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Geachte heer Lewandowski, 

De Nederlandse Tweede Kamer heeft de onderhandelingen over het Financieel Reglement1 met 
grote belangstelling en extra aandacht gevolgd. Na de publicatie van het voorstel op 28 mei 2010 

heeft de Nederlandse Tweede Kamer een parlementair voorbehoud geplaatst bij het voorstel en 

heeft het afspraken gemaakt met onze regering over de informatievoorziening gedurende het 

onderhandelingsproces. We hebben ook het genoegen gehad om u in Brussel te ontmoeten in 
februari 2011, om u vice versa te verwelkomen in de Nederlandse Tweede Kamer in maart 2011 

en om ook uw kabinet te ontmoeten in april 2011. Al deze additionele activiteiten, en andere, 

hebben geleid tot een versterkte informatiepositie van de Nederlandse Tweede Kamer met 

betrekking tot de parlementaire behandeling van het Financieel Reglement. 

Op dit moment, met het afronding van de onderhandelingen van het MFK-2014-2020, van het 

Financieel Reglement en ook van de (meeste van) onderliggende sectorspecifieke en 

uitvoeringsverordeningen, is het tijd voor onze commissie om de balans op te maken. Daarom, 

onder verwijzing naar de politieke dialoog tussen de Europese Commissie en de nationale 

parlementen, willen wij graag enkele vragen opbrengen over (het nieuwe) artikel 59 over gedeeld 
beheer met de lidstaten, die specifieke belangstelling van de commissie voor de Rijksuitgaven 

van de Nederlandse Tweede Kamer heeft. 
Hoe beïnvloedt het nieuwe artikel 59 de rol van de Europese Commissie bij de implementatie 

van de begroting onder gedeeld beheer, en hoe zal dit uw interne procedures beïnvloeden? 

Onder verwijzing naar paragrafen 59.3 en 59.5; kunt u omschrijven hoe de Commissie de 

informatie zal verwerken c.q. aggregeren, die zal worden gestuurd door de aangewezen 
instanties die verantwoordelijk zijn om de middelen van de Unie te beheren en te controleren? 

Paragraaf 59.5 vermeldt dat [...] instanties de Commissie informatie verstrekken over hun 
rekeningen [...] en een jaarlijkse samenvatting van de definitieve auditverslagen en van de 

1 REGULATION (EU, EURATOM) No 966/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union 

and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 
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verrichte controles vóór 15 februari. Deze termijn kan bij uitzondering door de Commissie 
worden verlengd tot 1 maart na kennisgeving door de betrokken lidstaat. Welke acties en 

sancties zal de Europese Commissie ondernemen als een lidstaat niet op tijd de (volledige) 

informatie levert? 
Paragraaf 59.5 vermeldt ook dat lidstaten de in dit lid genoemde informatie op het daarvoor 
geëigende niveau kunnen publiceren. Is de Europese Commissie voornemens om deze 

informatie te publiceren, indien een lidstaat besluit om deze informatie niet te publiceren? En 

waarom? 
Kunt u uitleggen hoe de Europese Rekenkamer betrokken is bij dit deel van het assurance-

proces? 

Verder horen wij graag uw standpunt over de invoering van de praktijk van nationale 

lidstaatverklaringen. Kunt u ook aangeven of u voornemens bent om de praktijk van nationale 

lidstaatverklaringen als uitgangspunt te nemen bij uw volgende voorstel om het Financieel 

Reglement van de EU te herzien? 

Ook hebben wij begrepen dat de Europese Commissie een werkgroep nationale verklaringen heeft 
opgezet. Kunt u ons, en de nationale parlementen, informeren over de resultaten van deze 

werkgroep. 

Kunt u ons ten slotte informeren over het tijdspad en de door de Europese Commissie geplande, 
nog te nemen stappen richting de volgende herziening van het Financieel Reglement? 

We waarderen een schriftelijke reactie op onze vragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 

3 maanden. 

Namens de Commissie voor de Rijksuitgaven van de Nederlandse Tweede Kamer, 

Hoogachtend, 

Dhr. M.G.J. Harbers 
Voorzitter van de Commissie voor de Rijksuitgaven 
Tweede Kamer der Staten-Generaa! 


