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Ontwerpresolutie Amendement 

39. herinnert de Rekenkamer eraan dat het 

Parlement, de Raad en de Commissie in 

punt 54 van de Gemeenschappelijke 

aanpak overeengekomen zijn dat alle 

aspecten van deze uitbestede externe 

controle "geheel onder de 

verantwoordelijkheid van de Rekenkamer 

[blijven] vallen, die alle voorgeschreven 

administratieve procedures en procedures 

voor het toekennen van contracten 

beheert"; verzoekt de Commissie om met 

spoed duidelijk te maken of dit nog steeds 

geldt; betreurt ten zeerste dat de nieuwe 

benadering voor audits, met auditors uit de 

privésector, resulteerde in een toename van 

85 % van de administratieve lasten voor de 

agentschappen, hetgeen neerkomt op meer 

dan 13 000 extra uren of een gemiddelde 

van 3,5 voltijdequivalenten (vte's) in 

vergelijking met de vorige controle 

beheerd door de Rekenkamer; betreurt dat 

de tijd besteed aan de aanbestedingen en 

het beheer van de auditcontracten voor 

meer dan 1 400 manuren extra werk zorgde 

voor de gedecentraliseerde agentschappen, 

en dat in 2014 de totale extra uitgaven voor 

externe controles uit de privésector 550 

000 EUR bedroeg; verzoekt de 

Rekenkamer om in een betere begeleiding 

te voorzien voor privéauditors om zo de 

toegenomen administratieve lasten 

aanzienlijk te verlagen; 

39. herinnert de Rekenkamer eraan dat het 

Parlement, de Raad en de Commissie in 

punt 54 van de Gemeenschappelijke 

aanpak overeengekomen zijn dat alle 

aspecten van deze uitbestede externe 

controle "geheel onder de 

verantwoordelijkheid van de Rekenkamer 

[blijven] vallen, die alle voorgeschreven 

administratieve procedures en procedures 

voor het toekennen van contracten 

beheert"; verzoekt de Commissie om met 

spoed te bevestigen dat de 

Gemeenschappelijke aanpak nog steeds 

geldt; betreurt ten zeerste dat de nieuwe 

benadering voor audits, met auditors uit de 

privésector, resulteerde in een toename van 

85 % van de administratieve lasten voor de 

agentschappen, hetgeen neerkomt op meer 

dan 13 000 extra uren of een gemiddelde 

van 3,5 voltijdequivalenten (vte's) in 

vergelijking met de vorige controle 

beheerd door de Rekenkamer; betreurt dat 

de tijd besteed aan de aanbestedingen en 

het beheer van de auditcontracten voor 

meer dan 1 400 manuren extra werk zorgde 

voor de gedecentraliseerde agentschappen, 

en dat in 2014 de totale extra uitgaven voor 

externe controles uit de privésector 550 

000 EUR bedroeg; verzoekt de 

Rekenkamer om in een betere begeleiding 

te voorzien voor privéauditors om zo de 

toegenomen administratieve lasten 
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aanzienlijk te verlagen; 

Or. en 

 

 


