
Ministerie van Financien

Directie Buitenlandse

Financiele BetrekkingenTEA BESLI^ING
Aan

de minisver

Persoonsgegevens

nota Nota Beantwoording schriftelijk overleg inzake de

aanbieding jaarversiagen ERK over EU begroting en

Europees Ontwikkelingsfonds EOF 2021

Datum

13 januari 2023

Notanummer

2023 0000005050

Bijiagen

geen

Aanleiding

Vragen uit het schriftelijk overleg inzake de aanbieding jaarversiagen ERK over

EU begroting en Europees Ontwikkelingsfonds EOF 2021

Beslispunten

Graag uw akkoord op de bijgaande beantwoording en versturen hiervan

Indien u akkoord bent het verzoek de bHaevoeade aanbiedinosbrief te

ondertekenen

Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota

Kernpunten
• De fracties van de VVD en D66 hebben schriftelijke vragen gesteld inzake de

aanbieding jaarversiagen ERK over EU begroting en Europees

Ontwikkelingsfonds EOF 2021 Enkele vragen betreffen ook het RRF

• De fracties vragen naar de kabinetsinzet met betrekking tot de decharge over

de EU begroting 2021 In de beantwoording geeft u de inzet van het kabinet

weer De inzet komt overeen op een eerder met u gedeelde nota hierover

Daarnaast zijn wij in gesprek met de ERK over mogelijke verbeteringen
• In de beantwoording schetst u ook het krachtenveld in de Raad met

betrekking tot de decharge en geeft u aan dat er bij de lidstaten verschiiiende

visies bestaan met betrekking tot de gehanteerde methodes voor het

vaststellen van het foutenpercentage

Toelichting
• Het foutenpercentage in de uitgaven is in 2021 gestegen naar 3 0 2 7 in

2020 Bijna twee derde van de uitgaven is aangemerkt als hoog risico Dit wii

zeggen dat vaak sprake is van compiexe regeis waardoor de kans op fouten

toeneemt De ERK concludeert dat het foutenpercentage voor de uitgaven van

diepgaande invioed was en heeft daarom een negatief oordeel over de

uitgaven uitgebracht
• Het foutenpercentage is geen indicator voor fraude of ondoelmatigheid Het

gaat hier puur om een schatting van het totaal aan middelen dat niet precies
in overeenstemming is met EU regels Wei heeft de ERK 15 vermoedelijke

fraudegevallen vastgesteld deze zijn gemeld aan het Europees Bureau voor

fraudebestrijding OLAF

• In de decharge heeft Nederland sinds 2007 doorgaans tegen

Raadaanbevelingen gestemd indien het foutenpercentage te hoog was en

geen verbetering liet zien
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Communicatie

• Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

• NIet van toepassing

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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