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Algemene richtsnoeren 

Eerdere speciale verslagen van de Rekenkamer kunnen worden geraadpleegd op de 
website www.eca.europa.eu onder het kopje ‘publicaties’. 

De speciale verslagen van de Rekenkamer worden steeds opgesteld volgens een 
standaardmodel. Raadpleeg derhalve eerdere verslagen (Studio-geheugens en 
aangeleverde referentiedocumenten) om terugkerende termen te vertalen en 
aansluiting te vinden bij de ‘huisstijl’ van de Rekenkamer. 

In de verslagen van de Rekenkamer worden onder meer verordeningen, richtlijnen 
en COM-documenten aangehaald of geciteerd. Deze teksten bieden 
aanknopingspunten voor de gebruikte terminologie; gebruik zoveel mogelijk de 
vertaalde termen uit de genoemde documenten en gebruik die consequent. Citaten 
dienen letterlijk te worden overgenomen indien er sprake is van een officiële 
vertaling. Het verdient derhalve aanbeveling, bij elke vertaling in ieder geval gebruik 
te maken van de publiek beschikbare bronteksten en vertalingen in Eur-Lex 
(http://eur-lex.europa.eu/) en IATE (http://iate.europa.eu/). Voor citaten worden 
overigens uitsluitend dubbele aanhalingstekens gebruikt (“…”), en geen enkele (zelfs 
niet voor de zelfnoemfunctie). Andersom moeten citaten uit teksten die niet in het 
Nederlands zijn vertaald worden geparafraseerd en niet tussen aanhalingstekens worden 
geplaatst.Maak voor praktische wenken bij de vertaling en bij twijfel over stijlkwesties 
gebruik van de interinstitutionele schrijfwijzer 
(http://publications.europa.eu/code/nl/nl-000100.htm). 

Naast volledige weergave van de brontekst, juiste overbrenging van de boodschap, 
een heldere en begrijpelijke formulering, wordt uiteraard een juist taalgebruik 
verwacht (spelling, grammatica – vervoeging, zinsbouw -, interpunctie, enz.). 

Specifieke richtsnoeren 

I. Speciale verslagen 

• Titelpagina: volg s.v.p. altijd het bijgevoegde Template 1. 

• Lettertype: volg het origineel. Hanteer bij twijfel: hoofdtekst in Calibri 12, tekst in 
voetnoten (‘footnote’) in Calibri 11, tekst in voettekst (‘footer’) in Calibri 10. 

• Inhoudsopgaven: titels die meer dan één regel in beslag nemen mogen niet te 
ver naar rechts doorlopen. Voeg een zachte ‘enter’ in (shift+enter) om een 
nieuwe lijn te beginnen, opdat de tekst niet doorloopt in de kolom van de 
paragraafnummers. 

• De titels in de inhoudsopgave moeten overeenkomen met die in de tekst! 

http://www.eca.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://iate.europa.eu/
http://publications.europa.eu/code/nl/nl-000100.htm
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• Titels in de tekst zijn opgesteld in verschillende formaten/stijlen. Daar dit 
automatisch geschiedt in de brontekst mogen deze niet handmatig worden 
ingevoegd, maar moet de brontekst worden overschreven (zie Template 2) 

• Acroniemen in de verklarende woordenlijst: Nederlandse vertaling met daarachter tussen 
haakjes de Engelse term uitgeschreven, zonder aanhalingstekens) 

 

• Plaats nooit een punt na een titel; niet in de inhoudsopgave, en ook niet in de 
tekst. 

• Vertaal ‘the Court (of Auditors)’ altijd met ‘de Rekenkamer’ en niet met ‘de 
Kamer’ (of ‘het Rekenhof’). Volgens haar reglement van orde heeft de 
Rekenkamer ‘kamers’ gevormd die kunnen besluiten over de vaststelling van 
verslagen en adviezen. In dat geval wordt in de brontekst bijvoorbeeld gesproken 
van een ‘Chamber’. 

• Vertalen van titels van referentiedocumenten in ERK-verslagen die niet in andere 
talen dan het origineel bestaan: in voet- en eindnoten geciteerde documenten 
houden de oorspronkelijke titel zonder toevoeging van een vertaling. Voor namen 
van nationale autoriteiten blijft de oorspronkelijke benaming  tussen haakjes 
staan, voorafgegaan door omschrijving (bv. “Spanish National Resolution 
Authority (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria)”. 

• Data dienen als volgt te worden geschreven: 26.3.2008, dus niet 26/03/2008 
(geen ‘0’ voor dagen of maanden bestaande uit een enkel cijfer). 

• Gebruik een uniforme ruimte tussen de paragraafnummers en de tekst. Zorg 
ervoor dat de ruimte voldoende breed is. Voeg een ‘tab’ in of verwijder, waar 
nodig, overbodige ‘tabs’ uit het origineel. 

• Gebruik bij de met een letter aangeduide paragrafen (met a), b), i), ii), enz.) geen 
haakje openen. De instellingen kunnen worden gewijzigd onder Bullets and 
Numbering (Word 2003) of op de Home-tab (Word 2007). 

• BELANGRIJK: gebruik harde spaties (ctrl+shift+spatie) tussen alle 
figuren/data/referentienummers en de bijbehorende woorden/afkortingen (in de 
volgende voorbeelden is met een underscore aangegeven waar de harde spatie 
staat): 

 gedurende de periode 2002-2012; van 22 juli 2002; PB L 242; 22,8 miljoen 
EUR; blz. 6; 75 %, Tabellen 1 en 2; 93 inspecties; zie kader 2; 50 meter, 
20 hectaren, 30 ha, 3 t, Verordening (EG) nr 648/2004 

• Verwijzingen naar het Publicatieblad: 
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 voorbeeld: PB C 325 van 24.12.2002, blz. 1. 
• gebruik een harde (beschermde/onbreekbare) spatie tussen ‘PB C/L’ en het 

serienummer. 
• gebruik de afkorting ‘blz.’ voor ‘bladzijde’ en vervolg met een harde spatie (zie 

voorbeeld). 
 
• Verwijzingen naar verordeningen (harde spaties zijn hier ter verduidelijking 

aangeduid met underscore). 
 voorbeeld: Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 

25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de 
algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 
16.9.2002, blz. 1). 

• Verwijzingen naar COM-documenten (harde spaties zijn aangeduid met 
underscore). 

voorbeeld: COM(1999) 344 definitief van 27 april 1999, blz. 23. 
niet: “document COM(1999…”, en geen spatie tussen COM en (1999) 
 

• Opsommingen/lijsten (voorafgegaan door een kleine letter a), b), c) of een kleine 
Romeinse letter i), ii), enz.): als ieder onderdeel een volledige zin is, begin deze 
dan met een hoofdletter en eindig met een punt (zelfs als een puntkomma wordt 
gebruikt in de brontekst). 

• Als de onderdelen van de opsomming een vervolg zijn van de inleidende zin, 
gebruik dan geen hoofdletter en plaats een puntkomma aan het eind 

 Onjuist: De Rekenkamer 
onderzocht: 

Juist: De Rekenkamer onderzocht: 

a) Of de systemen gecontroleerd 
waren, 

a) of de systemen gecontroleerd 
waren; 

b) Of de kwaliteit…, b) of de kwaliteit…; 
c) Of de prestaties…, c) of de prestaties…; 

• Voetnoten aan het eind van een zin moeten vóór de punt worden geplaatst. 

  ..... het Cohesiefonds en het ELFPO1. 

• Schrijf in de lopende tekst verwijzingen naar tabel X, kader X of bijlage X altijd 
met een kleine letter, tenzij de zin ermee begint. (‘Box’ wordt in een verslag of 
analyse voortaan vertaald met ‘kader’ en niet ‘tekstvak’, zoals voorheen) 

• Wanneer sprake is van ‘paragraphs’ van een Speciaal verslag of het Jaarverslag 
van de Rekenkamer wordt dit vertaald met ‘paragrafen’ en niet met ‘alinea’s’. 
Wordt in de lopende tekst verwezen naar paragrafen, dan graag in deze vorm: 
‘Zie de paragrafen 1 en 3’/’Zie de paragrafen 1-3 en 5’. 
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• Gebruik bij bedragen geen afkortingen als ‘m EUR'. Schrijf voluit: miljoen EUR 
(zie Interinstitutionele Schrijfwijzer:publications.europa.eu/code ). 

• Let goed op bij de vertaling van de termen “economy” (“spaarzaamheid” of 
“zuinigheid”), “efficiency” (“doelmatigheid” of evt. “efficiëntie”) en “effectiveness” 
(“doeltreffendheid”). Definities van deze termen zijn te vinden in het handboek 
Performance Audit op de website van de Rekenkamer 
(http://www.eca.europa.eu). 

• Enkele audittermen: “auditor” (in het Engels) wordt voortaan ook “auditor” in het 
Nederlands (voorheen “controleur”). Wel blijft “audit” (EN) “controle” (NL). 
“Internal Audit comittee” wordt “Intern controlecomité” (waar het de ERK betreft), 
en “Internal Audit Service” wordt “interne controledienst”. Verder blijft “internal 
control” (EN) “internebeheersingsmaatregel” (NL), en “wordt internal audit” 
“interne controle”. 

• Controleer aan het eind of alle wenken op het gebied van formattering zijn 
gevolgd, of alle voetnoten zijn vertaald en of de nummering van de paragrafen en 
voetnoten overeenstemt met het origineel. 

• Verwijzingen: hyperlinks (snelkoppelingen) in de brontekst moeten ook werken 
in de doeltekst. 
Externe links naar documenten die beschikbaar zijn in de doeltaal met de 
domeinnaam europa.eu domain die eenvoudig kunnen worden gelokaliseerd 
door aanpassing van de taalcode, moeten worden gelokaliseerd. 

Bovendien moeten vertalers die naar het Duits, Engels, Spaans en Frans 
vertalen links naar documenten van internationale organisaties lokaliseren 
(bijv. de VN, OESO, Wereldbank, het IMF, normalisatie-instellingen) wanneer 
dit eenvoudig kan worden gedaan door aanpassing van de taalcode. 

Elke vertaler is ervoor verantwoordelijk dat de gelokaliseerde links ook 
werken, aangezien DMG niet in staat is dit te controleren tijdens het proces 
van voorbereiding van de publicatie. 

• Grafieken/Figuren uit bijlagen (Excel, Powerpoint): gebruik ‘Paste Special’ om 
grafieken/figuren uit de bijlagen in de doeltekst te voegen. Kies ‘Paste as 
Enhanced Metafile’ voor de beste weergave. 

 

http://www.eca.europa.eu/


Template 1 

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА 
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO 

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 
DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET 
EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF 

EUROOPA KONTROLLIKODA 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 
EUROPEAN COURT OF AUDITORS 

COUR DES COMPTES EUROPÉENNE 
CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA 

 
 

CORTE DEI CONTI EUROPEA 
EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA 

EUROPOS AUDITO RŪMAI 

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 
IL-QORTI EWROPEA TA’ L-AWDITURI 

EUROPESE REKENKAMER 
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 

TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU 
CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ 

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV 
EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE 

EUROOPAN 
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 
EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN 

 

12, RUE ALCIDE DE GASPERI TELEFON (+352) 43 98 – 1 E-MAIL: euraud@eca.europa.eu 
L - 1615 LUXEMBOURG TELEFAX (+352) 43 93 42 INTERNET: http://eca.europa.eu 

 

 

Preliminaire opmerkingen 

(uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU) 

[Titel] 

 

 

 

 

vergezeld van de antwoorden van de Commissie 

 

Deze preliminaire bevindingen werden door de Rekenkamer te Luxemburg 
vastgesteld op haar vergadering van …. 

 
Sinds de instelling van de kamers kan hier ook staan: 
 
Deze preliminaire bevindingen werden door kamer I/II/III/IV onder voorzitterschap 
van XXX, lid van de Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering van 
…. 

 



Template 2 

 

INLEIDING     (= HEADING 1) 

Achtergrond    (= Heading 2) 

Toezicht door de Commissie.  (= Heading 3) 

Project in India    (= Heading 4) 
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II. Hoofdstukken van het jaarverslag 
In grote lijnen gelden hier dezelfde principes als voor vertalingen van speciale verslagen. 
 

III. Adviezen 

Mochten vertalingen van adviezen worden uitbesteed, dan gelden de volgende 
aandachtspunten: 

- de overwegingen (de preambule vooraan in de tekst) worden ingeleid met ‘gezien’; 
- ook en juist hier geldt dat genoemde wet- en regelgeving (bijv. het COM-document 

waarover advies wordt uitgebracht) correct en volledig moet worden geciteerd als er 
een officiële Nederlandse vertaling bestaat. 

IV. Analyses 

Vanaf 2020 heten ERK-documenten die in het Engels ‘review’ worden genoemd, in het Nederlands 
‘analyses’ (in plaats van ‘evaluaties’). 
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