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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. is bezorgd over het feit dat, hoewel de Rekenkamer met redelijke zekerheid kon 
vaststellen dat de jaarrekening van de Europese Politieacademie ("de academie") voor het 
op 31 december 2010 afgesloten begrotingsjaar op alle essentiële punten betrouwbaar is, 
ze eveneens heeft vastgesteld dat meer dan 1 600 000 EUR, wat overeenkomt met 48% 
van de uit 2009 overgedragen kredieten, geannuleerd moest worden in 2010 en dat deze 
situatie in strijd is met het begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit;

2. vestigt de aandacht op het feit dat hoewel de Rekenkamer de onderliggende verrichtingen 
bij de jaarrekening van de academie als wettig en regelmatig beschouwt, er eveneens 
wordt benadrukt dat, met betrekking tot uitgaven voor de organisatie van cursussen en 
seminaries, de procedure van de academie voor de goedkeuring van de kostendeclaraties 
betreffende dergelijke activiteiten niet streng genoeg was, vooral wat betreft de 
volledigheid van de bewijsstukken; merkt op dat in het antwoord van de academie is 
aangegeven dat in besluit 11/2011/GB van de raad van bestuur van de academie van 10 
maart 2011 de eis is opgenomen een volledig gesigneerde lijst van deelnemers in te dienen 
wanneer financiële verslagen en kostendeclaraties worden opgestuurd;

3. neemt kennis van het feit dat, in overeenstemming met besluit 11/2011/GB van de raad 
van bestuur van de academie van 10 maart 2011, de regels met betrekking tot 
terugbetalingen voor de activiteiten van de academie grotendeels zijn herzien en dat 
verschillende maatregelen met betrekking tot de strenge toepassing van het Financieel 
Reglement en een strikt gedisciplineerde aanpak op het vlak van subsidiabele kosten, met 
inbegrip van verplichte verslaglegging, zijn verduidelijkt;

4. betreurt het feit dat vóór de goedkeuring van besluit 34/2010/GB van de raad van bestuur 
van de academie van 29 september 2010 de sluitingsdata voor de terugbetaling van kosten 
niet werden gehandhaafd, zodat er geen duidelijke verbetering merkbaar was in de 
naleving van deze sluitingsdata; herhaalt dat het niet naleven van sluitingsdata één van de 
belangrijkste factoren is die goed financieel beheer kunnen belemmeren; neemt kennis van 
het feit dat er, in overeenstemming met besluit 34/2010/GB, geen terugbetalingen 
plaatsvinden van na de sluitingsdatum ontvangen kostendeclaraties; vraagt de academie de 
kwijtingsautoriteit op de hoogte te houden van de tenuitvoerlegging van dit besluit;

5. neemt kennis van de opmerking van de Rekenkamer over de follow-up van de vorige 
controlebevindingen, in het kader van een externe controle achteraf van kredieten die in 
2007 en 2008 werden gebruikt ter financiering van privé-uitgaven; is ingenomen met het 
antwoord van de academie dat de invorderingsopdracht aan de voormalige directeur om 
een som van 2 014,94 EUR terug te betalen in december 2011 volledig is nageleefd; 

6. is ingenomen met besluit 24/2011/GB van de raad van bestuur van de academie van 15 
juni 2011 om de bestaande commissies met ingang van 1 januari 2012 te ontbinden, 
waardoor de verticale overlapping tussen verschillende structuren kleiner wordt; roept de 
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raad van bestuur op drastische besluiten te nemen met betrekking tot bestaande 
werkgroepen; herhaalt dat in artikel 10, lid 10, van besluit 2005/681/JBZ is opgenomen 
dat de raad van bestuur, wanneer dit strikt noodzakelijk is, werkgroepen kan instellen om 
aanbevelingen te doen en om andere door de raad van bestuur noodzakelijk geachte 
adviserende taken voor te stellen en te ontwikkelen;

7. neemt kennis van het antwoord van de academie dat het reglement van orde is aangepast 
om het aantal gewone vergaderingen van de raad van bestuur te beperken tot één per 
voorzitterschap en om de omvang van nationale delegaties in te perken, door elke lidstaat 
aan te moedigen ten hoogste twee afgevaardigden naar iedere vergadering te sturen;

8. neemt kennis van de verklaring van de academie dat de Commissie haar begroting voor 
2010 met 1 000 000 EUR heeft verminderd, maar benadrukt dat het voor 2010 toegekende 
bedrag hetzelfde is als voor 2009;

9. verzoekt de Commissie nauw toe te zien op de uitvoering van de begroting van de 
academie,

10. wijst erop dat het functioneren van de academie gedurende het hele jaar het uitgangspunt 
moet blijven voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de 
academie.
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