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Periode
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(CGAP Cerificaat nr 2710 )

2013

2013

Taal
certificaat
EN

Certified Internal Auditor
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Laatste vijf beroepservaringen
(voorheen - heden)
1.
Periode (maand en jaar):
Juni 1991 – juni 1993.
Naam organisatie en adres (benamingen overkoepelende entiteit en dienst aanduiden):
Europese Commissie – Directoraat Generaal Consumentenveiligheid – Afdeling
Productveiligheid.
Activiteit van de organisatie:
Het Directoraat Consumentenveiligheid is de verantwoordelijke dienst binnen de Europese
Commissie aangaande de Europese dimensie van de veiligheid van producten en diensten
bestemd voor consumenten.
Functiebenaming:
Sectorhoofd.

Functieomschrijving (opgedane nuttige ervaringen) en verantwoordelijkheden:
Als sectorhoofd was ik verantwoordelijk voor de totstandkoming van de eerste
gemeenschappelijke regeling op EG niveau inzake de algemene productveiligheid alsmede
het onderhouden van het Snel Waarschuwingssysteem van onveilige producten.
Zonder enige twijfel was de totstandkoming van Richtlijn 92/59/EEG van de Raad inzake
algemene productveiligheid het meest in het oog springende resultaat. De verantwoordelijke
Europees Commissaris was de Heer Karel Van Miert met wie ik nauw heb mogen
samenwerking tijdens de goedkeuringsprocedure van bovengenoemde richtlijn.
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2.
Periode (maand en jaar):
Juni 1993 – januari 2008.
Naam organisatie en adres (benamingen overkoepelende entiteit en dienst aanduiden):
Europese Commissie – Directoraat Generaal Begroting – Afdeling Controle Traditionele Eigen
Middelen.
Activiteit van de organisatie:
Het Directoraat Generaal Begroting heeft de eerste verantwoordelijkheid voor de opstelling,
beheer en afsluiting van de begroting van de Europese Unie.
Functiebenaming:
Afdelingshoofd (A3 - AD 14).
Functieomschrijving (opgedane nuttige ervaringen) en verantwoordelijkheden:
Als Afdelingshoofd was ik eerst verantwoordelijke voor de Afdeling Controle van de
traditionele gebaseerde Eigen Middelen. Met ingang van 2003 was deze afdeling was
eveneens verantwoordelijk voor de begeleiding van de kandidaat lidstaten inzake de
vereisten omtrent financiële controle. Mijn verantwoordelijkheden betroffen de volgende
twee onderscheiden werkterreinen:
1. Controle vaststelling en afdrachten door de lidstaten van de Traditionele Eigen
Middelen;
2. Begeleiden van kandidaat-lidstaten in hun voorbereiding tot hun toetreding tot de
EU.
Ad 1.
De begroting van de Europese Unie omvat een aantal categorieën van ontvangsten, waarvan
de categorie Eigen Middelen veruit de grootste is. Binnen de Eigen Middelen (2016: € 144
Mrd) beslaan de zgn. Traditionele Eigen Middelen ongeveer 14% van de totale ontvangsten).
Deze EU Eigen Middelen die voornamelijk bestaan uit de douanerechten welke door de
lidstaten worden vastgesteld en maandelijks afgedragen aan de Europese Commissie op
basis van werkelijke ontvangsten en (onbetwiste) garantiestellingen van twee maanden
ervoor. De door mij aangestuurde afdeling controleert de maandelijkse opgavenstaten op
hun conformiteit; bij afwijkingen worden financiële sancties in de vorm van
nalatigheidinterest opgelegd.
Concrete resultaten:
-

In de periode 1993 -2007 werd elk jaar een goedkeurende kwijtingverklaring
ontvangen van de Europese Rekenkamer alsmede de kwijting door het Europees
Parlement;
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-

In 2005 sanctioneerde het Europees Hof van Justitie het door mij ontwikkelde
concept van de financiële verantwoordelijkheid van de lidstaten voor het juiste
beheer van de traditionele eigen middelen, waarbij door nalatigheid van de lidstaten
verloren of niet vastgestelde douanerechten/Eigen Middelen voor rekening van de
verantwoordelijke lidstaat komen in plaats van alle lidstaten via het Europees
budgettaire compensatiesysteem. Deze benadering heeft mede geleid tot verbeterde
efficiëntie en effectiviteit in de vaststelling, het beheer en afdracht van de
Traditionele Eigen Middelen door de lidstaten mede om zodoende financiële
consequenties te vermijden c.q. te minimaliseren;
Introductie van audittechnieken in de controlepraktijk;
In de overgrote meerderheid van de door mijn afdeling aangespannen
rechtsgedingen bij het Europees Hof van Justine werd onze zienswijze gevolgd.

Ad 2.
Voor een nadere beschrijving zie hieronder bij punt 4 onder ad 2 (pagina 7).
-

Als concrete realisatie geldt de implementatie van het nieuwe gedecentraliseerd
beheerssysteem voor de publieke sector in Roemenie en Bulgarije (2007).

3.
Periode (maand en jaar):
Februari 2008 – april 2014.

Naam organisatie en adres:
Europese Commissie – Directoraat Generaal Begroting – Afdeling Controle van de BTW en
BNP gebaseerde Eigen Middelen.
Activiteit van de organisatie:
Het Directoraat Generaal Begroting heeft de eerste verantwoordelijkheid voor de opstelling,
beheer en afsluiting van de begroting van de Europese Unie.
Functiebenaming:
Afdelingshoofd (AD 14).
Functieomschrijving en verantwoordelijkheden:
Als Afdelingshoofd was ik eerst verantwoordelijke voor de Afdeling Controle van de BTW en
BNP gebaseerde Eigen Middelen. Deze afdeling was eveneens verantwoordelijk voor de Task
Force “Public Internal Control” met inbegrip van het EU-28 PIC Netwerk en de Werkgroep
“EU-28 Public Internal Control”.
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werkterreinen:
1. Controle afdrachten lidstaten inzake BTW en BNP gebaseerde Eigen Middelen;
2. Leiden van het PIC Netwerk en Werkgroep;
3. Begeleiden van kandidaat-lidstaten in hun voorbereiding tot hun toetreding tot de
EU.
Ad 1.
De begroting van de Europese Unie omvat een aantal categorieën van ontvangsten, waarvan
de categorie Eigen Middelen veruit de grootste is. Binnen de Eigen Middelen (2016: € 144
Mrd) beslaan de op de BTW grondslag gebaseerde ontvangsten ongeveer 12% en de
ontvangsten gebaseerd op het BNP ongeveer 70 %. Deze middelen worden maandelijks op
basis van een raming aan de Commissie voldaan en deze laatste controleert de jaarlijkse
verantwoordingsstaten van de lidstaten waarbij voor zover nodig de noodzakelijke
(financiële) aanpassingen worden gedaan. De door mij aangestuurde afdeling controleert de
jaarlijkse BTW verantwoordingsstaten van de lidstaten en vervult de functie van
rekenplichtige voor wat betreft het BNP middel, welke daadwerkelijk door EUROSTAT wordt
gecontroleerd.
Als concreet resultaat mag worden genoemd het feit dat mijn afdeling elk jaar de
goedkeurende kwijtscheldingsverklaring van de Europese Rekenkamer heeft ontvangen
alsmede de goedkeuring van het Europees Parlement. Bovendien werd de werkwijze van de
afdeling verder gerationaliseerd (verbetering van de efficiency: minder input bij nagenoeg
gelijkblijvende output).

Ad 2 en 3.
Zie hieronder bij punt 4, ad 1 en 2 (pagina 6 en 7)
-

Als concrete realisatie geldt de implementatie nieuw beheerssysteem voor de
publieke sector in Kroatië (2007).

4.
Periode (maand en jaar):
Mei 2014 – december 2015.
Naam organisatie:
Europese Commissie – Directoraat Generaal Begroting – Task Force Public Internal Control.
Activiteit van de organisatie:
Het Directoraat Generaal Begroting heeft de eerste verantwoordelijkheid voor de opstelling,
beheer en afsluiting van de begroting van de Europese Unie.
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Functiebenaming:
Hoofdadviseur van de Directeur Generaal
Dit betreft een functie op Directeursniveau (AD 14 – AD 15).
Functieomschrijving en verantwoordelijkheden:
Als Hoofdadviseur was ik eerste verantwoordelijke voor de Task Force “Public Internal
Control” en Voorzitter van het Netwerk “EU-28 Public Internal Control” (Hierna te noemen
“PIC”) en de daartoe behorende de PIC Werkgroep. Mijn verantwoordelijkheden omvatten
twee onderscheiden werkterreinen:
1. Leiden van het PIC Netwerk en – Werkgroep;
2. Begeleiden van kandidaat-lidstaten in hun voorbereiding tot hun toetreding tot de
EU.
Ad 1.
In 2009 heb ik namens de Commissie, DG Begroting, het initiatief genomen tot oprichting van
een netwerk op Europees niveau, het zgn. PIC EU-27 Netwerk, teneinde kennis te vergaren
over ‘best practice’ in de nationale budgettaire controlestructuren van de lidstaten van de
Europese Unie. Dit netwerk kenmerkt zich door vrijwillige deelname van de EU lidstaten
onder voorzitterschap van de Europese Commissie en haar focus ligt op nationale
budgettaire controle –en beheerssystemen, waarbij de bestaande systemen inzake controle
en beheer van de Europese Fondsen overigens niet direct worden betrokken, vanwege de
exclusieve communautaire bevoegdheid ter zake. Primaire doel is het vergaren en delen van
kennis van de verschillende systemen die de lidstaten hanteerden en daar goede voorbeelden
uit te kunnen destilleren.
Concreet eerste resultaat van de contacten met de lidstaten in het kader van dit Netwerk
was de productie van het eerste compendium van de controlesystemen in de EU lidstaten uit
2012, gebaseerd op een gestandaardiseerde enquête van mijn afdeling bij de nationale
administraties van de lidstaten teneinde vergelijkbare antwoorden en resultaten te
verkrijgen. In 2012 werd eveneens besloten tot de oprichting van een Werkgroep van
lidstaten, waarbij als eerste opdracht gold het voorbereiden van de tweede PIC Netwerk
Conferentie in mei 2014. Ik ben de eerste voorzitter van die Werkgroep geworden. Voor de
Conferentie van mei 2014 te Den Haag werden door de Werkgroep (7 lidstaten, waaronder
België) de nodige documenten ontwikkeld, die allen betrekking hebben op interne controle/
interne audit. Daarnaast verzorgde mijn dienst een update van het 2012 Compendium. De
Conferentie aanvaardde de documenten integraal en de Werkgroep werd belast met het
voorbereiden van de input voor de derde PIC Conferentie van november 2015. De Werkgroep
werd uitgebreid tot 8 lidstaten, waaronder België, en heeft de nodige documenten
ontwikkeld die wederom alle door de PIC Conferentie van Parijs, in november 2015, werden
aanvaard. Ten tijde van mijn vertrek van DG Begroting is het besluit reeds genomen tot het
houden van de vierde PIC Conferentie in 2017 te Budapest. Ik ben van mening dat het door
de Commissie genomen initiatief daadwerkelijk heeft bijgedragen tot een toegenomen
begrip tussen de lidstaten over de verschillende controlesystemen, hun kwaliteiten en
beperkingen. De door de Werkgroep geproduceerde documenten, welke betrekking hebben
op waargenomen ‘best practices’ in de lidstaten, zijn alle door de deelnemende lidstaten
gekwalificeerd als bruikbaar tot zeer nuttig voor de dagelijkse praktijk.
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Indien een Europees land wenst toe te treden tot de Europese Unie dan dienen er aan aantal
voorwaarden te worden voldaan. Voor wat betreft de financiële controle, bevat het
betreffende Onderhandelingshoofdstuk 32 een aantal criteria aan welke stikt de hand wordt
gehouden en die betrekking hebben op het controlebeheerssysteem voor de nationale
begroting. De Europese Unie en meer in het bijzonder DG Begroting van de Europese
Commissie hanteert daarvoor het op het COSO model gebaseerde PIFC raamwerk (PIFC staat
voor Public Internal Financial Control), de IPPF standaarden inzake Interne Audit en de
INTOSAI richtlijnen voor Externe Audit. Mijn verantwoordelijkheid was het presenteren van
de vereisten van het Hoofdstuk aan de Kandidaats landen en het begeleiden van de nodige
veranderingsprocessen, het beoordelen van de gerealiseerde vooruitgang en het verzorgen
van de rapportage dienaangaande. Deze werkzaamheden betroffen ook het beoordelen van
primaire, secondaire en tertiaire wetgeving en het afleggen van controlebezoeken ter plaatse
teneinde de nodige bewijsmiddelen te verzamelen ter staving van de beoordeling.
Concrete resultaten zijn met name de voortgang binnen de verschillende dossiers waarvan
jaarlijks verslag is gemaakt aan de EU Raad. Vermeldenswaardig in dit verband is uiteraard
het verkrijgen van de status als kandidaat-land van Albanië voor lidmaatschap van de EU. Dit
werd gezien als bekroning van onze reeds in 2004 aangevangen werkzaamheden.
5.
Periode (maand en jaar):
Januari 2016 – tot heden.
Naam organisatie:
Zelfstandig extern consultant inzake interne controle in de publieke sector.
Activiteit van de organisatie:
Verlenen van advies op het gebied van publieke interne controle vraagstukken en met name
verbonden aan veranderingsprocessen van centraal naar gedecentraliseerd beheer en de
optimalisering van de controle omgeving en risicobeheersing (eerste en tweede element van
het COSO model).
Functiebenaming:
Extern consultant – Raadgever.
Functieomschrijving en verantwoordelijkheden:
Mijn werkterrein sluit nauw aan bij mijn vorige functie als Hoofdadviseur bij DG Begroting
van de Europese Commissie en Voorzitter van de Werkgroep EU-28 Public Internal Control
waarbij ik gebruik kan maken van de kennis en ervaring die ik daarbij heb opgedaan.
Mijn specialisatie betreft het initiëren en begeleiden van veranderingsprocessen van interne
controle systemen in de publieke sector, met name die welke zijn gerelateerd aan de
verandering van centraal naar gedecentraliseerd beheer, dan wel het optimaliseren van
bestaande gedecentraliseerde openbare beheersstructuren met inbegrip van risicoanalyse en
- management.
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te Brussel na een dienstverband van 33 jaar.
Sedert 1 januari 2016 heb ik geparticipeerd in de volgende projecten:
Februari 2016: OECD – Mexico: Management in het openbaar beheer;
April 2016: OECD – Paris: MENA Conference over Integriteit in het openbaar bestuur;
Mei 2016: Wereld Bank – Washington: Conference over de verandering van centraal- naar
decentraal beheer in de publieke sector, auteur van een witboek over de wijze waarop dit
veranderingsproces kan worden vormgegeven. Dit rapport werd door de WB aanvaard in juni
2016.
Juni 2018: Free-lance trainingsdocent audit in de praktijk voor het Opleidingsinstituut van het
Ministerie van Financiën

Andere belangrijke beroepservaringen:
1973 – 1978: Leraar Middelbaar Onderwijs (economie en bedrijfsadministratie) te Voorburg,
Nederland;
1980 – 1983: (adjunct-) Inspecteur der ’s Rijks Belastingen, Ministerie van Financiën, Den
Haag, Nederland;
1998 – 2006: Voorzitter/lid van verschillende selectiecommissie’s van de Europese
Commissie;
2006: Auteur van het boek: “European Competitions, the Roadmap to succes”, uitgegeven
door het ENA, Strasburg, Frankrijk in zowel de Nederlandse (2003), Engelse als de Franse
taal.
2017 – 2019: Voorzitter van het bestuur van de Hoofd VvE Gebouw ZuidDuin te
Scheveningen, voorzitter van het bestuur van de Onder VvE Blok 1 ZuidDuin te Scheveningen
December 2018 – augustus 2020: Lid Hoofdbestuur Dales 50PLUS, laatstelijk als wnd
Algemeen Secretaris
Talenkennis (met inschatting van het niveau):
Nederlands
Engels
Frans
Duits

- Moedertaal
- C2
- C1
- B2

