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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. acht het dringend vereist dat de voor de agentschappen verantwoordelijke commissies de 
jaarlijkse werkprogramma's van deze agentschappen nauwgezet controleren en ze aan de 
actuele situatie en de politieke prioriteiten aanpassen;

2. stelt zich in dit verband in op een intensieve samenwerking met de Commissie bij het 
opstellen van de jaarplannen en de aanstelling van de directeurs;

3. dringt aan op een nauwere samenwerking van de agentschappen om de prioriteiten en 
jaarplannen op elkaar af te stemmen en in elkaar te laten grijpen;

4. wenst dat voor alle agentschappen hetzelfde statuut geldt en dat de vertegenwoordigers 
van het Parlement bekleed met dezelfde rechten zitting hebben in de raad van bestuur;

5. betreurt het dat de plicht van de vertegenwoordigers van het Parlement om 
verantwoording af te leggen slechts rudimentair ontwikkeld is;

6. is er verheugd over dat er naar aanleiding van suggesties van de Rekenkamer maatregelen 
voor een nauwkeuriger toezicht op en controle van kredietoverschrijvingen zijn 
ontwikkeld en verwacht ook in de toekomst een nauwkeurige controle op de begroting van 
de agentschappen, beseft de moeilijkheden die een activiteitengerelateerde budgettering in 
een stelsel dat personeelsuitgaven en concrete uitgaven niet gescheiden houdt van de 
operationele taken oplevert voor agentschappen wier voornaamste werkzaamheden op de 
vlakken informatie, adviesverlening en het aankweken van vertrouwen liggen;

7. verzoekt de stichtingen in hun activiteitenverslagen op transparantere wijze aan te geven 
hoeveel arbeidscontractanten zij in dienst hebben;

8. wijst erop dat, gezien de hoogte van administratieve kosten van de agentschappen, 
kostenbesparingen zijn te bereiken door samenvoeging van afdelingen als budgettering en 
personeelsbeheer.


