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ANTWOORDEN AAN HET EUROPEES PARLEMENT 

VRAGENLIJST VOOR DE KANDIDAAT-COMMISSARIS 

Johannes HAHN 

Kandidaat-commissaris voor Begroting en Administratie 

 

 

1. Algemene bekwaamheid, inzet voor Europa en onafhankelijkheid 

 

Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring maken u geschikt voor het vervullen 

van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het Europees algemeen 

belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn?  

Wat zijn uw drijfveren?  

Op welke wijze wilt u invulling geven aan de strategische agenda van de Commissie?  

Hoe zult u ervoor zorgen dat gendermainstreaming wordt toegepast en de 

genderdimensie wordt geïntegreerd in alle beleidsterreinen van uw portefeuille? 

Hoe kunt u uw onafhankelijkheid aantonen? Kunt u garanderen dat uw vroegere, 

huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over uw functioneren als 

commissaris? 

 

 

Ik ben al bijna tien jaar commissaris. In die periode heb ik mijn inzet voor het Europese 

belang en mijn onafhankelijkheid aangetoond, zowel in de besluiten die ik heb genomen als in 

de politieke invloed die ik heb uitgeoefend. Niet in het minst daarom heeft het Oostenrijkse 

parlement mijn benoeming unaniem goedgekeurd. 

 

Als Europees commissaris voor Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen – mijn 

huidige portefeuille – heb ik het uitbreidingsproces met alle landen van de Westelijke Balkan 

nieuw leven ingeblazen. Hiertoe waren enkele belangrijke initiatieven nodig, zoals de 

strategie voor de Westelijke Balkan, de agenda van Sofia en de succesvolle crisisbeheersing 

in Noord-Macedonië, die de weg vrijmaakte voor een oplossing voor de naamkwestie. Ik heb 

ook bijgedragen aan de stabilisering van de oostelijke nabuurschapslanden door middel van 

strategische en op maat gesneden partnerschappen ter bevordering van democratische 

veranderingen, economische stabiliteit en de rechtsstaat. In de landen van het zuidelijk 

nabuurschap heb ik bijgedragen tot de beheersing van de lopende conflicten en waar mogelijk 

tot een verbetering van de situatie. Ik heb verder met succes uitvoering gegeven aan de EU-

faciliteit voor vluchtelingen in Turkije en heb een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting 

van het trustfonds voor Syrië ter ondersteuning van landen die Syrische vluchtelingen 

opvangen. Met het oog daarop heb ik ervoor gezorgd dat de EU-middelen onder mijn 

verantwoordelijkheid werden gebruikt om het reactievermogen te versterken van de landen op 

de verschillende migratieroutes en de landen die door de oorlog in Syrië zijn getroffen. 
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Tijdens mijn mandaat als Europees commissaris voor Regionaal Beleid heb ik gezorgd voor 

een fundamentele hervorming van het regionaal beleid om de Europese regio’s te helpen de 

financiële en economische crisis het hoofd te bieden in een tijd waarin de 

overheidsinvesteringen in bijna alle delen van Europa dramatisch daalden. Onder mijn leiding 

werden de fondsen voor regionaal beleid het belangrijkste investeringsinstrument van Europa 

en werden de middelen gericht ingezet voor de strijd tegen de klimaatverandering, voor 

energie-efficiëntie en investeringen in hernieuwbare energie en voor innovatie. Het Europees 

Parlement is in al deze verwezenlijkingen een cruciale partner en drijvende kracht geweest.   

 

Ik zie een duidelijk verband tussen mijn vorige portefeuilles en mijn toekomstige 

verantwoordelijkheden indien ik word benoemd als Europees commissaris voor Begroting en 

Administratie. Het bevorderen van economische ontwikkeling en integratie door middel van 

concrete projecten en strategische investeringen is een belangrijk onderdeel van de ervaring 

die ik in mijn nieuwe functie zal meenemen. Tijdens mijn vorige mandaten hebben we 

gezorgd voor meer veiligheid en economische kansen door middel van regionale 

connectiviteit in de Westelijke Balkan en in het oostelijk en het zuidelijk nabuurschap. In een 

steeds heterogener mondiaal landschap moet de EU niet alleen assertiever handelen, maar ook 

nauwer samenwerken met internationale partners om haar invloed te vergroten. Daarom heb 

ik met name de samenwerking met de internationale financiële instellingen geïntensiveerd om 

de hervormingen in het oostelijk en het zuidelijk nabuurschap en de Westelijke Balkan te 

ondersteunen.  

 

Mijn motivatie ligt erin de transformerende kracht van de Europese Unie en haar 

verschillende instrumenten te gebruiken om mensen een beter leven, betere kansen en meer 

welvaart te geven. Ik zal helpen om onze politieke prioriteiten om te zetten in resultaten die 

een verschil maken. Daarom zal ik werk maken van een nóg modernere, diversere en 

flexibelere Europese Commissie met gekwalificeerd en toegewijd personeel om resultaten te 

boeken waar dat het meest nodig is. Als ik word benoemd als commissaris, zal dit een 

belangrijk onderdeel van mijn missie zijn. 

 

In mijn hele professionele en politieke carrière waren Europa en de Europese Unie steeds de 

bredere context waarbinnen mijn werkzaamheden plaatsvonden. Ik heb altijd het idee 

voorgestaan van een verenigd Europa waarvan de burgers de vruchten plukken. Voor mij is de 

begroting het beleid vertaald in cijfers. In mijn eerdere werk als commissaris heb ik bewezen 

dat ik de EU-middelen op één lijn kan brengen met de politieke prioriteiten en optimaal kan 

gebruikmaken van de EU-begroting. Als commissaris voor Regionaal Beleid heb ik 

bijvoorbeeld verplichte minimumtoewijzingen voor hernieuwbare energie en energie-

efficiëntiemaatregelen ingevoerd, vooruitlopend op het huidige debat over de 

klimaatverandering. Op dezelfde manier zal ik alles in het werk stellen om tijdig tot 

overeenstemming te komen over een financieel kader dat geschikt is voor het beoogde doel. 

 

Voor regionaal beleid en het uitbreidings- en nabuurschapsbeleid is samenwerking nodig met 

bijna elk beleidsterrein binnen de Commissie. Deze ervaring zal me zeker van pas komen in 

een Commissie waarin veel belang wordt gehecht aan teamwerk en een gezamenlijke aanpak 
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van de Europese prioriteiten. Dat geldt in het bijzonder voor begroting en administratie, 

waarbij de coördinatie van onze instrumenten en beleidsmaatregelen van cruciaal belang is 

om maximaal effect te sorteren. Ons Europees ambtelijk apparaat, en met name het personeel 

van de Europese Commissie, zal vooroplopen bij de uitvoering van de politieke prioriteiten 

voor de komende vijf jaar. Wil de Unie een voortrekkersrol spelen in de overgang naar een 

gezonde planeet en een nieuwe digitale wereld, en tegelijkertijd onze sociale markteconomie 

verbeteren en haar mondiale leiderschap opeisen, dan heeft ze hooggekwalificeerde en 

toegewijde ambtenaren nodig. Gendergelijkheid is in dit verband altijd belangrijk geweest 

voor mij. Ik ben ervan overtuigd dat kwantitatieve doelstellingen, in combinatie met 

maatregelen om vrouwelijke kandidaten aan te moedigen en een klimaat te scheppen dat 

bevorderlijk is voor management development, essentieel zullen zijn om tot volledige 

gendergelijkheid te komen. 

 

Als lid van het college heb ik voldaan aan alle verplichtingen tegenover die instelling, 

waaronder het indienen en actualiseren van de opgaven van financiële belangen waar nodig. 

Net als tijdens mijn vorige mandaten zal ik de letter en geest van het Verdrag ten volle 

naleven, met name de verplichting om in het Europese belang te handelen en geen 

aanwijzingen van mijn land te volgen. Ik zal ook de gedragscode voor de leden van de 

Europese Commissie en de bepalingen inzake belangenconflicten naleven. Mijn 

belangenverklaring is volledig en openbaar en zal worden bijgewerkt in geval van eventuele 

wijzigingen. 

 

 

2. Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement 

 

Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre bent u bereid 

verantwoording af te leggen aan het Parlement over uw handelen en dat van uw 

diensten? 

Kunt u specifieke toezeggingen doen ten aanzien van meer transparantie, intensievere 

samenwerking en een actieve follow-up van de standpunten en verzoeken om 

wetgevingsinitiatieven van het Parlement? Bent u met betrekking tot geplande 

initiatieven en lopende procedures bereid om het Parlement op gelijke voet met de Raad 

van informatie en documenten te voorzien? 

 

Zoals ik in de afgelopen tien jaar heb laten blijken, ondersteun ik ten volle het 

collegialiteitsbeginsel als fundament voor het goede functioneren van de Commissie. Het ligt 

aan de basis van evenwichtige en weloverwogen beslissingen waarbij rekening wordt 

gehouden met de verschillende aspecten van het besluitvormingsproces en de verschillende 

standpunten en benaderingen. Het staat garant voor de samenhang van ons beleid en onze 

voorstellen. In dit verband zal ik de politieke verantwoordelijkheid dragen voor de activiteiten 

die onder mijn bevoegdheid vallen, zoals uiteengezet in mijn opdrachtbrief.  
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Ik vind overleg met het Europees Parlement van het grootste belang om voor politieke 

betrokkenheid en resultaten te zorgen. Ik zal met het Parlement en de bevoegde commissies 

blijven samenwerken in alle stadia van het beleidsvormingsproces én de politieke dialoog.  

 

Wil het institutionele bestel van de EU werken en het besluitvormingssysteem van de EU 

efficiënt en legitiem zijn, dan is doeltreffende interinstitutionele samenwerking essentieel. 

Een dergelijke samenwerking is gebaseerd op een aantal leidende beginselen die ik ten volle 

onderschrijf. Deze beginselen zijn onder meer openheid, wederzijds vertrouwen, efficiëntie en 

regelmatige informatie-uitwisseling. In de politieke beleidslijnen en opdrachtbrieven van 

verkozen voorzitter Von der Leyen wordt ten volle rekening gehouden met deze beginselen en 

wordt nadruk gelegd op het voornemen om de bijzondere relatie tussen het Europees 

Parlement en de Commissie te versterken. Als ik word benoemd tot commissaris voor 

Begroting en Administratie, onderschrijf ik deze doelstelling en zal ik de bepalingen van het 

Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese 

Commissie uit 2010 en het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 2016 volledig 

respecteren. Ik heb altijd op een open, transparante en constructieve manier met het Europees 

Parlement gewerkt en ben zinnens dit ook in de toekomst te doen. 

 

In overeenstemming met de politieke beleidslijnen van verkozen voorzitter Von der Leyen zal 

ik beschikbaar zijn om deel te nemen aan plenaire vergaderingen, alle relevante 

commissievergaderingen en trialoogbesprekingen. Ik zal ervoor zorgen dat de parlementaire 

commissies betrokken worden bij belangrijke ontwikkelingen die onder mijn 

verantwoordelijkheid vallen, en ik ben mij volledig bewust van het belang van gelijke 

behandeling van het Parlement en de Raad. Niet alleen is dit vereist op grond van de gewone 

wetgevingsprocedure, het is ook een must voor een commissaris die, als lid van het college, 

verantwoording moet afleggen aan de rechtstreeks verkozen leden van het Europees 

Parlement.  

 

Ik verbind mij er ook toe betrekkingen met mijn medecommissarissen en met de diensten 

onder mijn verantwoordelijkheid te onderhouden op basis van loyaliteit, vertrouwen, 

transparantie, tweerichtingsverkeer van informatie en wederzijdse bijstand. Ik zal ook 

regelmatig informatie uitwisselen met de voorzitters van de betrokken parlementaire 

commissies, rechtstreeks met de commissieleden communiceren en ervoor zorgen dat ik 

beschikbaar ben voor bilaterale vergaderingen. Zo heb ik tijdens mijn vorige mandaten 

gewerkt. 

 

Ik zal er ook voor zorgen dat de vragen van leden van het Europees Parlement aan de 

Commissie over onderwerpen die onder mijn verantwoordelijkheid vallen, snel en accuraat 

worden beantwoord. Ik zal voor de plenaire vergadering en/of de commissies van het 

Europees Parlement verschijnen wanneer mij om een antwoord of reactie wordt verzocht. 
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Vragen van de Begrotingscommissie:  

3. De Commissie als volkomen eerlijke bemiddelaar 

Voorgaande jaren hebben leden van de Begrotingscommissie het zeer gewaardeerd dat 

de commissaris beschikbaar was voor regelmatig contact en open stond voor politieke 

dialoog. In een aantal specifieke gevallen hadden zij echter het gevoel dat de 

commissaris zijn rol als eerlijke bemiddelaar niet altijd optimaal invulde. In de 

jaarlijkse begrotingsprocedure kwam het voor dat de Commissie initiatieven nam die 

gunstig uitpakten voor lidstaten waarmee achteraf de impact van door het Parlement 

ingediende amendementen teniet werd gedaan, zonder dat zij het Parlement daarvan 

meteen op de hoogte stelden. Voor de tussentijdse evaluatie van het MFK (gezamenlijke 

verklaring over extra kredieten en herschikkingen) en het percentage van de 

begrotingsbijdrage van de EU aan de tweede tranche van de Faciliteit voor 

vluchtelingen in Turkije, had de Commissie al van te voren met de Raad onderhandeld 

over besluiten waarmee vooruit werd gelopen op de daarop volgende 

begrotingsonderhandelingen, als gevolg waarvan de bewegingsruimte van het Parlement 

beperkt bleef.   

In de lopende besprekingen over het MFK voor de periode 2021-2027 heeft de 

Commissie steun verleend aan de Raad en de Europese Raad bij de invoering van 

werkmethoden (onderhandelingspakketten en het tussen vierkante haken plaatsen van 

bepalingen die vallen onder de gewone wetgevingsprocedure), wat zou kunnen leiden tot 

een beperktere institutionele rol van het Parlement als verankerd in de Verdragen. 

Dergelijke stappen hebben helaas het vertrouwen van het Parlement in de diensten van 

de Commissie geschaad. 

Hoe zult u garanderen dat de Commissie in de volgende jaarlijkse en meerjarige 

onderhandelingen op alle niveaus een eerlijke bemiddelaar en hoedster van de 

Verdragen zal zijn? Hoe wilt u erop toezien dat alle eerdere en toekomstige akkoorden 

tussen de drie instellingen zullen worden nageleefd in de vorm waarin ze 

overeengekomen zijn? Welke concrete maatregelen gaat u nemen om het vertrouwen 

van het Parlement in de rol van de Commissie als eerlijke bemiddelaar te herstellen, ook 

met het oog op de toezegging van de verkozen voorzitter om het partnerschap met het 

Parlement te versterken?  

Wat voor actieve stappen zal de Commissie in het bijzonder ondernemen zodat de 

goedkeurings- en medebeslissingsbevoegdheden van het Parlement in MFK-gerelateerde 

aangelegenheden terdege onderkend en geëerbiedigd worden door de (Europese) Raad? 

Ik hecht groot belang aan een goede werkrelatie met de Begrotingscommissie, met name met 

betrekking tot de jaarlijkse begrotingsprocedures en het meerjarig financieel kader. In mijn 

huidige en vorige hoedanigheid als commissaris heb ik altijd goede werkrelaties met het 

Parlement onderhouden en ik kijk ernaar uit met u samen te werken indien ik word benoemd 

als commissaris voor Begroting en Administratie. Ik zal persoonlijk behoorlijk wat tijd 

besteden aan de bevordering van goede werkrelaties en zal ervoor zorgen dat mijn diensten op 

dit gebied extra inspanningen leveren.   

Volgens mij is het de rol van de Commissie om de convergentie te bevorderen tussen de twee 

takken van de begrotingsautoriteit. Objectief gezien kan het moeilijk zijn om de soms zeer 
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uiteenlopende standpunten van het Europees Parlement en de Raad met elkaar in 

overeenstemming te brengen, maar u kunt ervan op aan dat ik in dergelijke onderhandelingen 

principieel een volledig neutrale rol zal spelen. Om dit te bereiken moet de Commissie tijdig 

technische input voor oplossingen leveren, en trachten ervoor te zorgen dat er geen 

misverstanden zijn. Ik ben bereid om de ondersteuning door mijn team in dit verband te 

intensiveren.   

Concreet stel ik voor om met de rapporteurs van het Parlement een regelmatige dialoog over 

het meerjarig financieel kader tot stand te brengen, zodat we u regelmatig kunnen informeren, 

we van gedachten kunnen wisselen en de balans kunnen opmaken van de geboekte 

vooruitgang.   

Ik zal ook de maatregelen voortzetten die al zijn genomen om de rol van uw commissie te 

versterken: regelmatige deelname aan de vergaderingen van de Begrotingscommissie, 

informatie, presentatie en gedetailleerde rapportage door mijzelf of mijn diensten over elk 

nieuw begrotings- of wetgevingsvoorstel, de budgettaire aspecten van belangrijke kwesties, 

alle ontwerpen van gewijzigde begroting en de uitvoering van de jaarlijkse begroting.  

Wat het meerjarig financieel kader 2021-2027 betreft, ben ik tevreden dat het Parlement van 

bij de start bij de voorbereiding betrokken was. De Raad heeft nog geen standpunt ingenomen 

over het meerjarig financieel kader en over de eigen middelen, waarvoor bijzondere 

wetgevingsprocedures gelden uit hoofde van de artikelen 311 en 312 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie. Hoewel het proces en de werkprocedures die 

de Raad en de Europese Raad hebben gekozen, grotendeels zijn vastgesteld door hun 

voorzitterschap en de lidstaten, zal ik altijd het partnerschap en de samenwerking tussen de 

instellingen bevorderen en zal ik de Europese Raad en de Raad verzoeken ten volle rekening 

te houden met de standpunten van het Europees Parlement.  

Ik wil zorgen voor een voortdurende dialoog en onderhandelingen tussen het Europees 

Parlement en de Raad zodat er tijdig een algemeen akkoord over het pakket meerjarig 

financieel kader en alle daarmee verband houdende wetgeving wordt bereikt. Ik zal me 

volledig neutraal opstellen met betrekking tot de instellingen, op basis van het beginsel van 

loyale samenwerking en op basis van gedegen budgettaire en technische expertise, en altijd 

rekening houdend met de Europese meerwaarde van de EU-begroting.   

Ik sta ook open voor eventuele suggesties die u heeft om onze werkrelatie nog te verbeteren. 

 

4. Specifieke toezeggingen van de verkozen voorzitter 

In de politieke richtsnoeren die hebben geleid tot haar uitverkiezing, zegde de verkozen 

voorzitter Von der Leyen een aantal zaken toe waarvan de uitgavenkant gevolgen heeft 

voor de begroting: 1) een nieuw Fonds voor eerlijke transitie; 2) een Plan voor 

duurzame Europese investeringen van 1 triljoen EUR verspreid over tien jaar en 50 % 

klimaatfinanciering voor de EIB om gedeelten daarvan te gebruiken voor een Europese 

klimaatbank; 3) een privaat-publiek fonds met als specialisatie beursintroducties van 

kmo’s; 4) een begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen voor de 

eurozone; 5) een Europees werkloosheidsherverzekeringsstelsel; 6) een Europese 

kindergarantie; 7) toereikende investeringen uit het ESF+ om de kwaliteit en 

toegankelijkheid van systemen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang te 
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verbeteren;  8) een permanent instrument om jeugdwerkloosheid te bestrijden; 9) een 

verdriedubbeling van de begroting voor Erasmus; 10) de rechtsstaat als integraal 

onderdeel van het volgende MFK; 11) een vast corps van 10 000 grenswachten van 

Frontex, dat eerder wordt ingezet dan de huidige streefdatum van 2027; 12) 120 miljard 

EUR aan investeringen in extern optreden en een hechter partnerschap met Afrika; en 

13) een versterking van het Europees defensiefonds.   

De verkozen voorzitter zegde tevens toe initiatieven te (her)lanceren met gevolgen voor 

de inkomstenkant van de begroting van de Unie: 1) de invoering van een 

koolstofbelasting aan de grens; 2) de uitbreiding van het emissiehandelssysteem tot de 

maritieme sector en de beperking van de gratis emissierechten voor 

luchtvaartmaatschappijen; 3) de omzetting van de huidige voorstellen inzake 

belastingen voor grote technologiebedrijven in wetgeving; en 4) de verwezenlijking van 

de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting.   

Kunt u voor elk van deze initiatieven de financiële gevolgen schetsen en daarnaast 

aangeven wanneer en in welke vorm (bijv. nieuw of herzien 

programma/MFK/voorstellen voor eigen middelen) u van plan bent ze te presenteren? 

Hoe en wanneer zult u het voorstel van de Commissie, waarin lagere MFK-maxima 

werden genoemd dan in de toezeggingen van de verkozen voorzitter, herzien? Hoe 

beoordeelt u het standpunt van het Parlement over het MFK 2021-2027, zoals 

uiteengezet in zijn resolutie van 14 november 2018, ook gezien het feit dat hierin al 

rekening is gehouden met de begrotingsgevolgen van verschillende van deze initiatieven? 

De politieke beleidslijnen van de verkozen voorzitter vormen de grondslag voor de 

strategische agenda van de nieuwe Commissie.   

Hoewel de voorstellen van de Commissie voor het meerjarig financieel kader nog steeds een 

zeer solide basis voor een overeenkomst vormen, moet in het kader van een dergelijke 

overeenkomst ook worden tegemoetgekomen aan de nieuwe initiatieven die in de politieke 

beleidslijnen van de verkozen voorzitter worden aangekondigd. Dit betekent dat in de lopende 

onderhandelingen bepaalde elementen meer nadruk moeten krijgen en dat waar nodig gerichte 

aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Ik zie de noodzaak van een wetgevingsvoorstel 

voor een Fonds voor eerlijke transitie. De financiële gevolgen van de politieke beleidslijnen 

zullen worden voorgesteld zodra het nieuwe college een besluit neemt over de gedetailleerde 

inhoud van de nieuwe initiatieven. Voorts herinner ik eraan dat de EU-begroting niet op 

zichzelf moet worden gezien, maar als een katalysator van publieke en private investeringen 

die naar de politieke prioriteiten van de EU worden gekanaliseerd. Alleen als we alle 

financieringsbronnen aanboren, kunnen we de uitdagingen aanpakken waarmee Europa wordt 

geconfronteerd, kunnen we innovatie bevorderen, investeringen genereren en waar nodig een 

sociaal vangnet creëren. Er is een rol weggelegd voor de EU-begroting, maar evenzeer voor 

de lidstaten – en ik ben van plan ze in dit verband ter verantwoording te roepen.   

Ik wil ook herinneren aan de verklaring van de verkozen voorzitter over het belang van een 

tijdig akkoord over het meerjarig financieel kader. Zij en ik vinden de voorstellen die op tafel 

liggen een goede basis voor de laatste fase van de onderhandelingen en willen het door de 

Europese Raad in juni 2019 vastgestelde tijdschema aanhouden. Ook essentieel is dat de 

wetgevingswerkzaamheden met betrekking tot de sectorale programma’s efficiënt worden 

voortgezet op basis van de gemeenschappelijke inzichten die reeds zijn bereikt. Hiervoor is 

nauwe en constructieve samenwerking nodig in de trialogen tussen het Europees Parlement, 
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de Raad en de Commissie. De verkozen voorzitter en ik vinden het erg belangrijk dat al onze 

programma’s uiterlijk op 1 januari 2021 volledig operationeel zijn.   

In dit verband moeten wij allemaal beseffen dat deze onderhandelingen over het meerjarig 

financieel kader bijzondere uitdagingen met zich meebrengen. We worden geconfronteerd 

met een drievoudige uitdaging: we moeten belangrijke nieuwe prioriteiten financieren, we 

moeten de beleidslijnen behouden die Europese solidariteit nastreven (zoals cohesie en 

landbouw) én we moeten de financiële gevolgen van de brexit opvangen.   

Daarom ben ik zeer ingenomen met de resolutie van het Parlement en ben ik dankbaar dat het 

Parlement een ambitieuze en voldoende grote toekomstige EU-begroting steunt. Dit is een 

zeer positief uitgangspunt voor de komende onderhandelingen. Ik ben met name dankbaar dat 

veel belangrijke aspecten van de voorstellen van de Commissie, bijvoorbeeld over de 

flexibiliteit van de begroting, de bescherming van de begroting tegen tekortkomingen op het 

gebied van de rechtsstaat, en over de hervorming van de financiering van de EU-begroting, 

brede steun van het Parlement genieten.   

Ik kijk er daarom naar uit om met het Parlement te praten over enkele van de ideeën inzake 

eigen middelen die door de verkozen voorzitter zijn aangekondigd, waaronder het 

emissiehandelssysteem, maar ook over nieuwe ideeën die tijdens de gesprekken ter sprake 

zullen komen. Ik steun het idee om een rondetafelgesprek met het Parlement te organiseren 

om open over deze kwesties van gedachten te wisselen.   

Vanaf dag één zal ik nauw samenwerken met het Parlement en de Raad om voor een eerlijke, 

evenwichtige en tijdige overeenkomst te zorgen.  

 

5. Noodplan om te voorkomen dat programma’s stopgezet moeten worden in geval van 

een laat akkoord over het nieuwe MFK 

Vorig jaar saboteerde de Europese Raad de doelstelling van het Parlement en de 

Commissie om vóór de Europese verkiezingen een akkoord over het MFK te bereiken, 

en stelde zichzelf herfst 2019 als doel om een standpunt in te nemen – inmiddels is dit 

uitgesteld naar het eind van 2019.   

Het Parlement hecht groot belang aan een goed en tijdig akkoord om te zorgen voor een 

ordelijke en vlotte overgang naar het volgende MFK en om een herhaling van de 

negatieve ervaringen van het huidige MFK te voorkomen, toen namelijk de belangen 

van de eindbegunstigden van de sectorale EU-programma’s te lijden hadden onder de 

vertraagde uitvoering. Ondanks een vertraging van zes maanden bij de indiening van de 

Commissievoorstellen heeft het Parlement al op 14 november 2018 zijn gedetailleerde 

onderhandelingsmandaat voor het MFK en de eigen middelen vastgesteld. De Raad 

heeft sindsdien echter geweigerd inhoudelijke gesprekken aan te gaan om de definitieve 

goedkeuring van het Parlement te verkrijgen. Op basis van eerdere ervaringen1 wordt 

het risico steeds groter dat de complexe onderhandelingen niet vóór het einde van het 

                                                 

1 Ter vergelijking: voor het MFK 2014-2020 heeft de Europese Raad zijn conclusies in 

februari 2013 geformuleerd en heeft het Parlement in november 2013 zijn goedkeuring 

gegeven. De late afronding van de sectorale programma’s leidde tot vertragingen bij de 

uitvoering in 2014 en daarna. 
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huidige MFK kunnen worden afgerond of dat het Parlement geen goedkeuring verleent 

(“no deal” -scenario) – met name als de (Europese) Raad nog meer vertraging oploopt 

zonder nauwere samenwerking met het Parlement2.   

In dat geval voorziet artikel 312, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de 

EU in een tijdelijke verlenging van het huidige MFK, een “vangnet” om te voorkomen 

dat de financiële programma’s van de EU worden stopgezet totdat het Parlement en de 

Raad een akkoord bereiken over het MFK. De basishandelingen van sommige sectorale 

programma’s bevatten echter een termijn (31 december 2020) die, bij het gebrek aan 

nieuwe of uitgebreide rechtsgrondslagen, kan leiden tot een dergelijke tijdelijke 

stopzetting op verschillende beleidsterreinen. Aangezien dit negatieve gevolgen zou 

hebben voor de begunstigden van de begroting van de Unie en de uitvoering van haar 

beleid, moeten op alle beleidsterreinen de nodige juridische maar ook operationele 

regelingen worden gepland om de samenhang met het Verdrag en de continuïteit van de 

begroting te waarborgen zodra het risico bestaat op een in een laat stadium gesloten 

overeenkomst.   

Indien de Europese Raad verdere vertraging oploopt of het standpunt van het 

Parlement niet door de Raad is overgenomen, met vertragingen bij de interinstitutionele 

onderhandelingen tot gevolg, bent u dan voornemens een noodplan op te stellen dat zal 

worden geactiveerd als er niet tijdig een akkoord over het volgende MFK is bereikt? 

Wanneer wilt u dit voorstel uiterlijk indienen? Wordt er bij het opstellen van dit 

noodplan rekening gehouden met het gebrek aan duidelijkheid over of een mogelijk 

uitstel van de brexit?   

Bent u van plan in dit pakket een horizontaal wetgevingsvoorstel op te nemen om de 

termijnen van de desbetreffende programma’s te herzien en de eventuele verlenging 

ervan mogelijk te maken, in overeenstemming met de vereisten van het Verdrag? Welke 

andere operationele maatregelen bent u van plan te nemen in dit verband om de 

begunstigden te beschermen en de continuïteit van de EU-programma’s te waarborgen?   

De interinstitutionele onderhandelingen over de voorstellen voor het volgende meerjarig 

financieel kader en de sectorale verordeningen die de Europese Commissie in mei en juni 

2018 heeft gepresenteerd, worden nog gevoerd. In juni 2019 bevestigde de Europese Raad dat 

ernaar wordt gestreefd om vóór eind 2019 een akkoord te bereiken. Een snel akkoord over het 

volgend meerjarig financieel kader is voor mij en de nieuwe Commissie een onmiddellijke 

prioriteit. Het is inderdaad van cruciaal belang dat het nieuwe kader, de jaarbegroting voor 

2021 en de nieuwe programma’s er uiterlijk op 1 januari 2021 zijn.   

Bij het begin van het huidig meerjarig financieel kader heb ik de problemen uit de eerste hand 

ondervonden. De toenmalige vertraging heeft de beleidsdoelstellingen van de Unie en haar 

lidstaten geschaad en de bestaansmiddelen van de burgers die afhankelijk waren van de steun 

van de Unie, negatief beïnvloed. Gezien het aantal dringende prioriteiten waarmee de Unie 

wordt geconfronteerd (klimaatverandering, migratie, veiligheid enz.), kunnen we ons dit voor 

het volgend meerjarig financieel kader niet veroorloven.   

Tegelijk kunnen we het ook niet helemaal uitsluiten.   

                                                 

2 Of als de brexit nogmaals wordt uitgesteld. 
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Indien het waarschijnlijk zou worden dat de goedkeuring van het meerjarig financieel kader 

vertraging oploopt en dat de brexit zou worden uitgesteld, zouden we moeten nagaan wat de 

mogelijke gevolgen voor uitgavenprogramma’s zijn en zouden we passende noodmaatregelen 

moeten vaststellen om de gevolgen te beperken voor de begunstigden en andere entiteiten die 

hierdoor worden getroffen. Op dit ogenblik kunnen we niet precies zeggen welke 

noodmaatregelen in een dergelijk scenario moeten worden genomen en hoe zij moeten 

worden gestructureerd. Ondanks de onzekerheid zou ik het Parlement volledig op de hoogte 

houden van alle belangrijke stappen die de Commissie op dit cruciale gebied zet.   

Ik wil er echter op wijzen dat de problemen als gevolg van een latere goedkeuring van het 

meerjarig financieel kader slechts ten dele kunnen worden opgevangen door noodmaatregelen 

en hier niet volledig mee kunnen worden opgelost. Hoewel er voor sommige van de bestaande 

programma’s continuïteit zou zijn, zouden we door een vertraging niet van start kunnen gaan 

met de financiering van nieuwe prioriteiten en uitdagingen.   

Indien ik word benoemd als commissaris voor Begroting en Administratie zou mijn prioriteit 

dan ook vanaf dag één zijn om het Europees Parlement en de Raad overal waar mogelijk te 

steunen in het wetgevingsproces zodat er tijdig een akkoord kan worden bereikt over het 

nieuwe meerjarig financieel kader en de sectorale basishandelingen. 

 

Vragen van de Commissie begrotingscontrole:  

6. Hoe kunt u bijdragen aan een betere en snellere kwijtingsprocedure? 

De Commissie begrotingscontrole dringt erop aan meer te streven naar de planning en 

uitvoering van en de verslaglegging over een echte resultaat- en prestatiegerichte 

begroting die duidelijk door het beleid moet worden ingegeven. Om de planning van en 

de verslaglegging over de resultaten te verbeteren, moeten de beleidsdoelstellingen en de 

financiële cycli van de Unie op elkaar worden afgestemd en moet de EU-begroting 

worden ingediend aan de hand van de beleidsdoelstellingen van de Unie voor het MFK.   

Wat de verslaglegging over de uitvoering van de begroting betreft, heeft het Europees 

Parlement uiting gegeven aan zijn oprechte wens om de kwijtingscyclus te versnellen 

teneinde het kwijtingsbesluit naar voren te halen, naar het jaar n+1. Dit zou een tijdiger 

politiek oordeel over het begrotingsbeheer van de EU-instellingen mogelijk maken en 

zou in het belang zijn van zowel het Europees Parlement als de Europese burgers.   

Het Europees Parlement en de Europese Rekenkamer hebben hun bezorgdheid geuit 

over een aantal verschillende foutenpercentages die de Commissie hanteert bij de 

verslaglegging over de uitvoering van de begroting. Teneinde het Europees Parlement in 

staat te stellen een gedegen oordeel te vellen over de uitvoering van de begroting, is het 

van het grootste belang dat de gegevens deugdelijk zijn en dat de foutenpercentages niet 

hypothetisch, maar concreet en vergelijkbaar zijn. Daarom moet de Commissie bij de 

beoordeling van het foutenpercentage gebruikmaken van een methode die gelijkwaardig 

is aan die van de Rekenkamer en moeten zij in dat verband dringend een overeenkomst 

sluiten.   

In de optiek van de commissie CONT moet de transparantie van de Europese uitgaven 

worden verbeterd. De CONT-commissie heeft grote moeilijkheden ondervonden bij het 
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verkrijgen van zeer eenvoudige gegevens. Er moet met name een centrale gegevensbank 

worden opgezet die alle informatie over de begunstigden van EU-middelen bevat, 

waarvan de publicatie op grond van het Financieel Reglement vereist is. Verder moet de 

transparantie van trustfondsen en financieringsinstrumenten worden verbeterd, evenals 

de transparantie van toezichtverslagen voor externe steun.   

De EU zet zich in voor duurzaamheid en voor de tenuitvoerlegging van de duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen. De Commissie brengt echter nog geen verslag uit over de 

bijdrage van de begroting en het beleid van de EU aan de Agenda 2030 voor duurzame 

ontwikkeling. De verslaglegging door de Commissie over de begroting van de EU en de 

bijdrage daarvan aan duurzame ontwikkeling zou zeer op prijs worden gesteld.   

Kunt u aangeven welke concrete maatregelen u van plan bent op dit vlak te nemen? 

Wat betreft uw vraag over de planning en uitvoering van en de verslaglegging over de 

resultaten, ben ik vastbesloten te zorgen voor een betere link tussen de prestaties van het 

uitgavenprogramma en de begrotingsplanning, de uitvoering en de verslaglegging. Ik ben het 

er ook volledig mee eens dat een dergelijk begrotingskader duidelijk beleidsgericht moet zijn, 

d.w.z. dat een echte herziening van de programma’s in overeenstemming met de politieke 

prioriteiten mogelijk moet zijn op basis van prestatiegegevens en de beoordeling ervan, en dat 

het niet louter een automatische oefening op basis van beperkte informatie kan zijn. Nu al 

presenteren we de jaarlijkse begroting volgens de verschillende beleidsdoelstellingen van de 

Unie voor het meerjarig financieel kader. Ik ben voornemens de jaarlijkse begrotingscyclus te 

starten op basis van een bespreking van de resultaten en prestaties van de EU-

begrotingsprogramma’s ten opzichte van hun beoogde doelstellingen, en de 

begrotingsautoriteit de nodige informatie te verstrekken op basis waarvan de jaarlijkse 

ontwerpbegroting kan worden begrepen en besproken.   

Wat de kwijtingscyclus betreft, zie ik de kwijting als een continu proces waardoor 

belanghebbenden lessen kunnen trekken uit het verleden om de toekomst te verbeteren. Om 

deze continuïteit te in stand te houden, moet het politieke debat binnen een redelijke termijn 

worden afgerond en moeten besluiten worden genomen op basis van betrouwbare en 

hoogwaardige informatie. Uiteindelijk zal er onvermijdelijk een evenwicht moeten worden 

gevonden tussen de dingen goéd doen en de dingen snéller doen.   

Deze kwestie maakte ook deel uit van de onderhandelingen over de laatste herziening van het 

Financieel Reglement. In 2017 zijn het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 

overeengekomen dat zij – in samenwerking met de Europese Rekenkamer – een pragmatisch 

tijdschema voor de kwijtingsprocedure zouden vaststellen om het hele proces te verkorten. Dit 

is duidelijk een doelstelling die we delen en ik verbind mij ertoe deze te verwezenlijken.   

De Commissie heeft de geconsolideerde jaarrekeningen van de EU voor zowel de 

begrotingsjaren 2017 als 2018 een maand vóór de voorgeschreven termijn (31 juli) ingediend. 

Ook heeft de Commissie op 25 juni 2019 zowel het jaarlijkse beheers- en prestatieverslag 

2018 als het jaarverslag aan de kwijtingsautoriteit over de in 2018 uitgevoerde interne 

controles aangenomen. Na de goedkeuring op 2 juli 2019 van het verslag over de follow-up 

van de kwijting 2017 had de Commissie begin juli 2019 dus alle belangrijke 

verantwoordingsdocumenten ter beschikking gesteld.   

De gegevens van de lidstaten vormen een essentiële input voor de zekerheidsopbouw en de 

meting van de prestaties en worden elk jaar tegen maart bij de Commissie ingediend. In geval 
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van een aanzienlijke verkorting van de kwijtingsprocedure zouden de lidstaten hun gegevens 

vroeger moeten verstrekken dan de in de respectieve rechtshandelingen vastgestelde uiterste 

datum.   

Om verder vooruitgang te kunnen boeken met het aanzienlijk verkorten van de 

kwijtingsprocedure, zouden de betrokken instellingen (het Europees Parlement, de Raad, de 

Europese Rekenkamer en de Commissie) nauw moeten samenwerken, aangezien dit ook zou 

betekenen dat de jaarverslagen van de Europese Rekenkamer – ook voor agentschappen en 

gemeenschappelijke ondernemingen – vroeger zouden moeten worden gepubliceerd en dat de 

Raad zijn aanbeveling tot kwijting sneller zou moeten goedkeuren. Ik zal een kortere 

kwijtingsprocedure nastreven zonder evenwel de kwaliteit van de empirische basis uit het oog 

te verliezen.   

Wat de foutenpercentages betreft, analyseert de Commissie de risico’s voor de wettigheid en 

regelmatigheid van de uitgaven niet alleen voor rapportagedoeleinden, maar ook omdat een 

dergelijke analyse een belangrijk beheersinstrument is voor de Commissie als beheerder van 

de EU-begroting. Daarom is het ons doel tekortkomingen op te sporen en waar mogelijk op 

meerjarige basis actie te ondernemen, terwijl de foutenpercentages die na het oordeel van de 

externe controleur worden gerapporteerd door de Europese Rekenkamer, bedoeld zijn om een 

auditoordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven van één specifiek jaar te 

geven. 

De Commissie beschikt reeds over een robuust nalevingssysteem. De Commissie presenteert 

foutenpercentages: per departement in jaarlijkse activiteitenverslagen en per beleidsterrein in 

haar jaarlijkse beheers- en prestatieverslag. Deze foutenpercentages worden berekend volgens 

een consistente methodologie, waarbij ook rekening wordt gehouden met het feit dat de 

rechtskaders, beheersomgevingen en andere specifieke kenmerken verschillen van 

beleidsterrein tot beleidsterrein. Aangezien de uitgavenprogramma’s van de EU meerjarig zijn 

van opzet, bestrijken de betrokken controlesystemen en beheerscycli ook meerdere jaren. Dit 

betekent dat fouten weliswaar in eender welk jaar kunnen worden ontdekt, maar dat ze 

worden gecorrigeerd in het huidige jaar of in het (de) daaropvolgende jaar (jaren) tot het einde 

van de levenscyclus van het programma.   

Bijgevolg wordt het risico geraamd (zowel procentueel als absoluut) in twee potentieel zeer 

verschillende stadia van de cyclus: bij de betaling en bij afsluiting. Als beheerder van de EU-

middelen streven wij ernaar dat zodra een programma is afgesloten en alle controles zijn 

uitgevoerd, het resterende foutenpercentage onder de 2 % blijft. Deze concepten zijn 

ontwikkeld om in de beheerscontext van de Commissie te passen, maar komen grotendeels 

overeen met de concepten die de Europese Rekenkamer in haar controleaanpak hanteert.   

Ik zal me verder inzetten voor betere en gestroomlijnde rapportage van de Commissie in de 

jaarlijkse activiteitenverslagen van elke directeur-generaal, de programmaverklaringen bij de 

ontwerpbegroting en het jaarlijkse beheers- en prestatieverslag. In die context houdt de 

Commissie rekening met de aanbevelingen van het Europees Parlement in het kader van het 

kwijtingsproces, maar ook met die van de Europese Rekenkamer. Ik zal de dialoog met de 

Europese Rekenkamer op zowel politiek als technisch niveau voortzetten om te zorgen voor 

een gemeenschappelijk akkoord, maar ik ben ook bereid om samen met de Rekenkamer te 

onderzoeken hoe we de methodologische convergentie eventueel kunnen vergroten, naar 

behoren rekening houdend met de verschillende institutionele bevoegdheden.   
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Wat uw vraag over de transparantie van de Europese uitgaven betreft, ben ik vastbesloten om 

waar mogelijk de transparantie te vergroten. Via verschillende kanalen verstrekt de 

Commissie al gemakkelijk toegankelijke informatie over EU-financiering om burgers en 

nationale schatkisten te laten zien dat EU-geld daadwerkelijk toegevoegde waarde oplevert. 

De verslaglegging is volledig in overeenstemming met de verplichtingen uit hoofde van het 

Financieel Reglement.   

De Commissie heeft hiertoe een reeks maatregelen genomen.   

Via het systeem voor financiële transparantie blijft de Commissie de begunstigden in het 

kader van direct beheer openbaar maken, zoals voorgeschreven in artikel 38 van het 

Financieel Reglement. Een centraal toegangspunt (portaal) biedt alle burgers toegang tot 

informatie over begunstigden van EU-middelen 

(https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm).   

Enkele voorbeelden van recente initiatieven:   

- Het pakket “Geïntegreerde financiële en verantwoordingsverslagen” van de Commissie 

zorgt voor algehele transparantie over het beheer van de Uniebegroting. Het bevat belangrijke 

informatie over prestatieproblemen en nalevingsproblemen inzake financieel beheer. De 

meest recente editie heeft betrekking op het begrotingsjaar 2018 

(https://ec.europa.eu/budget/biblio/media/2018package_en.cfm).   

- De Commissie brengt jaarlijks verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad over de 

prestaties van de financieringsinstrumenten die uit de begroting van de Unie worden 

ondersteund:  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-

budget-2020-wd-10-web-1.4_coverfull.pdf  

- De Commissie brengt jaarlijks verslag uit over trustfondsen van de Unie voor extern 

optreden overeenkomstig de artikelen 235 en 252 van het Financieel Reglement:  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-

budget-2020-wd-11-web-1.4_coverfull.pdf   

- Daarnaast worden uitgebreide maandelijkse verslagen aan het Parlement ter beschikking 

gesteld, namelijk de gedetailleerde verslagen over de uitvoering van de begroting: 

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/rep/finrep/budg-report/Pages/financial-

reports.aspx   

Bovendien zendt de Commissie de toezichtsverslagen voor externe steun van de delegaties 

van de Unie jaarlijks aan het Europees Parlement toe, zoals vereist is op grond van het 

Financieel Reglement.   

Wat het gedeeld beheer betreft, is een centrale gegevensbank voor door de Europese 

structuur- en investeringsfondsen gefinancierde projecten niet in overeenstemming met de 

vereisten van het Financieel Reglement. Voor gedeeld beheer berust de verplichting tot 

bekendmaking van informatie over de begunstigden bij de lidstaten. De Commissie heeft op 

basis van informatie van de lidstaten webinstrumenten ter beschikking gesteld voor de 

Europese structuur- en investeringsfondsen: https://ec.europa.eu/regional_policy/nl/atlas/.   

https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
https://ec.europa.eu/budget/biblio/media/2018package_en.cfm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-10-web-1.4_coverfull.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-10-web-1.4_coverfull.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-11-web-1.4_coverfull.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-11-web-1.4_coverfull.pdf
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/rep/finrep/budg-report/Pages/financial-reports.aspx
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/rep/finrep/budg-report/Pages/financial-reports.aspx
https://ec.europa.eu/regional_policy/nl/atlas/
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Het voorstel van de Commissie voor een verordening houdende gemeenschappelijke 

bepalingen voor de periode na 2020 houdt ook in dat de eisen inzake transparantie en 

communicatie worden versterkt.   

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de bekendmaking van de cijfers voor het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat ook onder gedeeld beheer wordt uitgevoerd. De 

Commissie maakt het eenvoudiger om toegang te krijgen tot informatie over begunstigden 

van betalingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid onder gedeeld beheer, 

door op haar website de links naar de webpagina’s van de lidstaten te bundelen: 

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared_en.   

De Commissie zal blijven zoeken naar manieren om de door de lidstaten verstrekte informatie 

te ordenen en te harmoniseren zodat deze problemen adequaat worden aangepakt. 

Wat tot slot de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen betreft, zet ik me ten volle in voor 

duurzaamheid en voor de verwezenlijking van deze doelstellingen. De duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen zijn een hoeksteen van de politieke beleidslijnen van de verkozen 

voorzitter en worden geïntegreerd in de EU-programma’s, sectorale beleidslijnen en 

initiatieven. Tegelijkertijd zullen ook de verwezenlijking van de duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen en de vorderingen in die richting in belangrijke mate afhangen 

van de maatregelen die in de lidstaten worden genomen. De EU-begroting vormt een 

aanvulling op de nationale begrotingen waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan 

de verwezenlijking van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen. De Commissie houdt 

toezicht op de vorderingen met betrekking tot de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen op 

EU-niveau en publiceert jaarlijks een verslag (https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi) waarin de 

vooruitgang op zowel korte als lange termijn wordt beoordeeld. Bovendien verstrekt de 

Commissie zowel in dat verslag als in haar jaarlijkse verslaglegging in de 

programmaverklaringen (bijlage I bij de jaarlijkse ontwerpbegroting) een algemeen overzicht 

van welke uitgavenprogramma’s bijdragen tot de verwezenlijking van de duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen, alsook informatie over de bijdragen van specifieke programma’s 

aan specifieke duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen. Ik zal er persoonlijk naar streven nauw 

betrokken te zijn bij de reeds lopende besprekingen om na te gaan hoe deze verslaglegging 

verder kan worden verfijnd en verbeterd. 

 

7. Welke maatregelen belooft u te nemen met het oog op een betere bescherming van de 

financiële belangen van de EU? 

De nieuwe voorzitter van de Commissie heeft in haar politieke richtsnoeren verklaard 

dat het EOM grensoverschrijdend terrorisme moet kunnen onderzoeken en vervolgen. 

Als het mandaat van het EOM zou worden verlengd, hoe zou u er dan voor zorgen dat 

het EOM over een toereikende begroting en voldoende personeel beschikt om zijn 

kerntaak uit te voeren, namelijk de bestrijding van strafbare feiten die de financiële 

belangen van de Unie schaden?    

De CONT-commissie heeft herhaaldelijk verzocht om een grondige follow-up van en 

verslaglegging over de financiële aanbevelingen van OLAF, teneinde te beoordelen in 

hoeverre de Unie in staat is haar niet-geïncasseerde eigen middelen terug te vorderen en 

om in het geval van een discrepantie tussen aanbevelingen en terugvorderingen 

verbeteringen in de wetgeving voor te stellen. Hoe wilt u verslag gaan uitbrengen aan de 

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared_en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi
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commissie CONT over de terugvorderingen aan de EU-begroting die voortvloeien uit 

onderzoeken van OLAF?   

In juli 2019 werd de Europese Unie waarnemer bij de Groep van Staten tegen Corruptie 

(Greco). Bent u van mening dat de EU op een bepaald moment een volwaardig lid van 

deze werkgroep moet worden, en zo ja, wanneer? Bent u in het algemeen voornemens de 

verslaglegging over corruptiebestrijding te verbeteren, en zo ja, hoe?   

Bent u, gezien de nieuwe strategie van de Commissie ter bestrijding van fraude en de 

huidige stand van zaken van het OLAF en het EOM, van plan verdere stappen te 

ondernemen in de strijd tegen corruptie en fraude waarmee nog geen begin is gemaakt?   

Momenteel is de materiële bevoegdheid van het EOM beperkt tot strafbare feiten die de 

financiële belangen van de Unie schaden. Voor een uitbreiding van deze bevoegdheid tot 

ernstige criminaliteit met een grensoverschrijdende dimensie is een unaniem besluit van de 

Europese Raad nodig, zoals bepaald in artikel 86, lid 4, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie.   

Het EOM werkt momenteel op grond van een overeenkomst in het kader van nauwere 

samenwerking, aangezien de Raad ten tijde van de vaststelling van de ontwerpverordening 

van het EOM geen unanimiteit heeft bereikt.   

De Commissie heeft ervoor gezorgd dat het EOM over de nodige middelen beschikt voor de 

uitvoering van zijn huidige verantwoordelijkheden. Zodra het EOM in 2023 op kruissnelheid 

is, moet het beschikken over een budget van ongeveer 18,6 miljoen EUR en over 

117 personeelsleden in het centrale kantoor. Daarnaast zal het EOM beschikken over 

gedelegeerde Europese aanklagers in de lidstaten (waarvan het aantal door de hoofdaanklager 

moet worden bepaald), ondersteund door de nationale rechtshandhavingsinstanties.   

Net als elk ander EU-orgaan zou het EOM de nodige middelen moeten krijgen om extra taken 

uit te voeren indien zijn mandaat zou worden verruimd.   

Wat de aanbevelingen van OLAF betreft, ben ik vastbesloten alle door OLAF onderzochte 

gevallen van fraude en onregelmatigheden nauwgezet te volgen en andere gevaren voor de 

financiële belangen van de EU aan te pakken. In dit verband zal ik naar behoren verslag 

uitbrengen aan de Commissie begrotingscontrole over terugvorderingen die voortvloeien uit 

onderzoeken van OLAF.   

Wat de uitgaven in direct en indirect beheer betreft, levert het boekhoudsysteem van de 

Commissie betrouwbare gegevens over de bedragen die zijn vastgesteld voor terugvordering 

en de bedragen die reeds zijn teruggevorderd. Dit zal ons de mogelijkheid bieden om de 

doeltreffendheid van het terugvorderingsproces regelmatig te controleren.   

Met betrekking tot gedeeld beheer blijven de lidstaten in eerste instantie verantwoordelijk 

voor de terugvordering van onrechtmatig gebruikte middelen. Ik ben vastbesloten een 

routekaart vast te stellen en in te voeren om volledige transparantie mogelijk te maken over de 

manier waarop terugvorderingen op nationaal niveau worden aangepakt.   

De Commissie, en met name DG Begroting, ontplooit op het gebied van beheer, controle en 

terugvordering ook activiteiten die erop gericht zijn de financiële belangen van de EU aan de 

ontvangstenzijde van de begroting beter te beschermen. Het gaat onder meer om jaarlijkse 

inspecties ter plaatse in de lidstaten om te controleren of de traditionele eigen middelen 
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(douanerechten) juist worden geïnd, controles van de verschuldigde eigen middelen uit de 

btw, onderzoek van oninbare schuldvorderingen en follow-up van de bevindingen van de 

Europese Rekenkamer. In de periode 2016-2018 hebben deze activiteiten geleid tot de 

terugvordering van 388 miljoen EUR. Zo zorgt de Commissie ervoor dat de 

eigenmiddelenwetgeving wordt nageleefd en dat de verschuldigde bedragen terugvloeien naar 

de EU-begroting, onder meer door inbreukprocedures in te leiden. In sommige gevallen 

gebeurt dit in samenwerking met OLAF op basis van eerdere bevindingen uit 

fraudeonderzoeken. Zo heeft de Commissie onlangs een grote zaak voor het Hof van Justitie 

van de Europese Unie gebracht waarbij sprake was van fraude door onderwaardering van 

textiel en schoenen die uit China naar de EU via het VK werden ingevoerd, hetgeen had 

geleid tot een aanzienlijk verlies van traditionele eigen middelen.  

Ik wil werk maken van een meer geïntegreerde Europese aanpak om het douanerisicobeheer 

te versterken, doeltreffende controles door de lidstaten te ondersteunen, de financiële 

belangen van de EU verder te beschermen en ervoor te zorgen dat de inkomsten van de EU 

worden geïnd overeenkomstig de politieke beleidslijnen van de verkozen voorzitter, zodat de 

douane-unie naar een hoger niveau wordt gebracht. Op langere termijn moet worden 

nagegaan of dit werk kan worden ondersteund door een EU-douaneagentschap. Een 

tussenstap zou kunnen zijn om de verzameling van douanegegevens en de analyse van risico’s 

op EU-niveau te versterken.   

Wat uw vraag over de Groep van Staten tegen Corruptie betreft, heeft het Comité van 

Ministers van de Raad van Europa in 2019 besloten de EU als waarnemer in de Greco toe te 

laten. Dit is een zeer welkome stap in de goede richting en een reële toegevoegde waarde voor 

de samenwerking tussen de EU en de Raad van Europa. Het zal goed zijn voor ons 

gezamenlijke werk inzake capaciteitsopbouw en inzake de uitvoering van normen ter 

versterking van de rechtsstaat en ter bestrijding van corruptie.   

Het verzoek om de EU als waarnemer toe te laten, belet niet dat er zich ontwikkelingen 

kunnen voordoen waardoor de EU in de toekomst mogelijk een volwaardig lid van de Greco 

wordt.   

Wat de verslaglegging over corruptiebestrijding betreft, gaat de Commissie in het kader van 

het Europees semester na hoe de lidstaten de uitdagingen op het gebied van corruptie 

aanpakken, en stelt zij op dit gebied landspecifieke aanbevelingen voor. Voor Roemenië en 

Bulgarije bestaan er in het kader van het mechanisme voor samenwerking en toetsing 

aanvullende specifieke dialogen en verslagen.   

Op 17 juli 2019 heeft de Commissie concrete acties beschreven om de Unie beter in staat te 

stellen de rechtsstaat te bevorderen en te handhaven. Dit komt ook duidelijk terug in de 

politieke beleidslijnen van de verkozen president, waarin wordt opgeroepen tot een 

aanvullend uitgebreid Europees rechtsstaatmechanisme voor de hele EU. Dat mechanisme 

moet een toetsingsproces voor de rechtsstaat omvatten, met onder meer een objectieve 

jaarlijkse verslaglegging door de Commissie. In het kader van het Europees 

rechtsstaatmechanisme zal ook onderzoek worden gedaan naar de capaciteit van de lidstaten 

om corruptie te bestrijden.  

Wat tot slot uw vraag over verdere stappen in de strijd tegen corruptie en fraude betreft, zal 

het mijn eerste prioriteit zijn om uitvoering te geven aan de nieuwe fraudebestrijdingsstrategie 

van de Commissie. De belangrijkste pijlers daarvan zijn een betere analyse om meer 

informatie te verkrijgen over de reikwijdte, de aard en de oorzaken van fraude die van invloed 
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is op EU-middelen, een betere samenwerking tussen de diensten van de Commissie en een 

sterker intern toezicht binnen de Commissie. Op basis van de waargenomen risico’s zal met 

de fraudebestrijdingsstrategie sturing worden gegeven aan de fraudebestrijdingsmaatregelen 

van de Commissie in de komende jaren.   

Wat het rechtskader voor fraudebestrijding betreft, zal ik in de trialogen persoonlijk aansturen 

op de herziening van Verordening (EG) nr. 883/2013, de OLAF-verordening, en mijn uiterste 

best doen om ervoor te zorgen dat de onderhandelingen succesvol kunnen worden afgerond 

tegen de tijd dat het EOM in 2020 operationeel wordt. De herziening heeft een soepele 

samenwerking tussen OLAF en het EOM tot doel en moet de OLAF-onderzoeken 

doeltreffender maken.   

Zodra deze herziening is voltooid en wij ervaring hebben met de samenwerking tussen OLAF 

en het EOM, kan een verdergaand moderniseringsproces worden opgestart met betrekking tot 

het rechtskader voor OLAF-onderzoeken en EU-fraudebestrijdingsmaatregelen in het 

algemeen. Het is echter nog te vroeg om te zeggen wat een dergelijke tweede stap zou kunnen 

inhouden.   

Wat betreft fraude die nog niet is aangepakt, zal ik samenwerking tussen OLAF en andere 

diensten van de Commissie aanmoedigen zodat de financiële belangen van de Unie en de 

gezondheid en veiligheid van de EU-burgers worden beschermd, bijvoorbeeld door 

voedselfraude aan te pakken, zoals staat in de opdrachtbrief van de verkozen voorzitter aan de 

kandidaat-commissaris voor Gezondheid, en milieufraude te bestrijden.   

Een andere uitdaging die nog moet worden aangegaan, is die van douanefraude die verband 

houdt met de toename van de wereldhandel (bijvoorbeeld als gevolg van e-commerce, het 

veelvoud aan handelskanalen en de noodzaak om zakelijke transactie snel en zonder papier te 

behandelen). Ook hier is het essentieel dat de diensten van de Commissie en de 

douaneautoriteiten van de lidstaten samenwerken om de EU-begroting beter tegen dergelijke 

fraude te beschermen en de douane-unie naar een hoger niveau te brengen.   

 

8. Welke maatregelen gaat u nemen om belangenconflicten te vermijden en om toe te 

zien op hoge ethische normen binnen de Commissie? 

Eerbiediging van de rechtsstaat en goed financieel beheer zijn hoekstenen van de EU.   

Belangenconflicten tussen politieke en economische actoren op het niveau van de EU 

en/of de lidstaten kunnen de bescherming van de financiële belangen van de EU 

schaden. De OLAF-onderzoeken en de eigen auditverslagen van de Commissie tonen 

aan dat de risico’s niet zijn afgenomen, integendeel: uit de meest recente bevindingen 

blijkt dat er voor een flink deel van de openbare aanbestedingen geen concurrerende 

aanbiedingen zijn, en dat ministers of zelfs een premier verwikkeld zijn in een 

belangenconflict. Welke concrete maatregelen bent u van plan te nemen in dit verband?   

Ook rekening houdend met het inzicht dat zij heeft opgedaan tijdens onderzoeksmissies 

heeft de CONT-commissie de Commissie verzocht als een van haar prioriteiten één 

enkele Europese strategie te ontwikkelen om belangenconflicten tussen politieke en 

economische actoren te voorkomen, met inbegrip van strategieën voor controles vooraf 

en achteraf.   
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De CONT-commissie wil ook een hoog niveau van ethische normen waarborgen met 

betrekking tot het gedrag van de commissarissen en de aanstelling van hoge 

ambtenaren. Wat zullen uw volgende stappen zijn om het door de nieuwe voorzitter van 

de Commissie toegezegde onafhankelijke ethische orgaan op te richten?   

De CONT-commissie heeft de Commissie en alle Europese instellingen verzocht om, 

waar nodig, de procedures voor de benoeming van met name hoge ambtenaren en, in 

voorkomend geval, kabinetsleden te herzien, en aanvullende maatregelen te nemen om 

de transparantie, eerlijkheid en gelijke kansen tijdens de benoemingsprocedures te 

verbeteren.   

De CONT-commissie dringt er tevens bij de Commissie en alle Europese instellingen op 

aan om nauwlettend toezicht te houden en de nodige maatregelen te nemen om te 

voorkomen dat draaideurgevallen, die zeer schadelijk zijn voor het imago van de Unie 

en haar instellingen, zich opnieuw voordoen.   

Welke precieze maatregelen gaat u nemen om gevolg te geven aan de eisen die het 

Europees Parlement heeft gesteld met betrekking tot de gedragscode van de 

commissarissen en de benoeming van hoge ambtenaren? 

Zoals in de politieke beleidslijnen van de verkozen voorzitter wordt benadrukt, moeten de 

EU-instellingen open en onberispelijk zijn op het gebied van ethiek, transparantie en 

integriteit, als we willen dat de Europeanen vertrouwen hebben in onze Unie. In deze 

bijzonder moeilijke tijden is het vertrouwen van de Europese burgers meer dan ooit 

belangrijk. Om al deze redenen is ethiek voor mij een zeer ernstige zaak.   

De bovenstaande vraag heeft betrekking op tal van aspecten, waarvan sommige binnen mijn 

portefeuille vallen.   

Met betrekking tot belangenconflicten zal ik in de eerste plaats toezicht houden op het brede 

en gecoördineerde optreden van de Commissie.   

In het Financieel Reglement zijn met ingang van 2 augustus 2018 aangescherpte regels inzake 

belangenconflicten ingevoerd. Deze gelden nu voor alle uitvoeringsmethoden van de EU-

begroting en voor financiële actoren en andere personen, waaronder ook de nationale 

autoriteiten op elk niveau. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de lidstaten en de 

Commissie dat de EU-regels inzake belangenconflicten worden nageleefd wanneer lidstaten 

EU-middelen aanwenden.   

De Commissie heeft toegezegd de lidstaten te zullen begeleiden bij de toepassing van de 

nieuwe regels inzake belangenconflicten.   

Ten eerste controleert de Commissie de bestaande nationale regels inzake belangenconflicten. 

Concreet heeft de Commissie onder de lidstaten een enquête gehouden over de stand van 

zaken en heeft ze de voorlopige resultaten gepresenteerd op een conferentie met de nationale 

autoriteiten. Op basis van haar beoordeling van de resultaten van de enquête zal de 

Commissie nagaan of verdere follow-up gewenst is.   

Ten tweede werkt de Commissie de richtsnoeren voor de lidstaten bij om mogelijke 

problemen en goede praktijken in kaart te brengen.   
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Ten derde pakt de Commissie in het kader van haar beoordeling van de nationale beheers- en 

controlesystemen systemische tekortkomingen bij de aanpak van belangenconflicten aan. 

Overeenkomstig de regels kan de Commissie controles uitvoeren die tot financiële correcties 

kunnen leiden.   

Tot slot onderzoekt de Commissie zorgvuldig de onder haar aandacht gebracht individuele 

gevallen waarin de nieuwe regels zijn toegepast, met inbegrip van tot haar gerichte klachten.  

Ik verzeker u dat het mijn topprioriteit is om de EU-begroting te beschermen en dat de 

Commissie alle mogelijke maatregelen zal treffen om dit te doen. In dit verband zullen meer 

middelen worden uitgetrokken om de acties van de diensten van de Commissie te coördineren 

als het gaat om kwesties en zaken in verband met belangenconflicten, en ook om de banden 

met de lidstaten aan te halen zodat mogelijke problemen in een vroeg stadium kunnen worden 

aangepakt.   

Wat het algemene ethische kader betreft, ben ik van mening dat zowel de leden van de 

Commissie als het personeel van de Commissie beschikken over zeer solide en deugdelijke 

ethische waarden, beginselen en regels. Ik wil er nogmaals op wijzen dat ik vastbesloten ben 

ervoor te zorgen dat zo goed mogelijk aan al deze ethische eisen wordt voldaan. De strikte 

naleving door zowel de leden van het college als het personeel, en een passende follow-up in 

geval van inbreuken, zijn naar mijn mening essentieel.   

Voor de commissarissen werd de gedragscode in januari 2018 herzien na advies van het 

Europees Parlement, overeenkomstig het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het 

Europees Parlement en de Commissie. De gedragscode vormt een aanvulling op de 

aangescherpte regels inzake belangenconflicten die zijn ingevoerd met het Financieel 

Reglement van 2018, en stelt normen in die tot de hoogste in Europa behoren. De 

gedragscode is uitgebreider dan de regels van de meeste lidstaten.   

Ik vind dat de code geschikt is voor het beoogde doel, aangezien deze voortbouwt op de 

ervaring die is opgedaan in het verleden en ons de nodige instrumenten aanreikt om mogelijke 

belangenconflicten van de leden van de Commissie op een coherente manier op te lossen. De 

Europese Rekenkamer heeft erkend dat het rechtskader toereikend is. In dit verband dient 

vooral aandacht te worden besteed aan de toepassing ervan. Maar we kunnen de nieuwe code 

zeker nog eens bekijken zodra we er praktische ervaring mee hebben opgedaan.   

Wat het personeel betreft, bevat het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, waar 

alle personeelsleden zich aan moeten houden, een uitgebreide reeks ethische verplichtingen 

die verder zijn aangescherpt bij de hervorming van het Statuut in 2014. Daarbij moet zeker 

worden gewezen op nieuwe bepalingen op grond waarvan belangenconflicten moeten worden 

beoordeeld op het moment van de aanwerving of de re-integratie na een periode van verlof 

om redenen van persoonlijke aard, en op de bepalingen waarin uitdrukkelijk wordt ingegaan 

op de kwestie van lobbyactiviteiten en belangenbehartiging tijdens het verlof om redenen van 

persoonlijke aard of na het verlaten van de instelling.   

De Commissie neemt het “draaideurfenomeen” serieus en erkent dat het belangrijk is om 

samen te werken met de Ombudsman, die sinds 2013 twee onderzoeken ter zake heeft 

uitgevoerd. Na het afronden van het tweede onderzoek in februari van dit jaar heeft de 

Europese Ombudsman bevestigd dat de Commissie hoge normen op het gebied van ethiek en 

transparantie hanteert en heeft hij de Commissie aangemoedigd het goede voorbeeld te blijven 

geven. Uiteraard kan het altijd beter en zal de Commissie de voorstellen die de Ombudsman 
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heeft gedaan om de regels zijns inziens effectiever en dus zinvoller te maken, grondig 

bestuderen.   

In dit verband is het aan de verkozen voorzitter om ervoor te zorgen dat de leden van de 

Commissie de gedragscode volledig naleven. Ik zal ervoor zorgen dat alle personeelsleden 

vaker worden gewezen op de ethische regels en beginselen die op hen van toepassing zijn. De 

toepassing van ethische beginselen is een basisvoorwaarde voor blijvend hoge professionele 

normen in overheidsdiensten, maar deze beginselen moeten bekend, duidelijk en begrijpelijk 

zijn om volledig doeltreffend te zijn.   

In dit verband zal ik ook mijn steun verlenen aan de inspanningen van kandidaat-

vicevoorzitter Jourová, die er door de verkozen voorzitter mee is belast om samen met het 

Europees Parlement en de Raad een onafhankelijke instantie voor ethiek in het leven te 

roepen voor alle EU-instellingen samen. Om van dit proces een succes te maken, is 

samenwerking met de andere EU-instellingen essentieel.   

Ik ben ervan overtuigd dat er een nieuwe dynamiek is voor de aanpak van ethische 

uitdagingen, met nieuwe ideeën en een nieuwe vastberadenheid. Dit zou aansluiten op het 

verslag van de Europese Rekenkamer van juli 2019 over het ethisch kader van drie EU-

instellingen (Europees Parlement, Raad, Commissie). In dat verslag, dat betrekking heeft op 

zowel leden als personeelsleden, merkt de Rekenkamer op dat de drie gecontroleerde 

instellingen in grote mate adequate ethische kaders hebben vastgesteld, maar dat er nog 

ruimte is voor het uitwisselen van goede praktijken inzake ethische kwesties.   

De politieke aanpak die hiervoor gekozen wordt, moet zorgvuldig worden beoordeeld in 

samenwerking met alle betrokken instellingen. Er moet rekening mee worden gehouden dat 

elke instelling eigen regels heeft en onafhankelijk is. Ik ben mij ervan bewust dat het 

Europees Parlement en de Raad in 2000 deze bekommernissen hebben geuit toen de 

Commissie voorstelde een interinstitutionele “Adviesgroep gedragsnormen inzake openbaar 

bestuur” op te richten. Dit is dan ook een gevoelige en moeilijke vraag, die wij zorgvuldig 

moeten analyseren, ook met betrekking tot de precieze reikwijdte ervan.   

Wat de afzonderlijke kwestie van de benoeming van hoge ambtenaren betreft, weet ik dat het 

Europees Parlement heeft gevraagd dat de Commissie haar procedures herziet. Daarbij heb ik 

er ook nota van genomen dat de andere instellingen worden verzocht hetzelfde te doen. Op 

30 augustus heeft commissaris Oettinger de Commissie begrotingscontrole aangeschreven 

met een update over de tot dusver geboekte vooruitgang en met enkele voorstellen die hij ter 

overweging heeft voorgelegd aan de nieuwe Commissie.   

Ik weet dat er op de interinstitutionele rondetafel van september vorig jaar is geconcludeerd 

dat de in de instellingen toegepaste procedures robuust zijn en geschikt voor het beoogde 

doel. Dit heeft de Commissie ook gesterkt in haar standpunt dat zij in vele opzichten het 

goede voorbeeld geeft met haar moderne, geavanceerde selectieprocedures voor hoge 

ambtenaren, in het kader waarvan ook uitgebreid wordt gebruikgemaakt van onafhankelijke 

assessmentbureaus. Niettemin dateert het bestaande “beknopte document over het beleid 

betreffende leidinggevende ambtenaren” uit 2004 en zou enige herziening goed zijn om er een 

aantal besluiten in te verwerken die het college op dit gebied heeft genomen, en om ervoor te 

zorgen dat het document volledig in overeenstemming is met de huidige operationele 

richtsnoeren.   

 


