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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 Vertaalbureau voor de organen van de 

Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 (2014/2101(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de 

Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, 

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Vertaalbureau voor 

de organen van de Europese Unie 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 

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) 

                                                 
1  PB C 442 van 10.12.2014, blz. 35. 
2  PB C 442 van 10.12.2014, blz. 35. 
3  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. 



 

 

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

– gezien Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting 

van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie2, en met name artikel 14, 

– 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 (A8-0084/2015), 

1. verleent de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie 

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 de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van 

de Europese Unie, 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 314 van 7.12.1994, 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 Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het 

begrotingsjaar 2013 (2014/2101(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de 

Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, 

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Vertaalbureau voor 

de organen van de Europese Unie 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 

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. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting 

van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie5, en met name artikel 14, 

– 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, 

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

                                                 
1  PB C 442 van 10.12.2014, blz. 35. 
2  PB C 442 van 10.12.2014, blz. 35. 
3  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. 
4  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. 
5  PB L 314 van 7.12.1994, blz. 1. 
6  PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72. 



 

 

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 (A8-0084/2015), 

1. stelt vast dat de definitieve jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de 

Europese Unie 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 Vertaalbureau voor 

de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013; 

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur van het 

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, 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 Vertaalbureau voor de organen van de Europese 

Unie voor het begrotingsjaar 2013 (2014/2101(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

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

van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 

2013, 

– gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0084/2015), 

A. overwegende dat de definitieve begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de 

Europese Unie (hierna "het Bureau") voor het begrotingsjaar 2013 volgens de financiële 

staten 52 193 667 EUR bedroeg, hetgeen een toename van 8,08 % ten opzichte van 2012 

betekent;  

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

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie 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; 

C. overwegende dat het Bureau tot taak heeft voor de instellingen en organen van de Unie 

desgewenst de vertalingen te verzorgen die nodig zijn voor hun activiteiten; 

Follow-up van de kwijting voor 2012 

1. constateert uit het verslag van de Rekenkamer dat twee corrigerende maatregelen die zijn 

getroffen naar aanleiding van haar opmerkingen van het voorgaande jaar, nog lopen; 

 2. verneemt van het Bureau dat het een actieplan heeft opgesteld om zijn administratieve 

kosten terug te dringen op het gebied van personeel, geldstromen, IT en infrastructuur; 

verneemt van het Bureau dat het zijn administratieve kosten niet verder kan verlagen; 

Financieel en begrotingsbeheer 

 3. merkt op dat inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het 

begrotingsjaar 2013 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting 

van 83,47 % en dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 77,68 % 

bedroeg; 

Kaderovereenkomsten 

4. merkt op dat het Bureau in 2008 472 kaderovereenkomsten met vertaaldiensten heeft 

afgesloten voor een periode van maximaal vier jaar; stelt bovendien vast dat het Bureau 



 

 

in 2012 aan de aanbestedingsprocedure voor vertaaldiensten van de Commissie heeft 

deelgenomen maar dat er met de Commissie geen overeenstemming kon worden bereikt 

betreffende de contractbepalingen; 

5. neemt ter kennis dat het Bureau de bestaande kaderovereenkomsten bijgevolg met een 

jaar heeft verlengd; stelt met bezorgdheid vast dat hoewel de directeur van het Bureau 

een afwijking toestond, deze verlenging in strijd is met de uitvoeringsbepalingen bij het 

financieel reglement van het Bureau, die voor kaderovereenkomsten een maximale 

periode van vier jaar voorschrijven; 

6. verneemt van het Bureau dat het uitblijven van overeenstemming met de Commissie te 

wijten was aan het feit dat de Commissie de inschrijvingsvoorwaarden in een late fase 

van de procedure wijzigde; neemt kennis van het besluit van het Bureau om de huidige 

overeenkomsten te verlengen gezien de negatieve gevolgen als er geen overeenkomsten 

zouden zijn totdat de volgende aanbesteding kan worden georganiseerd; 

Vastleggingen en overdrachten 

7. constateert dat in het verslag van de Rekenkamer geen noemenswaardige problemen 

worden vermeld in verband met het niveau van overdrachten in 2013; merkt op dat 

5,79 % van de begrotingskredieten zijn overgedragen naar 2014; 

Interne-controlemaatregelen 

8. neemt er kennis van dat de dienst Interne Audit (IAS) van de Commissie in 2013 een 

volledige risicobeoordeling heeft uitgevoerd die is uitgemond in zijn strategisch 

controleplan voor het Bureau, met daarin voorstellen voor controles in de periode 2014-

2016; 

9.  erkent dat vanwege diverse verplichtingen, zoals de verhuizing naar het Drosbach-

gebouw, de tenuitvoerlegging van verscheidene in het actieplan voor interne controle 

opgenomen maatregelen niet zo zeer is opgeschoten als oorspronkelijk in de bedoeling 

lag; 

10. stelt met bezorgdheid vast dat de IAS bij zijn risicoanalyse bepaalde processen met een 

hoog inherent risico heeft aangewezen die niet als controleerbaar konden worden 

beschouwd binnen het controleplan aangezien de controles werden beoordeeld als 

afwezig of ontoereikend; wijst erop dat het management van het Bureau bij de IAS een 

actieplan heeft ingediend om die tekortkomingen aan te pakken en dat de IAS de door het 

Bureau genomen maatregelen in dat verband zal evalueren; 

11. neemt er nota van dat de IAS aan de hand van stukken de uitvoering van zijn vroegere 

aanbevelingen is nagegaan en dat er per 31 december 2013 geen eerdere kritische 

aanbevelingen meer openstonden; stelt vast dat één zeer belangrijke aanbeveling wordt 

uitgevoerd en op schema zit, en dat de uitvoering van een andere zeer belangrijke 

aanbeveling vertraging heeft opgelopen; roept het Bureau op hierop toe te zien en de 

kwijtingsautoriteit te informeren wanneer de aanbeveling afgerond is; 

12. stelt met bezorgdheid vast dat de formele delegaties van ordonnateurs niet altijd 



 

 

overeenkomen met de ordonnateursrechten voor verrichtingen in het ABAC-

boekhoudsysteem (accrual based accounting); verneemt van het Bureau dat het de 

formele delegatie heeft bijgewerkt om deze in overeenstemming te brengen met de 

rechten in het ABAC-systeem; 

Overschrijvingen 

13. merkt op dat zowel uit het jaarlijks activiteitenverslag van het Bureau als uit het verslag 

van de Rekenkamer blijkt dat het niveau en de aard van de overschrijvingen in 2012 

binnen de grenzen van de financiële voorschriften gebleven zijn; 

Aanbestedings- en aanwervingsprocedures 

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

andere controlebevindingen zijn geweest die aanleiding hebben gegeven tot 

opmerkingen over de aanbestedingsprocedure van het Bureau in het verslag van de 

Rekenkamer; 

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie 

15. verneemt van het Bureau dat het zijn beleid voor de preventie van en de omgang met 

belangenconflicten heeft getoetst aan de hand van de richtsnoeren van de Commissie 

betreffende de preventie van en de omgang met belangenconflicten in de 

gedecentraliseerde agentschappen van de EU; neemt er kennis van dat het Bureau op 

basis van die toetsing een nieuw beleid heeft vastgesteld waarin is bepaald dat de cv's en 

belangenverklaringen van de leden van de raad van bestuur, de directeur en het hoger 

management openbaar moeten worden gemaakt; 

16. merkt op dat het Bureau dit nieuwe beleid in 2014 aan zijn raad van bestuur heeft 

gepresenteerd en dat het op 29 oktober 2014 werd goedgekeurd; neemt er kennis van 

dat het Bureau de cv's en belangenverklaringen van de leden van de raad van bestuur op 

zijn website heeft gepubliceerd; verzoekt het Bureau deze documenten eenvoudiger 

toegankelijk te maken; 

Resultaten 

17. begrijpt uit het verslag van de Rekenkamer dat de kasmiddelen van het Bureau gestegen 

zijn van 35 000 000 EUR eind 2012 tot 40 000 000 EUR eind 2013; stelt bovendien vast 

dat het begrotingsoverschot en de reserves in dezelfde periode gestegen zijn van 

30 900 000 EUR tot 37 500 000 EUR;  

18. verneemt van het Bureau dat zijn begrotingsoverschot van 2012 hoofdzakelijk het 

gevolg was van externe factoren waarover het geen controle had, en dat het maatregelen 

heeft genomen om het overschot te verkleinen; merkt op dat het Bureau, in het licht van 

zijn kostenanalyse uit 2012 en van zijn kostenanalyse voor de eerste helft van 2013, 

besloten heeft zijn prijzen voor 2014 te verlagen; verneemt van het Bureau dat zijn 

begrotingen voor 2014 en 2015 zijn opgezet als begrotingen met een tekort teneinde een 

deel van de overschotten uit de voorgaande jaren te absorberen; 



 

 

Overige opmerkingen 

19. erkent dat het Bureau in 1994 operationeel werd en sindsdien op basis van 

briefwisseling en uitwisselingen met de gastlidstaat heeft gewerkt; neemt er kennis van 

dat de onderhandelingen van het Bureau met zijn gastlidstaat over zijn zetel in de 

eindfase zitten, en dat het de vestigingsovereenkomst met de regering van het 

Groothertogdom Luxemburg heeft ondertekend; neemt er nota van dat het Bureau nu op 

definitieve bevestiging hieromtrent wacht; 

o 

o     o 

20. 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. 


