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Inleiding 
 

Tijdens de periode 2007 – 2013 van het programma mogen de begrippen “audit” en “controle” 
(bijgevolg ook auditeur en controleur) niet met elkaar worden verward, aangezien ze betrekking 
hebben op twee verschillende soorten controles. 
 
Het woord controle verwijst naar de inspectie, die uitgevoerd wordt door de “first level” controleur 
(1LC, eerstelijnscontoleur) conform Art.16 van de Verordening van het Europese Parlement en de 
Raad (EC) Nr 1080/2006 (de EFRO Verordening). De taak van de “eerstelijnscontroleur, aangesteld 
door de Lidstaten, bestaat erin om de uitgaven te valideren van iedere begunstigde, die deelneemt 
aan de operatie (1

 
).  

Het woord audit (of “second level” auditing, tweedelijnsaudit ) verwijst naar de inspecties die 
uitgevoerd worden conform Art. 62, (1), a en b van de Verordening van de Raad (EC) Nr 1083/2006. 
De “tweedelijns” auditeurs moeten operaties auditeren op basis van een geschikte steekproef om zo 
de uitgaven te controleren.  
 
Het woord gecontroleerde begunstigde verwijst naar de terminologie uit Art. 16(1) van de 
Verordening van het Europese Parlement en de Raad (EC) Nr 1080/2006 (de EFRO Verordening). Het 
begrip begunstigde slaat dus zowel of hoofdpartners als op projectpartners. 
 
1.1 Eerstelijnscontroles opgezet door de Lidstaten 
 
Lidstaten die deelnemen aan het programma hebben een eigen systeem opgebouwd voor 
eerstelijnscontroles: hun nationale systemen staan beschreven op de programmawebsite. Gelieve 
deze pagina’s te lezen en de aard, kenmerken en kosten na te gaan van het eerstelijns 
controlesysteem in iedere Lidstaat. Raadpleeg deze pagina’s ook voor de instructies omtrent het 
aanstellen van de eerstelijnscontroleurs voor het project: men moet de eerstelijnscontroleurs op het 
niveau van de projectpartners (PP) en de hoofdpartner (HP) kiezen naargelang de regels, die 
vastgelegd werden door de landen waar de PP en HP zich respectievelijk bevinden. Zo niet, dan is de 
geleverde validatie onaanvaardbaar. 
Er worden twee verschillende eerstelijns controlesystemen gehanteerd in de landen die deelnemen 
aan het programma: 

• Gecentraliseerd systeem (voor Vlaanderen); 
• Gedecentraliseerd systeem (voor Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland). 
 

Gecentraliseerd systeem 
In gecentraliseerde systemen benoemt de Lidstaat een centraal orgaan om de eerstelijnscontroles uit 
te voeren conform Art. 16 Wetgeving (EC) Nr 1080/2006. Dit orgaan kan aangesteld worden op 
federaal, nationaal of beide niveaus en werkt onder toezicht van een overheidsinstantie (bv: 
ministerie…). 
Eerstelijnscontroleurs zijn overheidsambtenaren die werken bij de aangestelde instantie. Enkel de 
aangestelde controleurs, die werken voor de aangestelde instantie, kunnen de uitgaven bekrachtigen 
en het validatieverslag voor de uitgaven ondertekenen, wat nodig is voor ieder voortgangsrapport. 
Eerstelijnscontroleurs beschikken over de vereiste kwalificaties naargelang de Lidstaat en zijn bij het 
uitvoeren van hun taken verplicht om te voldoen aan de vereisten inzake eerstelijnscontroles. Deze 
werden vastgelegd in het wetgevende kader van de Structuurfondsen en in de nationale wetgeving. 
Projectpartners moeten hun voortgangsrapport voorleggen aan de aangestelde instantie om zo hun 
uitgaven te kunnen valideren. 
 In het 2 Zeeën programma geldt een gecentraliseerd systeem enkel in Vlaanderen. 
 

                                                           
1 Het begrip operatie verwijst naar project. De twee begrippen, operatie en project, zijn equivalenten.  
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Gedecentraliseerd systeem 
In gedecentraliseerde systemen kunnen de partners hun controleur vrij aanduiden en deze voorstellen 
bij het Centraal Goedkeuringsorgaan, dat centraal is opgericht door de Lidstaat. Het Centraal 
Goedkeuringsorgaan moet nagaan of de controleur voldoet aan de vereisten van de Lidstaat voor een 
dergelijke functie. Beantwoordt de voorgestelde controleur aan de vereisten, dan stelt het Centrale 
Goedkeuringsorgaan deze aan. Vervolgens wordt de benoeming meegedeeld aan de controleur en het 
project dat hem/haar heeft voorgesteld. 
Het Centrale Goedkeuringsorgaan beschikt over een lijst met eerstelijnscontroleurs, die benoemd zijn 
conform Art. 16 Wetgeving (EC) Nr 1080/2006. De lijst is voor iedereen beschikbaar en wordt 
regelmatig voorgelegd aan het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat (GTS) en de Auditautoriteit 
(AA). 
 
De controleur moet steeds voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• hij/zij moet onafhankelijk zijn van de gecontroleerde begunstigde; 
• hij/zij dient over de nodige kwalificaties te beschikken en te voldoen aan de vereisten van het 

Centrale Goedkeuringsorgaan; 
• hij/zij moet de eerstelijnscontrole uitvoeren conform de vereisten van het Centrale 

Goedkeuringsorgaan, van het Programma en de wetgeving vermeld in de 
Programmarichtlijnen omtrent subsidiabiliteit. 

 
In dit systeem is het het Centrale Goedkeuringsorgaan van de Lidstaat die de prestaties van de 
eerstelijnscontroleurs in zijn gebied opvolgt en controleert. Het zorgt er op die manier voor dat de 
eerstelijnscontroleurs optreden conform de regels van de Structuurfondsen en de nationale wetgeving 
inzake de validatie van de uitgaven en activiteiten van de gecontroleerde begunstigde. 
In het 2 Zeeën programma wordt dit systeem toegepast in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en 
Nederland.  
 
1.2 Kwalificaties van eerstelijnscontroleurs 
 
Controleurs kunnen hetzij intern (bv tewerkgesteld door de projectpartner) hetzij extern (bv niet 
tewerkgesteld door de projectpartner, maar ingehuurd op basis van een extern contract) optreden 
voor de gecontroleerde organisatie. 
Om de uitgaven te inspecteren en valideren, dient de eerstelijnscontroleur voldoende gekwalificeerd 
te zijn.  
 
Met name: 
• hij/zij moet professionele vaardigheden hebben, alsook ervaring met internationale en nationale 

auditnormen en boekhouding in het algemeen; 
• hij/zij moet professionele vaardigheden hebben, en indien mogelijk ook ervaring inzake projecten, 

die medegefinancierd worden door EU fondsen (Structuurfondsen en EFRO in het bijzonder); 
• hij/zij moet de EU regels kennen, het Operationeel Programma, alsook de richtlijnen en 

documenten, die volgens het Programma of de nationale autoriteiten bindend zijn voor de 
projecten; 

• hij/zij moet voldoende kennis hebben van de Engelse taal, om alle relevante documenten te 
kunnen lezen en begrijpen. 

• hij/zij moet functioneel onafhankelijk zijn van de unit, die instaat voor de activiteiten en financiën 
(boekhouding, berekening van salarissen en betaalorders). Dit betekent dat de controleur niet 
betrokken mag zijn bij de goedkeuring van het project, projectactiviteiten (inclusief het 
onderteken van het voortgangsrapport als projectpartner), projectfinanciën (boekhouding en 
betaalorders van het project); 

• hij/zij moet ervoor zorgen dat zijn/haar werk voldoende gedocumenteerd en toegankelijk is voor 
een efficiënte controle, zodat een andere controleur/auditeur de controle opnieuw kan uitvoeren 
enkel op basis van het controlebestand; 

• hij/zij moet ervoor zorgen dat het werk uitgevoerd wordt binnen de deadlines bepaald door het 
programma2

                                                           
2 Programmarichtlijnen omtrent subsidiabiliteit, §12. 

.  
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Afgezien van bovenvermelde vereisten zijn er nog enkele vereisten, die variëren naargelang het 
externe of interne karakter van de controleur. 
 
In het geval van een externe controleur: 
• hij/zij kan zowel een private als openbare controleur zijn; 
• hij/zij moet ingeschreven zijn bij een professionele organisatie (deze vereiste is verplicht voor 

private, externe controleurs); 
• hij/zij moet zijn/haar taken uitvoeren conform een professionele gedragscode of andere regels, 

die zijn/haar functie en onafhankelijkheid vastleggen; 
• de controleur moet over een basis beschikken om de controle uit te voeren (bv een 

dienstencontract, een mandaat, of contracterend document); 
• alle deskundigen die actief zijn als belastingadviseurs of financiële/boekhoudkundige adviseurs (of 

dergelijke categorieën van adviseurs) komen niet in aanmerking als bevoegde controleurs, 
aangezien hun status, “adviseurs”, geen garantie biedt dat ze onafhankelijk zijn van de 
gecontroleerde organisatie.  

 
In het geval van een interne controleur: 
Hij/zij moet onafhankelijk zijn van de unit die betrokken is bij het projectbeheer en van de unit die de 
activiteiten uitvoert. Aan deze vereiste moet voldaan worden in het reglement van orde zoals 
aangegeven door van de Europese Commissie (3

 

). Een organigram moet overhandigd worden aan het 
Centraal Goedkeuringsorgaan en het GTS als bewijs dat bovenstaande vereisten worden nageleefd.  

Bovendien: 
• De onafhankelijkheid van de controleur moet bepaald worden bij wet of via de lokale of interne 

reglementering van het land waar de gecontroleerde partner is gevestigd (bv reglementering 
inzake de functie van de interne controleur, gedragscode); 

• Een organigram moet aantonen dat de controleur volledig onafhankelijk opereert van de units, 
waar de activiteiten en financiën worden beheerd, waar de betalingen worden geregeld en de 
controle wordt uitgevoerd; 

• Er is geen bloedverwantschap of huwelijksband tussen de controleur en medewerkers/managers 
van de unit, die de projectactiviteiten en –financiën beheert; 

• De controleur moet onafhankelijk zijn van geest, wat betekent dat hij/zij zich niet afhankelijk voelt 
van de gecontroleerde eenheid/unit. 

Voorbeeld van de correcte positie van een eerstelijnscontroleur (geel kader). 
 

                                                           
3 Aanbeveling van de Europese Commissie inzake wettelijke onafhankelijkheid van auditeurs in de EU: een reeks fundamentele 
principes conform 2002/590/EC; Internationale norm inzake kwaliteitscontrole Nr1 (IFAC); Ethisch wetboek van de INTOSAI, 
Hoofdstuk II-2.2.Normen met ethische waarde. 
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JUIST!

Management Board

Chief Unit project 1 Chief Unit project 2

Financial unit

First level controller

Financial unit

Implementing unit Implementing unit

 
De volgende situaties worden als onaanvaardbaar beschouwd. 

FOUT!

Management Board

Chief Unit project 1 Chief Unit project 2

Financial unit Financial unit

Implementing unit

Implementing unitFirst level controller

First level controller

 
De eerstelijnscontroleur moet in nauw contact staan met het Gemeenschappelijk Technisch 
Secretariaat om bijstand te vragen bij twijfel omtrent de bovenstaande punten.  
 
Op de programmawebsite worden speciale, bijkomende vereisten gepubliceerd omtrent de 
kwalificaties van eerstelijnscontroleurs, die benoemd worden in iedere Lidstaat. Deze vereisen staan 
vermeld in de beschrijving van de nationale systemen. 
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1.3 Validatie van de uitgaven door eerstelijnscontroleurs 
 
Ongeacht het controlesysteem dat de Lidstaat heeft gekozen, is het de taak van de 
eerstelijnscontroleur om de uitgaven te valideren van iedere begunstigde aan het project en 
bijbehorende activiteiten. 
 
De validatie van de FLC gebeurt in twee stappen: 

• Validatie van de uitgaven die door de projectpartners gedeclareerd worden in de respectieve 
verslagen op het niveau van de projectpartners (validatie van het voortgangsrapport van de 
projectpartner, op niveau van PP); 

• Validatie van de uitgaven door het project gedeclareerd worden in het respectieve verslag op 
het niveau van de hoofdpartner (validatie van het geconsolideerde voortgangsrapport van het 
project, op niveau van HP). 

 
Validatie dient te geschieden op basis van de volledige, gerapporteerde uitgaven (100%). 
 
Eens het project van start is gegaan kunnen controles ter plaatse worden uitgevoerd, zowel op vlak 
van fysieke als financiële voortgang.   
De gedetailleerde procedure om de uitgaven te valideren staat beschreven in de Programmarichtlijnen 
omtrent rapportering en is ook vermeld in de Programmarichtlijnen omtrent subsidiabiliteit § 12 en 13. 
 
Validatie op het niveau van de projectpartner 
Alle uitgaven en activiteiten moeten op het niveau van de projectpartners gevalideerd worden door 
nationale eerstelijnscontroleurs.  
 
Eerstelijnscontroleurs van de projectpartners moeten gekozen worden conform de bepalingen van de 
Lidstaat waar de partners gevestigd zijn en moeten hun controles uitvoeren op basis van het 
eerstelijns controlesysteem, dat gehanteerd wordt in die bepaalde Lidstaat.  
 
Eerstelijnscontroleurs op het niveau van de projectpartner moeten: 

• De uitgaven van de gecontroleerde projectpartner valideren; 
• De inhoud van zowel het onderdeel ‘Activiteiten’ als ‘Financiën’ van het voortgangsverslag van 

de PP valideren; 
• Een verslag/controlelijst opstellen over de uitgevoerde controle; 
• De validatie van de uitgaven ondertekenen; 
• De volgende documentatie voorleggen aan de hoofdpartners: het certificaat van de validatie, 

de controlelijst/het verslag, het voortgangsrapport van de project partner (Activiteiten en 
Financieel verslag) en de aanduiding van de eerstelijnscontroleur. 

Als algemene regel geldt dat een kopie van de documenten aan de Hoofdpartner moet 
worden verstuurd en ook moet worden gearchiveerd bij de projectpartners zelf. 
 
Validatie op het niveau van de hoofdpartner 
De eerstelijnscontroleur van de HP moet het aandeel van de hoofdpartner in de uitgaven controleren, 
evenals zijn activiteiten conform de bepalingen van de Lidstaat waar de hoofdpartner is gevestigd. 
 
Het is tevens de taak van de eerstelijnscontroleur van de HP om de documenten van de controles op 
het niveau van de PP te controleren en na te gaan of ze overeenstemmen met de vereisten van het 
programma: voortgangsrapporten, controleverslagen/controlelijsten, en andere documentatie indien 
nodig (bv openbare aanbestedingsprocedures, contracten met leveranciers, facturen, betaalbewijzen, 
enz.).  
 
Zodra de eerstelijnscontroleur zijn controle voltooit, dient de hoofdpartner de volgende documentatie 
in te dienen bij het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat: 

• de voortgangsverslagen van het project; 
• de certificaten van validatie van de uitgaven van HP en PP; 
• de benoemingen van de eerstelijnscontroleurs van de LP en PP; 
• de controlelijsten/verslagen van LP en PP. 
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1.4 Instrumenten  
 
Het programma heeft instrumenten ontwikkeld voor het financieel beheer en voor de validatie van de 
uitgaven door de eerstelijnscontroleurs: 

• sjabloon voor voortgangsrapporten; 
• sjabloon voor controleverslagen/controlelijsten; 
• sjabloon voor certificaten van de validatie van de uitgaven; 

 
Al deze instrumenten zijn beschikbaar op de website. 
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