één en ander gedaan teneinde tot een goede werkrelatie te komen tussen de 
Rekenkamer en de nationale controle-instanties:

- de hoofden van de nationale controle-instanties en de president van de Rekenkamer 
komen jaarlijks bijeen in het kader van het contactcomité, teneinde overleg te plegen 
over onderwerpen van gemeenschappelijk belang. Daarnaast vinden er regelmatig 
ontmoetingen plaats van de liaison officers, die de bijeenkomsten van de hoofden van de 
nationale controle-instanties en de president van de Rekenkamer voorbereiden en 
werkgroepen in het leven roepen voor overleg over specifieke onderwerpen.

- Verder heb ik vernomen dat, overeenkomstig artikel 287 VWEU, vertegenwoordigers 
van de nationale controle-instanties van de lidstaat waar een controle wordt uitgevoerd 
uitgenodigd worden met de Rekenkamer mee te gaan tijdens de desbetreffende controle 
in hun lidstaat.

Staat u mij toe dat ik vier suggesties doe voor het nog verder verbeteren van de 
betrekkingen tussen de Rekenkamer en de nationale controle-instanties:

- de oprichting van permanente werkgroepen met als doel het uitwisselen van goede 
praktijken op verschillende niveaus zou bijdragen tot verbetering van de bestaande 
procedures of de gehanteerde controlemethodologieën, alsook tot ontwikkeling van 
goede gemeenschappelijke praktijken, dit alles gericht op het verkrijgen van een beter 
product voor alle betrokken partijen,

- een verbeterde uitwisseling van informatie over de planning van de controles, teneinde 
de coördinatie van het werk te verbeteren,

- de oprichting van een gemeenschappelijk zoekplatform voor het delen van de resultaten 
van de controles zou het mogelijk maken om bij de eigen controles rekening te houden 
met het werk van de anderen, en

- in kaart brengen van de mogelijkheden van gemeenschappelijke opleidingen.

Indien ik tot lid van de Rekenkamer word benoemd, zal ik steun geven aan alle maatregelen 
die erop gericht zijn te komen tot een betere samenwerking en een constructieve dialoog 
tussen het Europees Parlement, de hoogste controle-instanties en de Europese Rekenkamer, 
teneinde het toezicht op de tenuitvoerlegging van de begroting van de Unie te verbeteren.

18. Hoe zou u de verslaglegging van de Rekenkamer verder ontwikkelen teneinde het 
Europees Parlement van alle noodzakelijke informatie te voorzien met betrekking tot de 
juistheid van de gegevens die door de lidstaten aan de Europese Commissie worden 
verstrekt?

Nu het accent meer en meer komt te liggen op prestatie en resultaatgerichtheid van de 
begroting van de Unie is het een must dat de Rekenkamer het Europees Parlement van 
betrouwbare, juiste en volledige gegevens voorziet, teneinde het in staat te stellen deze 
aspecten goed te kunnen beoordelen en gefundeerde beslissingen te kunnen nemen.

De Rekenkamer zou met meer nadruk moeten wijzen op de problemen in verband met de 
kwaliteit van de gegevens die het tijdens zijn controles in kaart brengt, en aanbevelingen 
moeten doen voor het corrigeren van de geïdentificeerde onvolkomenheden.
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Daarnaast zou de Rekenkamer op specifieke aspecten gerichte controles kunnen verrichten 
(op allerlei beleidsterreinen), met bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de gegevens, 
teneinde beter de vinger op onvolkomenheden te kunnen leggen.

Overige vragen
19. Zou u uw kandidatuur intrekken indien het Parlement een ongunstig advies uitbrengt over 

uw benoeming als lid van de Rekenkamer?

Het vertrouwen van de Commissie begrotingscontrole en van het Europees Parlement in de 
leden van de Rekenkamer is een conditio sine qua non voor de goede werking van de 
instelling.

Indien het Europees Parlement negatief over mijn kandidatuur zou adviseren, zou ik de 
Luxemburgse regering verzoeken mijn kandidatuur te heroverwegen.
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