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1. Besluit van het Europees Parlement van 29 april 2015 over het verlenen van kwijting 

voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese 

regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2013 

(2014/2124(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Bureau van het Orgaan van Europese 

regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2013, 

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Bureau van het 

Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het 

begrotingsjaar 2013, tezamen met de antwoorden van het Bureau1, 

– gezien de verklaring van de Rekenkamer2 voor het begrotingsjaar 2013 waarin de 

betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 

onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien de aanbeveling van de Raad van 17 februari 2015 betreffende de aan het Bureau 

van het Orgaan te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het 

begrotingsjaar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015), 

– gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 

houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 

Europese Gemeenschappen3, 

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 

Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 

                                                 
1  PB C 442 van 10.12.2014, blz. 28. 
2  PB C 442 van 10.12.2014, blz. 28. 
3  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. 



 

 

algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1605/20021, en met name artikel 208, 

– gezien Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 

25 november 2009 tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties 

voor elektronische communicatie (BEREC) en het Bureau2, en met name artikel 13, 

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 

2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 

van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel 

Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese 

Gemeenschappen3, 

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 

september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in 

artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement 

en de Raad4, en met name artikel 108, 

– gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0081/2015), 

1. verleent het comité van beheer van het Bureau van het Orgaan van Europese 

regelgevende instanties voor elektronische communicatie kwijting voor de uitvoering 

van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2013; 

2. formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie; 

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel 

uitmaakt, te doen toekomen aan het comité van beheer van het Bureau van het Orgaan 

van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie, de Raad, de 

Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie (serie L). 

                                                 
1  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. 
2  PB L 337 van 18.12.2009, blz. 1. 
3  PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72. 
4  PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42. 



 

 

2. Besluit van het Europees Parlement van 29 april 2015 over de afsluiting van de 

rekeningen van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor 

elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2013 (2014/2124(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Bureau van het Orgaan van Europese 

regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2013, 

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Bureau van het 

Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het 

begrotingsjaar 2013, tezamen met de antwoorden van het Bureau1, 

– gezien de verklaring van de Rekenkamer2 voor het begrotingsjaar 2013 waarin de 

betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 

onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien de aanbeveling van de Raad van 17 februari 2015 betreffende de aan het Bureau 

van het Orgaan te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het 

begrotingsjaar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015), 

– gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 

houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 

Europese Gemeenschappen3, 

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 

Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 

algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1605/20024, en met name artikel 208, 

– gezien Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 

25 november 2009 tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties 

voor elektronische communicatie (BEREC) en het Bureau5, en met name artikel 13, 

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 

2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 

van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel 

Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese 

Gemeenschappen6, 

                                                 
1  PB C 442 van 10.12.2014, blz. 28. 
2  PB C 442 van 10.12.2014, blz. 28. 
3  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. 
4  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. 
5  PB L 337 van 18.12.2009, blz. 1. 
6  PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72. 



 

 

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 

september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in 

artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement 

en de Raad1, en met name artikel 108, 

– gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0081/2015), 

1. stelt vast dat de definitieve jaarrekening van het Bureau van het Orgaan van Europese 

regelgevende instanties voor elektronische communicatie overeenkomt met de 

weergave in de bijlage bij het verslag van de Rekenkamer; 

2. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Bureau van het 

Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het 

begrotingsjaar 2013; 

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan het comité van beheer van het 

Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische 

communicatie, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie 

ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L). 

                                                 
1  PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42. 



 

 

3. Resolutie van het Europees Parlement van 29 april 2015 met de opmerkingen die een 

integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de 

uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende 

instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2013 

(2014/2124(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting 

van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische 

communicatie voor het begrotingsjaar 2013, 

– gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0081/2015), 

A. overwegende dat volgens zijn financiële staten de definitieve begroting van het Bureau 

van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie 

(hierna: "het Bureau") voor het begrotingsjaar 2013 3 557 219 EUR bedroeg, hetgeen 

een toename van 11,51 % betekent ten opzichte van 2012, een toename die voortvloeit 

uit het feit dat het Orgaan pas recent werd opgericht; 

B. overwegende dat de totale bijdrage van de Unie aan de begroting van het Bureau voor 

2013 volgens zijn financiële staten 3 556 000 EUR bedroeg, hetgeen een toename 

betekent van 11,47 % ten opzichte van 2012; 

C. overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Bureau 

van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie 

voor het begrotingsjaar 2013 (hierna "het verslag van de Rekenkamer") verklaard heeft 

redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van het Bureau betrouwbaar 

is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn; 

Follow-up van de kwijting voor 2012 

1.  stelt op grond van het verslag van de Rekenkamer met voldoening vast dat naar 

aanleiding van de drie in het verslag van de Rekenkamer van 2011 geformuleerde 

opmerkingen die in het verslag van de Rekenkamer van 2012 als "lopen nog" 

aangemerkt waren, corrigerende maatregelen getroffen zijn en dat alle drie opmerkingen 

in het verslag van de Rekenkamer van 2013 als "afgerond" aangemerkt zijn; merkt 

voorts op dat naar aanleiding van de tien in het verslag van de Rekenkamer van 2012 

geformuleerde opmerkingen eveneens corrigerende maatregelen getroffen zijn en dat 

acht opmerkingen nu als "afgerond" en twee als "lopen nog" aangemerkt zijn; 

2. verneemt van het Bureau dat er maatregelen getroffen zijn om de problemen op het 

gebied van de begrotingsuitvoering en -controle aan te pakken, in de vorm van 

maandelijkse begrotingsvergaderingen van het leidinggevend kader van het Bureau en 

gedetailleerde overzichten met betrekking tot de stand van de begrotingsuitvoering, die 

ieder kwartaal aan het comité van beheer worden overgelegd; 

Begrotings- en financieel beheer 



 

 

3. stelt vast dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het 

begrotingsjaar 2013 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting 

van 89,55 % en dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 76,58 % 

bedroeg; 

4.  leidt uit het verslag van de Rekenkamer af dat de uitvoeringsgraad van de begroting van 

het Bureau aanzienlijk is verbeterd ten opzichte van 2012, hetgeen wijst op betere 

planning en een tijdiger uitvoering van de activiteiten; merkt evenwel op dat er nog 

ruimte voor verbetering is; 

5.  is ingenomen met de inspanningen van het Bureau om de nauwkeurigheid van zijn 

begrotingsplanning te verbeteren en de annulering van vastleggingskredieten tot een 

minimum te beperken; verzoekt het Bureau de kwijtingsautoriteit in kennis te stellen 

van de resultaten van deze maatregelen; 

Vastleggingen en overdrachten 

6. stelt met bezorgdheid vast dat het percentage geannuleerde overdrachten uit 2012 nog 

steeds betrekkelijk hoog is, te weten 28 % (45 % in 2012); verneemt van het Bureau dat 

er gewerkt blijft worden aan de aanpak van het hoge niveau van geannuleerde 

overdrachten door middel van een grondige analyse van de aan het einde van het jaar 

overgedragen bedragen, hetgeen moet leiden tot een verlaging van het totale niveau van 

de overdrachten; 

7. verneemt uit het verslag van de Rekenkamer dat het algemene niveau van de 

vastgelegde kredieten is gedaald van 19 % in 2012 naar 13 % in 2013; stelt vast dat de 

meeste overdrachten betrekking hadden op in de tweede helft van 2012 ondertekende 

contracten voor in 2013 en 2014 geplande activiteiten; 

Aanbestedings- en aanwervingsprocedures 

8. constateert dat er in 2013 geen steekproefsgewijs gecontroleerde verrichtingen, noch 

andere auditresultaten zijn geweest, die aanleiding hebben gegeven tot opmerkingen op 

de aanbestedings- of de aanwervingsprocedure van het Bureau in het verslag van de 

Rekenkamer; 

9. stelt vast dat het Bureau aan het einde van het jaar 25 personeelsleden in dienst had en 

zes vacatures had op 28 toegestane posten; stelt vast dat het Bureau in 2013 zes 

aanwervingsprocedures heeft afgerond en twee AST's heeft aangenomen, twee 

arbeidscontractanten en één gedetacheerde nationale deskundige op een tijdelijk 

contract voor twee maanden; constateert dat er in 2013 nog twee andere 

aanwervingsprocedures zijn gestart; 

Preventie en beheer van belangenconflicten en transparantie 

10. neemt kennis van de informatie in het jaarlijks activiteitenverslag van het Bureau dat het 

Bureau en het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische 

communicatie (BEREC) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1211/2009 hun 

werkzaamheden moeten uitvoeren met een hoge mate van transparantie en ervoor 

moeten zorgen dat het publiek en alle belanghebbende partijen over objectieve 

betrouwbare en gemakkelijk toegankelijke informatie beschikken, met name over de 

resultaten van hun werkzaamheden; 



 

 

11. verneemt van het Bureau dat het de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het beheer 

van alle documenten die in het kader van de werkzaamheden van BEREC worden 

opgesteld en tevens zorgt voor een maximale transparantie van de werkzaamheden van 

BEREC, overeenkomstig de geldende wetgeving; constateert voorts dat het Bureau in 

dit kader het openbaar register van documenten van BEREC en het Bureau beheert, 

alsmede de website, en zorg draagt voor transparantie en doeltreffendheid van de 

interne procedures van zowel BEREC als het Bureau; 

Intern auditonderzoek 

12. stelt vast dat de dienst Interne Audit (IAS) van de Commissie in 2013 een beperkte 

evaluatie heeft uitgevoerd van de doeltreffendheid van de opzet en de uitvoering van de 

internecontrolenormen (ICN), waarbij gekeken werd naar 16 ICN die in mei 2011 door 

het comité van beheer waren goedgekeurd; stelt voorts vast dat de IAS naar aanleiding 

van die beperkte evaluatie, rekening houdend met het feit dat het Bureau niet lang 

daarvoor was opgericht en met de stand van de werkzaamheden en de administratie op 

dat moment, 18 aanbevelingen heeft gedaan, waarvan er één werd aangemerkt als 

"kritiek" en vier als "zeer belangrijk"; 

13.  stelt vast dat twee kwesties nog af te handelen zijn, namelijk de tenuitvoerlegging van 

passende beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging en de invoering 

van een proces voor het beheer van systeemrisico's; constateert dat het Bureau 

momenteel oplossingen zoekt om deze twee kwesties binnenkort op te lossen; verzoekt 

het Bureau om de kwijtingsautoriteit van de vorderingen op dit gebied op de hoogte te 

houden;  

14. verneemt van het Bureau dat er na die controle een actieplan is opgesteld, dat door de 

IAS toereikend werd geacht om de in kaart gebrachte risico's aan te pakken en dat, mits 

volgens plan uitgevoerd, geschikt was om genoemde risico's te beperken; 

Overige opmerkingen 

15.  betreurt ten zeerste dat in 2013 91 % van de aan deskundigen te betalen vergoedingen te 

laat was; stelt voorts vast dat in de eerste helft van 2013 de gemiddelde vertraging bij de 

te late betalingen 78 dagen bedroeg, en dat dit in de tweede helft van 33 2013 dagen 

was; verneemt van het Bureau dat het verschillende methoden zal onderzoeken om de 

vertraging bij de betalingen terug te brengen tot de als doel gestelde 30 dagen; vraagt 

het Bureau deze kwestie zo spoedig mogelijk in orde te brengen en de 

kwijtingsautoriteit te informeren over de maatregelen die hiertoe worden genomen, 

alsmede over de resultaten daarvan; 

o 

o     o 

16. verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingsbesluit naar zijn 

resolutie van 29 april 20151 over de prestaties en het financiële beheer van en de 

controle op de agentschappen. 

 

                                                 
1  Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(2015)0130. 


