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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 alle agentschappen op 

het gebied van justitie en binnenlandse zaken (de "JBZ-agentschappen") een correcte 

weergave zijn van de financiële stand van zaken op 31 december 2015, en dat hun 

verrichtingen wettig en regelmatig zijn; 

2. verwelkomt het goede werk en de flexibiliteit van alle agentschappen op het gebied van 

vrijheid, veiligheid en recht; verwelkomt hun vermogen zich aan veranderende politieke 

prioriteiten aan te passen en op onvoorziene gebeurtenissen in te spelen; betreurt evenwel 

het ontbreken van doeltreffende indicatoren die de impact van hun werk weergeven op 

interne veiligheid, migratie, grensbeheer en de ontwikkeling van grondrechten; is 

verheugd over de inspanningen die diverse agentschappen hebben geleverd om hun 

begrotingsbeheer te verbeteren door de besteding van hun begrotingsmiddelen te 

optimaliseren en een betere begrotingsplanning te implementeren; 

3. de leden van de raad van bestuur en de uitvoerende directeuren van meerdere 

agentschappen hebben "verklaringen betreffende het ontbreken van belangenconflicten" 

openbaar gemaakt in plaats van "belangenverklaringen"; beklemtoont dat het niet aan de 

raden van bestuur of de uitvoerende directeuren is te verklaren dat er geen sprake is van 

een belangenconflict; beklemtoont dat dit op zichzelf een belangenconflict is; dringt aan 

op een onafhankelijke controle van de "belangenverklaringen"; herhaalt dat transparantie 

van cruciaal belang is om het risico op belangenconflicten te beperken; betreurt het dat 

niet alle agentschappen duidelijke regels hebben opgesteld betreffende de bescherming 

van klokkeluiders en "draaideur"-constructies, en verzoekt ze met klem dit alsnog op zo 

kort mogelijke termijn te doen; 

4. betreurt evenwel dat sommige agentschappen zich niet houden aan het beginsel van 

jaarperiodiciteit als een van de drie fundamentele boekhoudkundige beginselen; verzoekt 

de agentschappen hun budgetplanning te verbeteren en de overdrachten te beperken; 

5. betreurt dat de Rekenkamer sinds 2012 geen speciaal verslag meer heeft gepubliceerd 

over belangenconflicten bij alle agentschappen, met name in verband met het 

bedrijfsleven; verzoekt de Rekenkamer met klem deze kwestie doeltreffend te controleren 

en voor eind 2017 dergelijke verslagen over belangenverstrengelingen openbaar te maken; 

6. verwelkomt het dat alle "JBZ-agentschappen" toegewijd zijn aan het verder verbeteren 

van hun begrotingsprocedures, maar beklemtoont dat het in eerste instantie een prioriteit 

zou moeten zijn hun operationele doeltreffendheid in het veld te vergroten en de 

structurele kwesties zoals door de Rekenkamer en dienst Interne Audit (DIA) in kaart 

gebracht, aan te pakken;  

7. erkent dat een groot aantal agentschappen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht is 

opgericht, maar herinnert aan de belangrijke taken die deze agentschappen vervullen en 

aan de directe impact ervan op het leven van de burgers; onderstreept dat alle 
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agentschappen zijn opgericht om op een reële behoefte in te spelen; is ervan overtuigd dat 

alle agentschappen op dit beleidsterrein een afzonderlijke en noodzakelijke rol vervullen 

en zorgen voor Europese toegevoegde waarde; 

8. vraagt alle "JBZ-agentschappen" alle problemen op financieel gebied en het vlak van de 

hulpbronnen die hun operationele werking belemmeren, in kaart te brengen en erop aan te 

dringen dat deze tijdig worden verholpen. 
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