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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 

te nemen: 

1. merkt op dat de Rekenkamer concludeert dat de jaarrekeningen van de Europese 

Politieacademie (CEPOL) een correcte weergave zijn van de financiële stand van zaken 

op 31 december 2014, en dat haar transacties wettig en regelmatig zijn; 

2. verneemt uit het verslag van CEPOL over het budgettair en financieel beheer voor 2014 dat 

twee belangrijke gebeurtenissen een invloed hebben gehad op de financiële prestaties van 

het agentschap: de uitbesteding van de boekhouddiensten aan de rekenplichtige van de 

Europese Commissie op 1 april en de verplaatsing van het agentschap van Bramshill (VK) 

naar Boedapest (Hongarije), die plaats vond tussen 19 september en 1 oktober; 

3. wijst op het hoge annuleringspercentage (15 %) van de in 2014 overgedragen 

vastleggingskredieten ten gevolge van de annulering van het Matrixproject en het feit dat 

de in het kader van de subsidieovereenkomst 2013 te vergoeden kosten lager waren dan 

geraamd;  pleit voor verbeteringen op dit punt in het volle besef dat de Rekenkamer van 

mening is dat overdrachten vaak het gevolg zijn van gebeurtenissen die buiten de controle 

van het bureau liggen of die gerechtvaardigd worden door het meerjarige karakter van de 

activiteiten, aanbestedingsprocedures of projecten; 

4. neemt kennis van het antwoord van CEPOL op de opmerkingen van de Rekenkamer en van 

de maatregelen die CEPOL in de afgelopen jaren heeft geïntroduceerd, die hebben geleid 

tot een aanzienlijke vermindering van het bedrag aan overgedragen en geannuleerde 

geldmiddelen, alsook van zijn inzet om ervoor te zorgen dat het in het Financieel 

Reglement vastgelegde jaarperiodiciteitsbeginsel beter en blijvend wordt nageleefd; 

5. vreest dat de aanwervingsprocedures van CEPOL nog steeds niet volledig transparant zijn 

en dat de vereisten met betrekking tot beroepservaring niet altijd in overeenstemming 

waren met de uitvoeringsbepalingen bij het Statuut van de Academie; erkent dat CEPOL 

richtsnoeren heeft vastgesteld met betrekking tot de wijze waarop punten worden 

toegekend aan de kandidaten (UG HR 001-2) en dringt er bij CEPOL op aan deze 

richtsnoeren openbaar te maken; betreurt het feit dat in het jaarlijks activiteitenverslag 

voor 2014 geen informatie wordt gegeven over deze richtsnoeren en vraagt CEPOL die 

toe te voegen en de kwijtingsautoriteit in kennis te stellen van de gevolgen van de 

richtsnoeren voor de aanwervingsprocedure; 

6. juicht het toe dat CEPOL in november 2014 zijn beleid inzake de preventie van en 

omgang met belangenconflicten heeft vastgesteld en gepubliceerd; wijst op de publicatie 

van de cv's en belangenverklaringen van de directeur, de adjunct-directeur en het 

merendeel van de bestuursleden op de website van CEPOL; dringt bij CEPOL aan op de 

publicatie van de cv's en belangenverklaringen van alle bestuursleden en deskundigen, 

alsook van een omvattend organisatieschema; verzoekt om de vaststelling van een 

duidelijke klokkenluidersstrategie en regels tegen "draaideur"-constructies; herinnert het 

Agentschap eraan dat het interne bindende regels inzake klokkenluiders moet vaststellen, 

overeenkomstig artikel 22 ter van het Ambtenarenstatuut, dat op 1 januari 2014 van kracht 
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is geworden. 
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