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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de voordracht van Helga Berger voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer
(C9-0129/2020 – 2020/0802(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 (C9-0129/2020),

– gezien artikel 129 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0126/2020),

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 het kandidaat-lid van de 
Rekenkamer tijdens haar vergadering van 25 juni 2020 heeft gehoord;

1. brengt positief advies uit over de voordracht van de Raad voor de benoeming van Helga 
Berger tot lid van de ERK;

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 VITAE VAN HELGA BERGER

Kerncompetenties

- Vele jaren ervaring met controles
- Uitgebreide ervaring als leidinggevende op het gebied van openbaar bestuur en overheidsfinanciën
- Beroepservaring als rechter
- Beroepservaring in de politiek en communicatie
- Lid raad van toezicht en commissies
- Besluitvaardig, assertief, mobiel, standvastig
- Ik richt mij op onafhankelijkheid, transparantie, doeltreffendheid, doelmatigheid en 
kosteneffectiviteit

Beroepservaring

Ministerie van Financiën, Oostenrijk:

- Directeur-generaal Begroting en Overheidsfinanciën januari 2016 – 
heden
Het directoraat draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de federale begroting van 
Oostenrijk en zijn doel is het bereiken van duurzame consolidatie van de overheidsfinanciën

Oostenrijkse rekenkamer, Oostenrijk:

- Directeur-generaal Beheer en Administratie oktober 2010 – december 2015

- Directeur-generaal Controleafdeling 5 (federale staat, deelstaten,
gemeenten) juli 2010 – september 2010

- Adjunct-directeur-generaal Controleafdeling 5 (federale staat, deelstaten,
gemeenten) maart 2008 – juni 2010

- Afdelingshoofd Communicatie/Betrekkingen met parlementen,
Persvoorlichter van de Oostenrijkse rekenkamer oktober 2006 – juni 2010
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Ministerie van Financiën, Oostenrijk:

Benoeming tot rechter bij de regionale rechtbank van Wenen juli 2006
Kandidaat-rechter april 2003 – juni 2006

Ministerie van Openbare Diensten en Sport, Oostenrijk: 

Kabinetschef van de Oostenrijkse vicekanselier
Bijzondere taken: bestuurlijke hervorming, ambtenaren september 2000 – 
maart 2003

Deelstaatregering Karinthië, Oostenrijk:

Adjunct-kabinetschef van de gouverneur april 1999 – juli 2000

Europees Parlement:

Medewerker van een lid van het EP november 1996 – 
april 1999

Opleiding / diploma’s

Universiteit Graz
Meester in de rechten 1991 - 1996

Universiteit Graz
Programma voor export en internationale bedrijfsvoering 1995 - 1996

Alpbachprogramma
Zomercursus voor Europese integratie zomer 1997

San Diego State University
Programma micro-economie juli 1998
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Niet-leidinggevende functies

HUIDIGE

Voorzitter raad van toezicht
Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (Oostenrijks federaal financieringsagentschap)

Raad van toezicht
aws - Austrian Wirtschaftsservice GmbH (Oostenrijkse stimuleringsbank)

Raad van toezicht
Justizbetreuungsagentur (Agentschap voor de ondersteuning van het Oostenrijks Ministerie 
van Justitie)

Staatscommissaris
Oberösterreichische Landesbank

Adjunct-staatscommissaris
Pensionsversicherungsanstalt (pensioenverzekeringsinstelling)

IN HET VERLEDEN

Voorzitter ethische commissie
Oostenrijkse rekenkamer

Voorzitter
Onafhankelijke arbitragecommissie nationaal antidopingagentschap

Raad van toezicht
BIG Bundesimmobiliengesellschaft (federale vastgoedonderneming)



PR\1205510NL.docx 7/21 PE652.386v01-00

NL

BIJLAGE 2: ANTWOORDEN VAN HELGA BERGER OP DE VRAGENLIJST

Beroepservaring

1. Gelieve uw beroepservaring op het gebied van overheidsfinanciën te vermelden, of 
dat nu ervaring is op het gebied van begrotingsplanning, begrotingsuitvoering of -
beheer, begrotingscontrole of audits. 
Ik beschik over brede beroepservaring op het gebied van planning, beheer en de controle 
van overheidsfinanciën: 

(1) Begrotingsplanning: Als directeur-generaal in het Oostenrijkse Ministerie van 
Financiën ben ik onder meer verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de 
Oostenrijkse federale begroting met een omvang van ongeveer 80 miljard EUR. 
Bovendien vallen onder mijn verantwoordelijkheid de federale financiële betrekkingen 
met de deelstaten en gemeentes, de vertegenwoordiging van de financiële belangen van 
Oostenrijk op EU-niveau en de het beheer van de betalingsstromen tussen de EU-
begroting en de Oostenrijkse federale begroting.

(2) Begrotingsbeheer: Als directeur-generaal Beheer en Administratie in de Oostenrijkse 
rekenkamer was ik verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de 
Oostenrijkse rekenkamer en voor de uitvoering van de INTOSAI-begroting. In mijn 
huidige functie draag ik de algemene verantwoordelijkheid voor de begroting en ben ik 
specifiek verantwoordelijk voor de uitvoering van vier begrotingshoofdstukken: 
pensioenen – ambtenaren op federaal niveau, financiële vereffening, kasbeheer, 
financiering en overeenkomsten voor de omwisseling van valuta. 

(3) Begrotingscontrole: In het kader van mijn werkzaamheden gedurende tien jaar bij de 
Oostenrijkse rekenkamer ben ik op verschillende gebieden werkzaam geweest en heb 
ik als controleur wezenlijk bijgedragen aan de controle van de overheidsfinanciën.

Gedurende mijn loopbaan van meer dan 20 jaar op het gebied van de planning, 
uitvoering en controle van overheidsfinanciën heb ik altijd gestreefd naar de hoogste 
kwaliteit, objectiviteit en zakelijkheid. De unanieme voordracht als Oostenrijks lid van 
de Europese Rekenkamer door alle in de Oostenrijkse Nationale Raad vertegenwoordigde 
partijen zie ik als erkenning van mijn inzicht ter zake en mijn kwalificaties op dit gebied.

Ik zou nu de bovengenoemde punten nader willen toelichten:

(1) Sinds 2016 ben ik als directeur-generaal Begroting en Overheidsfinanciën in het 
Ministerie van Financiën op toonaangevende wijze betrokken bij de planning en 
formulering van het Oostenrijkse begrotingsbeleid. Zowel de jaarlijkse 
begrotingsplanning voor de Oostenrijkse federale begroting als die op middellange termijn 
vindt onder mijn verantwoordelijkheid plaats. Het doel van het begrotingsbeleid – 
houdbare financiën – vergt een zorgvuldige begroting terwijl er tegelijkertijd voor moet 
worden gezorgd dat de inhoudelijke prioriteiten van de regering worden uitgevoerd. De 
begrotingsplanning berust op gedetailleerde analyses en scenarioberekeningen op basis van 
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onafhankelijke economische prognoses en de analyse tot in detail van de aanvullende eisen 
van de andere ministeries, en vereist ook dat gedetailleerde tegenvoorstellen voor het 
bereiken van de begrotingsdoelstellingen worden uitgewerkt. Op basis van de Europese 
bepalingen van het stabiliteits- en groeipact en in overeenstemming met de nationale 
schuldenrem is het ons de afgelopen jaren gelukt een kentering van de trend in het 
begrotingsbeleid in te zetten en een duidelijke consolidatie te bereiken zonder nieuwe 
schulden. Nu profiteert Oostenrijk van deze situatie op de internationale financiële markt 
en stelt deze situatie Oostenrijk in staat om tijdens de huidige COVID-19-pandemie met 
omvangrijke steunpakketten te komen.

De uitvoering van de begroting vereist vaak een restrictieve benadering van de zijde van 
het Ministerie van Financiën. Voor de uitvoering van deze taken is een zeer 
verantwoordelijk optreden binnen het onder mijn verantwoordelijkheid vallende 
begrotingsdirectoraat van doorslaggevend belang, aangezien bij eventuele 
begrotingsvereisten voor nieuwe projecten op basis van feiten de meerwaarde daarvan 
moet worden afgewogen tegen de gevolgen voor de begroting. Slechts met gegronde 
argumenten is het mogelijk de geplande begroting te volgen en de zo doeltreffend en 
doelmatig mogelijke inzet van overheidsmiddelen te garanderen. Hierin zijn wij de 
afgelopen jaren geslaagd, getuige de Oostenrijkse begrotingscijfers. 

Tot de taakgebieden onder mijn verantwoordelijkheid behoren ook de jaarlijkse 
onderhandelingen over de EU-begroting en de financiële aspecten van de lopende 
onderhandelingen over het meerjarig financieel kader. Onder deze bevoegdheid vallen ook 
dossiers als de eigen middelen van de EU, de hervorming van de EU-begrotingsregels en 
de jaarlijkse kwijting op basis van de verslagen van de Europese Rekenkamer. 

Voor mijn werkzaamheden in het directoraat voor begroting was bovendien de 
hervorming van het begrotingsrecht bepalend. Met deze hervorming heeft Oostenrijk 
een belangrijke basis gelegd voor een modern begrotingsbeheer. De 
begrotingstransparantie werd aanzienlijk vergroot, de invoering van begroting op basis van 
het baten-lastenstelsel (accrual budgeting) heeft de kwaliteit van de financiële 
verslaglegging aanmerkelijk verbeterd, de planningszekerheid is door planning voor de 
middellange termijn aanzienlijk vergroot en de flexibiliteit van de begrotingsinstrumenten 
is verbeterd. Met de hervorming van het begrotingsrecht werd bovendien een verplichte 
resultaatgerichte effectbeoordeling ingevoerd voor wetgevingsvoorstellen en andere 
voorstellen, waarmee de effecten daarvan in concrete dimensies (bijvoorbeeld gelijkheid, 
de financiële, economische, milieu- en sociale dimensie) systematisch worden beoordeeld, 
en die als internationaal voorbeeld voor resultaatgericht beheer geldt. In de tussentijd is de 
hervorming uitgebreid geëvalueerd en de resultaten van die evaluatie worden op dit 
moment onder mijn verantwoordelijkheid verwerkt. 

(2) In de Oostenrijkse rekenkamer was ik als directeur-generaal Beheer en Administratie 
van de andere kant verantwoordelijk voor het plannen, opstellen en uitvoeren van de 



PR\1205510NL.docx 9/21 PE652.386v01-00

NL

begroting, namelijk als begrotingsbeherende instantie. Het beheer van de begroting van 
een rekenkamer vereist aan de ene kant vanwege de voorbeeldfunctie van de instelling een 
bijzonder verantwoordelijke en zuinige omgang met overheidsmiddelen, maar aan de 
andere kant ook bewustzijn over de noodzakelijke uitrusting van de instelling met de 
nodige middelen om de geplande controletaken toekomstgericht te kunnen uitvoeren. 
Onder mijn verantwoordelijkheid vielen naast de begroting de typische administratieve 
aspecten (personeel, infrastructuur, IT, planning en ontwikkeling, communicatie, 
liaisondienst en het secretariaat-generaal van INTOSAI). 

In tijden van afnemende middelen moesten wij ook de kwestie oplossen van het verkleinen 
van de begroting terwijl tegelijkertijd de noodzaak bestond de werkzaamheden te 
handhaven. Dit was alleen mogelijk doordat wij onze processen hebben geoptimaliseerd en 
het nodige potentieel voor besparingen hebben vergroot. Tegelijkertijd hebben wij tijdens 
de onderhandelingen met succes gewezen op de noodzaak van passende budgettaire en 
personele middelen. Hierbij heb ik als directeur van het verantwoordelijke directoraat een 
beslissende rol gespeeld.

De Oostenrijkse rekenkamer is het secretariaat-generaal van INTOSAI. Als 
vertegenwoordiger van het secretariaat-generaal voor financiële zaken was ik 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de begroting van INTOSAI, die voornamelijk uit 
bijdragen van de leden bestaat, en heb ik de begrotingsbelangen van deze organisatie 
vertegenwoordigd.

In mijn huidige werkzaamheden worden in het directoraat Begroting vier van de 35 
begrotingshoofdstukken beheerd (pensioenen – ambtenaren op federaal niveau, financiële 
vereffening, kasbeheer, financiering en overeenkomsten voor de omwisseling van valuta). 
Wij zijn verantwoordelijk voor de planning ervan, het resultaatgerichte beheer en ook voor 
de uitvoering en de financiële overzichten op dit gebied. Het uitoefenen van de functie van 
begrotingsbeherende instantie voor deze terreinen is nuttig en maakt een andere 
invalshoek mogelijk, en daarmee een andere blik op de uitvoering. 

Ik heb ook relevante ervaring in het beheer van overheidsfinanciën opgedaan in mijn 
functies in raden van toezicht en raden van bestuur. In het bijzonder het voorzitterschap 
in de raad van toezicht van het Oostenrijkse federale financieringsagentschap, dat belast is 
met de toegang tot schuldinstrumenten, schuldbeheer en het kasbeheer van de federatie, en 
in de stimuleringsbank “aws” hebben mij inzichten uit een andere invalshoek gegeven.

Mijn uitgebreide ervaring op het gebied van verschillende verantwoordelijkheden vormt 
een substantiële basis voor het begrip van de uitdagingen van anderen en draagt vaak bij 
tot constructieve, gemeenschappelijke oplossingen.

(3) Mijn bijna 10-jarige werkzaamheden in de Oostenrijkse rekenkamer hebben mij in 
staat gesteld omvangrijke kennis te verwerven als controleur op nationaal, maar ook op 

http://www.intosai.org
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internationaal niveau. Deze omvangrijke controle-ervaring komt ook van pas bij mijn 
dagelijkse werkzaamheden in het Oostenrijks Ministerie van Financiën en stelt mij in staat 
het gebruik van overheidsmiddelen te optimaliseren. 

In het kader van deze controlewerkzaamheden was ik ook als opdrachtgever 
verantwoordelijk voor controles. In deze functie heb ik zowel de inhoudelijke oriëntatie 
daarvan als het controleproces en de inzet van middelen aangestuurd. Daarbij heb ik er in 
het bijzonder op gelet dat het controleteam zich doelgericht op de controle voorbereidt, dat 
het controleconcept in overeenstemming met de controleplanning wordt geconcretiseerd en 
dat het controleproject wat betreft tijd en middelen volgens de planning wordt voltooid. Bij 
de uitoefening van mijn verantwoordelijkheden streefde ik in het bijzonder naar het 
waarborgen van de inhoudelijke kwaliteit van de controlebevindingen en aanbevelingen. 
De controleverslagen van de onder mijn verantwoordelijkheid uitgevoerde 
controleprojecten zijn het bewijs van deze benadering. 

Daarnaast had ik een beslissende inbreng bij het proces van kwaliteitsborging van de 
ongeveer 100 verslagen die de Rekenkamer jaarlijks publiceert. Deze taak bood de 
gelegenheid mij intensief bezig te houden met de verschillende aspecten van het openbaar 
bestuur en controle, en relevante kennis te verwerven, maar ook verschillende 
controlebenaderingen en de resultaten daarvan te zien. De taak bracht tegelijkertijd ook de 
verplichting met zich mee de bekendgemaakte controlebevindingen en aanbevelingen te 
kennen en deze waar nodig toe te lichten en te interpreteren. Op deze manier heb ik binnen 
enkele jaren grondige kennis verworven over de controlewerkzaamheden van alle vijf 
directoraten van de Oostenrijkse rekenkamer en heb ik mijn kennis over openbaar 
financieel beheer in het algemeen kunnen verdiepen en uitbreiden. Daarnaast was ik 
verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van verslagen voor het openbaar en 
parlementair debat. 

Ik had een beslissende rol in het in 2005 gestarte strategieproces en de herpositionering 
van de Oostenrijkse rekenkamer met de uitwerking van onder meer een 
missieverklaring, een strategie en een nieuwe programmeringsprocedure. Onder mijn 
verantwoordelijkheid als directeur-generaal vielen aanzienlijke hervormingsprojecten 
van de rekenkamer, waaronder instrumenten voor effectbeoordeling in de rekenkamer 
(enquêteprocedure, follow-up) en resultaatgerichtheid. Op het gebied van IT hebben wij 
talrijke projecten uitgevoerd voor de verbetering van de prestaties van de 
controleafdelingen en hebben wij de online afhandeling gewaarborgd van de speciale taken 
overeenkomstig de wet inzake politieke partijen en de wet inzake mediatransparantie. 
Bovendien was ik verantwoordelijk voor de drie publicaties van de rekenkamer over 
bestuurlijke hervorming. 

2. Wat zijn de belangrijkste successen die u tijdens uw loopbaan heeft geboekt? 
De overheidsmiddelen worden door belastingbetalers gegenereerd en mijn streven in het 
openbaar bestuur is daar uiterst verantwoordelijk mee om te gaan. Vanuit dit streven heb 
ik steeds vaart gezet achter hervormingen voor een beter gebruik van de middelen, heb ik 
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gelet op de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gebruik van begrotingsmiddelen en 
met een nauwgezette begrotingsuitvoering bijgedragen aan de consolidatie van de 
overheidsfinanciën in Oostenrijk. 

In lijn met deze benadering wil ik ook mijn bijdrage aan de bestuurlijke hervormingen 
tot mijn belangrijkste successen tot nu toe rekenen:

 De coördinatie en succesvolle voltooiing van projecten voor bestuurlijke hervorming 
als kabinetschef van de vicekanselier en toenmalig minister van Openbare Diensten en 
Sport van Oostenrijk (Taakhervormingscommissie, wet inzake administratieve 
hervorming 2001, structuurhervormingen in de ministeries, invoering van een 
nationaal systeem voor de controle van staf en een nieuwe verdeling van posten);

 de positionering van de Oostenrijkse rekenkamer als drijvende kracht achter 
hervormingen in Oostenrijk, waarbij ik verantwoordelijk was voor drie publicaties van 
de rekenkamer over bestuurlijke hervormingen, talrijke verslagen heb opgesteld, onder 
meer voor de commissie taakhervorming en de dereguleringscommissie, en daarmee 
het publieke imago van de rekenkamer als drijvende kracht achter de hervormingen in 
doorslaggevende mate mede heb bepaald;

 financiële vereffening 2016 (“Finanzausgleich”) binnen Oostenrijk, waarbij het 
startschot werd gegeven voor een fundamentele systemische verandering van de 
taakverdeling; de financiële vereffening werd transparanter, gestroomlijnder en 
eenvoudiger;

 een omvangrijke evaluatie van het begrotingsrecht in samenwerking met de OESO, 
het IMF en Oostenrijkse universiteiten met als doel de verdere ontwikkeling van de 
huidige regels;

 de oprichting van een afdeling uitgaventoetsing en bevordering van dit onderwerp in 
het Ministerie van Financiën met een duidelijke focus op de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het gebruik van begrotingsmiddelen.

De succesvolle begrotingsconsolidatie en de goede begrotingscijfers van de afgelopen 
jaren, evenals de sterke positionering van Oostenrijk op de internationale financiële markt 
zie ik ook als een van de belangrijkste successen. Wij zijn erin geslaagd een kentering 
van de trend in het begrotingsbeleid in te zetten en een duidelijke consolidatie te 
verwezenlijken zonder nieuwe schulden. De verwezenlijking van de begrotingskoers is 
alleen mogelijk met nauwgezet werk en gegronde argumenten. Door de strategische 
verdere ontwikkeling van de werkzaamheden binnen het directoraat hebben mijn 
uitstekende medewerkers een aanzienlijke bijdrage geleverd. Voor mij zijn de goede 
begrotingscijfers en in het bijzonder de strategische verdere ontwikkeling van mijn 
directoraat aanzienlijke successen in mijn werkzaamheden tot nu toe.

De ontwikkeling van medewerkers en de succesvolle integratie en verdere ontwikkeling 
van jonge medewerkers en de volgende generatie leidinggevenden onder mijn 
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verantwoordelijkheid zijn voor mij persoonlijk zeer belangrijk en ik reken de 
ontwikkelingen op dit gebied tot mijn belangrijkste successen. 

Boven alle successen van mijn loopbaan tot nu toe staat voor mij de factor 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Omdat deze waarde voor mij zeer belangrijk is, 
reken ik ook de succesvolle voltooiing van mijn opleiding tot rechter tot mijn 
belangrijkste successen. 

Ten slotte zie ik de eerste plaats van de Oostenrijkse rekenkamer in de Oostenrijkse 
vertrouwensindex in maart 2012 als geweldige bevestiging dat het werk als 
onafhankelijke instelling wordt erkend, en daarmee als succes voor mijn werkzaamheden 
op onder meer het gebied van communicatie en de strategische richting van de 
Oostenrijkse rekenkamer.

3. In hoeverre heeft u beroepservaring opgedaan bij internationale multiculturele en 
meertalige organisaties of instellingen die in andere landen dan uw thuisland zijn 
gevestigd?
In mijn functies tot nu toe waren er vaak internationale bevoegdheden waardoor ik 
relevante beroepservaring in en met internationale en meertalige organisaties heb 
opgedaan. 

Reeds aan het begin van mijn loopbaan heb ik ervaring opgedaan in het Europees 
Parlement en heb ik door mijn werkzaamheden inzicht gekregen in de werkzaamheden 
van het Parlement. Als medewerker van een lid van het Europees Parlement gaf ik 
ondersteuning aan de Commissies juridische zaken en rechten van de burger, 
binnenlandse veiligheid en fundamentele vrijheden en institutionele aangelegenheden en 
maakte ik het aftreden van de Commissie Santer mee, de werkzaamheden voor het 
Verdrag van Amsterdam en de voorbereidingen voor de invoering van de 
gemeenschappelijke munt. Deze ervaringen en de achtergrondkennis die men alleen kan 
verwerven in het kader van meerjarige werkzaamheden in een instelling waren voor de 
verdere stages van mijn loopbaan essentieel en hebben mij op doorslaggevende wijze 
geholpen met het nodige begrip van de werkwijze van de Europese instellingen. 

In het Oostenrijks Ministerie van Financiën vallen, zoals ik al eerder heb genoemd, de 
vertegenwoordiging van de Oostenrijkse financiële belangen op EU-niveau en de het 
beheer van de betalingsstromen tussen de EU-begroting en de Oostenrijkse federale 
begroting onder mijn verantwoordelijkheid. In dit verband ben ik in het bijzonder 
betrokken bij de onderhandelingen over de Europese jaarbegroting, met inbegrip van 
de bemiddelingsprocedure, ECOFIN BUDGET, en – via de Begrotingscommissie en de 
vereiste nationale richtlijnen – ook bij de uitvoering van de EU-begroting gedurende het 
jaar (in het bijzonder de gewijzigde begrotingen) en bij de jaarlijkse 
kwijtingsprocedure. Deze taken waren vooral tijdens het afgelopen voorzitterschap van 
de Europese Unie zeer uitdagend. Uiteraard vallen op dit moment ook de financiële 
aspecten van de lopende onderhandelingen over het meerjarig financieel kader onder 
mijn verantwoordelijkheid. 
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Gedurende mijn werkzaamheden bij de Oostenrijkse rekenkamer heb ik op 
verschillende internationale gebieden uitgebreide ervaring opgedaan: 

Enerzijds is de Oostenrijkse rekenkamer het secretariaat-generaal van INTOSAI. Het 
secretariaat-generaal van de Oostenrijkse rekenkamer verzorgt de centrale administratieve 
taken van INTOSAI, ondersteunt de raad van bestuur en het congres, bevordert de 
communicatie tussen de leden en organiseert seminars en bijzondere projecten. De 
bevoegde afdeling viel onder mijn verantwoordelijkheid. In deze functie was ik – naast de 
hierboven beschreven begrotingsaspecten – in het bijzonder ook betrokken bij de 
voorbereiding van de congressen en de vergaderingen van de raad van bestuur, 
afzonderlijke seminars en in het bijzonder bij de werkzaamheden van de taskforce 
communicatie en de initiatieven voor onafhankelijkheid. 

Anderzijds omvatten mijn verantwoordelijkheden bij de Oostenrijkse rekenkamer de 
liaisondienst met de rekenkamers van de lidstaten van de EU en de Europese 
Rekenkamer. Ter voorbereiding van de jaarlijkse contactcommissie – een bijeenkomst 
van de voorzitters van de rekenkamers van de EU en de Europese Rekenkamer – nam ik 
deel aan de bijeenkomsten op het niveau van verbindingsfunctionarissen. Bij deze 
bijeenkomsten, die dienen als platform voor de uitwisseling van ervaring en het bespreken 
van actuele kwesties met betrekking tot het publiek financieel toezicht op het gebruik van 
EU-middelen, heb ik onder meer het Oostenrijkse verzoek kenbaar gemaakt om de 
doelmatigheidscontroles door de Europese Rekenkamer te bevorderen. Dit aspect was 
vanuit Oostenrijks oogpunt belangrijk, omdat deze controles gericht zijn op het doelmatig 
gebruik van EU-subsidies. 

Bovendien heb ik grondige ervaring kunnen opdoen bij het gezamenlijk met de Europese 
Rekenkamer uitgevoerde intercollegiale toetsingsproject in Noorwegen, waaraan ik van 
Oostenrijkse zijde leiding gaf en waarbij de focus lag op het verhogen van de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van het publiek financieel toezicht en vooral ook de 
publieksrelaties.

4. Heeft men u kwijting verleend voor de managementtaken die u voorheen uitvoerde, 
indien een dergelijke procedure van toepassing is?
In het Oostenrijkse begrotingsrecht is geen kwijtingsprocedure voorzien die vergelijkbaar 
is met de kwijtingsprocedure in het kader van de EU-begroting. Het federale jaarverslag 
wordt door de Oostenrijkse rekenkamer voorgelegd aan de Nationale Raad en daar 
besproken en goedgekeurd. De zo verleende algemene, indirecte kwijting geldt daarmee 
ook voor het begrotingshoofdstuk onder mijn verantwoordelijkheid. 

In de vennootschappen waarvoor ik werkzaam ben in de raad van toezicht, werd of wordt 
wel steeds kwijting verleend.

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

Ik bekleed geen politiek ambt en heb nooit een politiek ambt bekleed. 

6. Wat zijn de drie belangrijkste beslissingen waarbij u tijdens uw loopbaan betrokken 
bent geweest?

http://www.intosai.org
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(1) De nieuwe positionering en strategische oriëntatie van de Oostenrijkse rekenkamer en 
de uitvoering van de bijbehorende hervormingen; 
(2) de kentering van de trend in het Oostenrijks begrotingsbeleid naar een evenwichtige 
begroting;
(3) de snelle, niet-bureaucratische oprichting van een fonds voor de bestrijding van de 
COVID-19-crisis om te zorgen voor de nodige financiering voor maatregelen voor het 
opvangen van de gevolgen van de COVID-19-crisis.

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? 

Onafhankelijkheid, transparantie, objectiviteit, integriteit en hoge kwaliteit zijn voor mij 
naast het optimale gebruik van overheidsmiddelen kernwaarden. Zowel mijn keuze voor 
de opleiding tot rechter als voor de overstap naar de rekenkamer waren gemotiveerd door 
mijn wens voor sterke, onafhankelijke overheidsinstellingen te werken die ernaar streven 
hun werkzaamheden met de hoogste kwaliteit, objectief, op basis van feiten en met een 
hoge mate van integriteit en onafhankelijkheid uit te voeren. 

In overeenstemming met dit inzicht hecht ik ook bij de uitvoering van mijn taken de 
grootste waarde aan deze waarden en heb ik dit streven ook meegenomen in mijn 
werkzaamheden als voorzitter van de ethiekcommissie van de Oostenrijkse 
rekenkamer. Deze commissie is opgericht voor de bewustmaking over de beginselen en 
regels van de gedragscode en voor het geven van hulp en advies aan de medewerkers van 
de Oostenrijkse rekenkamer, op basis van de Verklaring van Lima en de Verklaring van 
Mexico. 

Het is voor mij van het grootste belang deze waarden ook in mijn dagelijks werk in de 
praktijk te brengen. Dit vereist enerzijds een grondige inhoudelijke voorbereiding op basis 
van steekhoudende argumenten en anderzijds representatief optreden en 
overtuigingskracht. In het kader van mijn functies tot nu toe heb ik de uitvoering van mijn 
taken steeds op deze twee pijlers gebaseerd. Deze benadering vergt op het eerste gezicht 
meer inspanning, maar waarborgt op de middellange tot lange termijn de acceptatie, 
overtuigingskracht en het vermogen om te motiveren. Dit probeer ik ook als voorbeeld 
door te geven.

Het is daarom vanzelfsprekend voor mij dat mijn toekomstige werk – in het geval ik tot 
lid van de Europese Rekenkamer wordt benoemd – ook op deze waarden en vooral 
volledige onafhankelijkheid gebaseerd zal zijn. Dit betekent dat ik mijn plicht vrij van 
subjectieve argumenten, uitsluitend op basis van de grootst mogelijke zakelijkheid en op 
basis van juiste cijfers en feiten zal vervullen en er daarbij altijd op zal letten dat nooit ook 
maar de geringste schijn van een belangenconflict ontstaat en dat ik in de hoedanigheid 
van lid van de Europese Rekenkamer ook een voorbeeldfunctie zal bekleden. 

8. Heeft u of hebben uw naaste familieleden (uw ouders, broers en zussen, wettelijke 
partner en kinderen) zakelijke of financiële belangen of andere verplichtingen 



PR\1205510NL.docx 15/21 PE652.386v01-00

NL

waardoor een conflict met uw toekomstige taken zou kunnen optreden? 
Nee.

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? 
Uiteraard ben ik graag bereid alle vereiste informatie volledig beschikbaar te stellen.

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

11. Hebt u een actieve of uitvoerende rol in de politiek? Zo ja, welk niveau? Heeft u de 
afgelopen 18 maanden een politieke functie vervuld? Zo ja, verstrek nadere 
bijzonderheden.
Nee, ik heb geen actieve of uitvoerende rol in de politiek en heb geen actieve of 
uitvoerende rol in de politiek gehad. 

Mijn huidige functies in raden van toezicht en raden van bestuur zijn geen politieke 
functies, maar het gevolg van mijn functie als functionaris in het Oostenrijks Ministerie 
van Financiën. Het spreekt voor zich dat ik deze functies zal neerleggen in het geval ik tot 
lid van de Europese Rekenkamer word benoemd. 

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 ben nooit lid geweest van een politieke partij en bekleed geen functie waarvoor ik 
verkozen ben, noch een functie in een partij.

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?

Ik zou in een dergelijk geval exact op dezelfde manier reageren als in ieder ander geval in 
een andere lidstaat. Met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de interne 
voorschriften van de Europese Rekenkamer zou ik bij dergelijke verdachte situaties 
proactief en professioneel de vereiste maatregelen nemen. 

Het is voor mij een vanzelfsprekendheid er bij al mijn werkzaamheden nauwgezet op te 
letten dat nooit de schijn van een belangenconflict ontstaat. De bestrijding van fraude, 
corruptie en onregelmatigheden is essentieel voor het vertrouwen in een instelling. Met 
het oog op een cultuur van nultolerantie is vastberaden optreden bij dergelijke 
verdenkingen van het grootste belang en dit optreden moet onverwijld plaatsvinden met 
betrokkenheid van alle verantwoordelijke instanties.

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 
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bijdragen?
De politiek en het openbaar bestuur moeten zich terecht steeds meer bezighouden met 
de kwestie van prestaties en impact. Thema’s als efficiëntie, effectiviteit en effect staan 
centraal in de discussies over goed financieel beheer. Burgers willen met recht een 
antwoord op de vraag over een zo efficiënt mogelijke besteding en het beoogde effect van 
hun belastinggeld. Bij het begrotingsbeleid en begrotingsbeheer gaat het niet meer alleen 
om de toewijzing van de middelen, maar vooral ook om het daarmee beoogde effect. In 
het belang van een optimale besteding van de overheidsmiddelen moeten deze thema’s 
naar mijn mening worden bevorderd en verder worden ontwikkeld, en moet de aandacht 
worden verlegd van de input naar de resultaten.

De cultuurverandering naar een focus op goed financieel beheer is op veel gebieden al 
voltrokken. Het Oostenrijks openbaar bestuur vervult sinds de hervorming van het 
begrotingsrecht in 2013 bijvoorbeeld een voortrekkersrol op het gebied van 
resultaatgericht beheer. De toepassing van een resultaatgerichte effectbeoordeling bij 
wetgevingsvoorstellen en projecten en de invoering van verplichte effectdoelstellingen 
met concrete maatregelen en indicatoren in begrotingsdocumenten hebben geleid tot een 
aanzienlijke kwaliteitsverbetering in het openbaar bestuur in Oostenrijk.

In het licht van deze ontwikkeling rijst ook op het gebied van financiële controle niet 
alleen de vraag over het wettig en regelmatig gebruik van openbare middelen, maar vooral 
ook de vraag over het doelmatig, efficiënt en effectief gebruik daarvan. De controle van 
de overheidsfinanciën moet hierop reageren door nadruk te leggen op 
doelmatigheidscontroles. Bij de openbare controle moet niet alleen het wettig en 
regelmatig gebruik van overheidsmiddelen worden getoetst, maar vooral ook antwoord 
worden gegeven op de vraag of de middelen doelmatig, efficiënt en effectief zijn gebruikt 
voor het verwezenlijken van de politieke doelstellingen. De openbare controle moet door 
middel van relevante aanbevelingen ook bijdragen tot de verbetering van goed financieel 
beheer. Doelmatigheidscontroles moeten besluitvormers een goede basis geven voor 
beleidsbeslissingen ter verbetering van het bestuur. 

Het onderzoek naar de vraag of het beleid en de programma’s de nagestreefde 
doelstellingen hebben bereikt en of de middelen optimaal zijn gebruikt, vereist een breder 
perspectief en kan ook een uitdaging vormen voor de gevestigde praktijken van controle-
instanties. Dit onderzoek levert echter een duidelijke meerwaarde op met het oog op 
het vermogen van openbare instellingen om toekomst- en hervormingsgericht op te 
treden. De externe blik van openbare controle kan aanwijzingen opleveren om 
tekortkomingen te verhelpen, gevestigde structuren en processen kritisch te bekijken en 
vooral ook besluitvormers een impuls tot hervorming te geven. Deze bijdrage tot een 
optimaal gebruik van overheidsmiddelen zorgt er ook voor dat de controle-instelling en 
haar medewerkers ervaren dat hun werkzaamheden een bevredigende meerwaarde 
hebben. Ook bij controlewerkzaamheden draait het om efficiëntie en het effect van de 
gebruikte middelen!

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 
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samenwerking tussen de Rekenkamer en het Europees Parlement (in het bijzonder 
de Commissie begrotingscontrole) verder verbeteren om zowel het publieke toezicht 
op de algemene uitgaven als het rendement ervan te bevorderen?
Publiek toezicht is naast de begrotingsbevoegdheid een hoeksteen van het democratische 
bestel. Voor een zo doeltreffend mogelijke uitvoering van deze taak is passende 
ondersteuning door de verantwoordelijke instellingen nodig.

De Europese Rekenkamer moet zowel voor de kwijtingsprocedure als door middel van 
haar speciale verslagen een volledige, valide en objectieve basis bieden voor de 
parlementaire werkzaamheden van de hoogste kwaliteit en daarmee de vereiste 
transparantie scheppen voor de parlementaire controlewerkzaamheden. De leden van het 
Parlement en de burgers moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de bevindingen 
en beoordelingen, de verslagen moeten tijdig beschikbaar zijn voor eventuele aanstaande 
besluiten en voor de actiegebieden moeten passende uitvoerbare aanbevelingen worden 
opgesteld. 

Voor alles moeten de auditonderwerpen betrekking hebben op actuele onderwerpen die 
relevant zijn voor de toekomst en de wezenlijke risico’s bestrijken. Een gestructureerde 
uitwisseling over de onderwerpen met het Europees Parlement en de Commissie 
begrotingscontrole is in ieder geval zinvol.

In de Oostenrijkse rekenkamer was ik gedurende tien jaar verantwoordelijk voor de 
liaisondienst met de Nationale Raad en de parlementen van de deelstaten. Hierbij heb ik 
de ervaring opgedaan dat vooral ook de leesbaarheid van de verslagen en 
uitvoerbaarheid van de aanbevelingen en follow-up-processen van essentieel belang 
zijn voor het welslagen van de controle. De passende presentatie van het verslag en de 
bevindingen in het kader van de beraadslagingen in de Commissie begrotingscontrole, 
maar ook in de desbetreffende gespecialiseerde commissies kan ook een positieve bijdrage 
leveren. 

Wanneer aan deze vereisten wordt voldaan, beschikt het Parlement over een grondige 
onderbouwing voor de uitoefening van zijn controletaak in het belang van de 
democratische verantwoordingsplicht en de legitimiteit en duurzaamheid van de EU in het 
algemeen. 

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

In overeenstemming met de focus op een cultuur van goed financieel beheer in het 
openbaar bestuur bestaan er bepaalde verwachtingen ten aanzien van de publieke 
financiële controle. De overheidsmiddelen worden door belastingbetalers verdiend en wij 
zijn aan hen verantwoording verschuldigd; overheidsmiddelen moeten daarom op zeer 
verantwoorde wijze, efficiënt en effectief worden besteed om de doelstellingen van het 
beleid en de programma’s te verwezenlijken en een optimaal gebruik van de middelen te 
garanderen. 

Deze zeer belangrijke kwesties staan centraal bij doelmatigheidscontroles. Zoals ik al 
eerder heb vermeld, wordt in lijn met deze ontwikkeling van de publieke controle van 
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financiën verwacht dat de controlewerkzaamheden verder worden ontwikkeld en worden 
afgestemd op deze uitgangspunten. De Oostenrijkse rekenkamer verricht voornamelijk 
doelmatigheidscontroles en het Oostenrijks bestuur heeft sinds de hervorming van het 
begrotingsrecht in 2013 een voortrekkersrol op het gebied van resultaatgericht beheer van 
overheidsmiddelen. Zowel in de Oostenrijkse rekenkamer als in het Ministerie van 
Financiën heb ik de meerwaarde gezien van de bredere focus van doelmatigheidscontroles 
en de voordelen van resultaatgericht beheer. De in de Oostenrijkse grondwet vastgelegde 
beginselen van resultaatgerichtheid, transparantie, efficiëntie en een zo getrouw mogelijke 
weergave van de financiële situatie beschouw ik als richtinggevend. 

Van controleautoriteiten kan terecht worden verwacht dat zij controles uitvoeren die 
gericht zijn op de efficiëntie en effectiviteit van het gebruik van begrotingsmiddelen, 
uitspraken doen over de verwezenlijking van de politieke doelstellingen en aanbevelingen 
doen voor een beter gebruik van overheidsmiddelen. Openbare controleverslagen over de 
prestaties geven politieke besluitvormers en de leidinggevenden en medewerkers van 
openbare instellingen een uitgebreide grondslag voor de verbetering van de 
werkzaamheden van de instellingen om zo tot een optimaal gebruik van 
overheidsmiddelen te komen. Zij creëren transparantie en vergroten daarmee het vereiste 
bewustzijn en de waarschijnlijkheid dat er vervolg aan wordt gegeven. Ten slotte 
vergroten zij het vertrouwen van de burgers. Er moet daarom meer gebruik worden 
gemaakt van de meerwaarde van doelmatigheidscontroles en de speciale verslagen die 
daaruit voortvloeien. Als ik word benoemd tot lid van de Europese Rekenkamer zet ik 
mijn ervaring met doelmatigheidscontroles en resultaatgericht beheer graag in voor de 
doelstellingen van de Europese Unie.

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?
In het artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is 
volkomen terecht bepaald dat de Europese Rekenkamer en de nationale controle-instanties 
van de lidstaten in onderling vertrouwen en met behoud van hun onafhankelijkheid 
moeten samenwerken. 

Voor samenwerking in onderling vertrouwen met behoud van de onafhankelijkheid is 
begrip voor de standpunten van de ander nodig. Dit is vooral belangrijk omdat ook op het 
niveau van de rekenkamers de verscheidenheid te zien is die de bijzondere kwaliteit van 
de Europese Unie is. De rekenkamers van de lidstaten hebben door hun geschiedenis 
verschillende rechtsposities en taakgebieden, en zijn in verschillende mate belast met 
financiële, nalevingsgerichte en doelmatigheidscontroles; iedere nationale rekenkamer 
heeft haar eigen sterke zijden. Hetzelfde geldt des te meer voor de uitvoering van EU-
programma’s en beleid op nationaal niveau. 

Daarom is het uitdagend, maar effectiever om bij de samenwerking en bij de controles de 
nadruk te leggen op het leren van de besten en de bevindingen op Europees en 
nationaal niveau te bespreken en gevolg te geven aan de aanbevelingen. 
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Deze coöperatieve benadering is ook essentieel omdat het grootste deel van de EU-
begroting in gedeeld beheer wordt uitgevoerd en een optimaal gebruik van de middelen 
uitsluitend gezamenlijk door beide bij de controle betrokken partners kan worden 
gewaarborgd. 

Zoals eerder vermeld omvatte mijn verantwoordelijkheid in de Oostenrijkse rekenkamer 
ook de liaisondienst met de rekenkamers van de lidstaten van de EU en de Europese 
Rekenkamer, waar ik onder meer het Oostenrijkse verzoek om de bevordering van 
doelmatigheidscontroles door de Europese Rekenkamer kenbaar heb gemaakt. 

De ontwikkelingen die in de tussentijd hebben plaatsgevonden op basis van de nieuwe 
strategie van de Europese Rekenkamer, die gericht is op doelmatigheidscontroles, de 
betere afstemming van de controleprogramma’s en de optimale uitvoering van 
gezamenlijke controles, kunnen zeker worden gerekend tot belangrijke mijlpalen in de 
verbetering van de samenwerking. Ik zou hier passende aandacht aan willen blijven 
schenken. 

Ook de samenwerking van de Europese Rekenkamer met de nationale parlementen en 
nationale instellingen is zeer belangrijk. Tegen de achtergrond van het belang voor de 
begroting van het gedeeld beheer is het essentieel dat aandacht wordt besteed aan de 
verbetering van het gebruik van EU-middelen in samenwerking met de lidstaten. Ook op 
dit actieterrein zou de focus op de Europese Rekenkamer en het Europees Parlement 
gezamenlijk met de nationale parlementen en nationale controle-instanties doorslaggevend 
zijn.

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?
Zoals ik al heb verklaard in antwoord op de vorige vraag, is de samenwerking van de 
Europese rekenkamer in onderling vertrouwen met de nationale controle-instanties met 
behoud van de onafhankelijkheid bij alle controlewerkzaamheden een doorslaggevende 
factor voor de succesvolle controle van overheidsfinanciën. Alleen samen kunnen we 
de verwachte doelstellingen op Europees niveau bereiken en het foutenpercentage 
verminderen. 

Deze coöperatieve benadering is ook van doorslaggevend belang om het Europees 
Parlement passende controlebevindingen te leveren die concreet betrekking hebben op de 
lidstaten. De nationale controleautoriteiten onderscheiden zich door hun begrip van de 
regionale bijzonderheden en de bijbehorende kennis van de details en achtergrond, de 
Europese Rekenkamer onderscheidt zich door haar totaalblik en verbonden, “Europese” 
benadering. De uitwisseling van controlebevindingen en -gegevens binnen de 
wettelijke bepalingen is daarom van belangrijk, zowel met oog op de efficiënte inzet van 
controlemiddelen als met het oog op de effectiviteit van de controle. 

Dit vereist echter uniforme normen bij de controle en de adequate uitwisseling van 
ervaringen tussen controleurs. Gemeenschappelijke workshops, opleidingsprogramma’s 
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en een onderlinge uitwisseling van controleurs dragen bij aan een adequaat wederzijds 
begrip en bewustzijn van de bijzonderheden van de ander. Ik zie het door de Oostenrijkse 
rekenkamer geïnitieerde MBA-programma Public Auditing met de Wirtschaftsuniversität 
Wien als positief voorbeeld hiervan. 

Een andere doorslaggevende factor is de manier waarop een verslag wordt opgesteld, in 
het bijzonder bij complexe feiten. Ook bij detailkwesties is het belangrijk – op grond van 
volledige, valide bevindingen – de kernboodschap op de voorgrond te plaatsen en de 
informatie die noodzakelijk is voor de werkzaamheden van het Parlement centraal te 
plaatsen en hieraan passende aanbevelingen ter verbetering van de uitvoering van de 
publieke taken en goede praktijken te koppelen. 

Overige vragen

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

Ja. 

Ik heb naar deze functie gesolliciteerd omdat ik wil bijdragen tot een zo goed mogelijke 
besteding van overheidsmiddelen en de werking van de instellingen Europese Unie in het 
belang van de Europese Unie. Het gaat mij om het grootste vertrouwen in het werk van 
Europa, de verbetering van het gebruik van middelen en de optimale verwezenlijking van 
de politieke doelstellingen ten behoeve van de Europese belastingbetalers. 

Hiervoor is vereist dat ik mijn functie kan uitvoeren in de beste, op vertrouwen 
gebaseerde samenwerking met de betrokken instellingen. Daarnaast worden uit hoofde 
van het Verdrag van de leden van de Europese Rekenkamer onafhankelijkheid, passende 
kwalificaties en de uitoefening van hun taken in het belang van de EU verwacht. 

In het geval ik het Parlement bij de hoorzitting niet kan overtuigen van mijn professionele 
en persoonlijke geschiktheid, mijn verbondenheid met de doelstellingen van een 
onafhankelijke controle-instelling en de gerechtvaardigde verwachtingen ten aanzien van 
haar leden, is dit geen passende grondslag om mijn taken te vervullen op de manier die ik 
mij heb voorgenomen. Daarom zou ik mijn kandidatuur intrekken. 
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