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1. De controle van de Rekenkamer was gebaseerd op artikel 27.2 van het 

Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken 

en van de Europese Centrale Bank (ECB), gevoegd bij het Verdrag tot 

oprichting van de Europese Gemeenschap. Krachtens dit artikel houdt het 

mandaat van de Rekenkamer "een doelmatigheidscontrole van de ECB" in. 

2. De Rekenkamer selecteert elk jaar andere beheerssectoren voor 

onderzoek. 

3. De controle van 2003 was gericht op het proces van tenuitvoerlegging van 

besluiten en op de betrouwbaarheid van door de IT-systemen voor financiële 

en beheersadministratie verwerkte gegevens. 

4. Er doen zich nog steeds aanzienlijke vertragingen voor bij de uitvoering 

van projecten. De Rekenkamer moedigt de ECB aan om zich te concentreren 

op de belangrijkste oorzaken van deze vertragingen, de effecten ervan en de 

stappen die moeten worden ondernomen om herhaling te voorkomen. Er moet 

op dit gebied meer aandacht worden geschonken aan goede planning en 

bewaking van personele middelen. De Rekenkamer stelt echter vast dat veel 

van de vertragingen ontstonden gedurende een periode waarin de ECB een 

snelle groei doormaakte. 

5. Wat betreft de door het IT-systeem voor financiële en beheersadministratie 

verwerkte gegevens moet de ECB haar inspanningen voortzetten om 

procedures vast te leggen voor het beheer van veranderingen. Dit zal bijdragen 

tot de integriteit van het systeem. 

6. In algemene zin wees de controle uit dat de bestaande procedures naar 

behoren functioneerden, hoewel er enkele verbeteringen nodig zijn. De ECB 

heeft van diverse zaken reeds werk gemaakt en er zijn maatregelen genomen 

om herhaling te voorkomen. Verbeteringen die nog kunnen worden 

aangebracht zijn in detail meegedeeld aan de leiding van de ECB. 
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Dit verslag werd door de Rekenkamer te Luxemburg vastgesteld op haar 

vergadering van 16 september 2004. 

 Voor de Rekenkamer 

 

 Juan Manuel Fabra Vallés 

 President 
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ANTWOORD VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK 

OP HET VERSLAG VAN DE EUROPESE REKENKAMER OVER DE 

DOELMATIGHEIDSCONTROLE BIJ DE EUROPESE CENTRALE BANK VOOR HET 

BEGROTINGSJAAR 2003 

 

 

De Europese Centrale Bank (ECB) verwelkomt het verslag van de Europese Rekenkamer 

voor het begrotingsjaar 2003 en verneemt met genoegen de conclusie van de Rekenkamer dat 

in het algemeen sprake was van adequate procedures.  

 

De ECB heeft notitie genomen van de door de Rekenkamer naar voren gebrachte suggesties 

voor verbeteringen, en heeft naar aanleiding hiervan reeds actie ondernomen. Wat betreft 

projectuitvoering merkt de ECB op dat zij na het tot stand brengen van de vereiste 

kerninfrastructuren en –applicaties voor de succesvolle aanvang van de derde fase van de 

EMU en de invoering van de euro, heeft besloten de wijze waarop diensten met betrekking   

tot informatiesystemen worden geleverd, kritisch te bezien. Het doel van deze evaluatie was 

de bestaande organisatie, structuur en effectiviteit van de levering van de informatiesystemen 

van de ECB te beoordelen en een leidraad te verschaffen voor de toekomst. De uitkomsten 

van deze evaluatie hebben geresulteerd in een nieuwe organisatorische opzet voor het 

Directoraat-Generaal Informatiesystemen en een heroriëntatie gericht op verbetering van 

projectbeheer en –levering. Wat betreft het IT-systeem van de ECB voor financiële en 

beheersadministratie, merkt de ECB op dat de vastlegging van, onder andere, de procedures 

voor beheer van veranderingen medio 2004 is voltooid. 
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