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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. maakt zich ernstige zorgen over het feit dat de Rekenkamer de onderliggende 
verrichtingen bij de jaarrekening van de Politieacademie weliswaar wettig en regelmatig 
achtte, maar ook uitzonderingen noemde en met name op een aantal onregelmatige 
procedures voor het plaatsen van opdrachten wees: in vier gevallen kocht de Academie 
goederen en diensten in zonder een contract of een inschrijvingsprocedure te hanteren, 
voor een totaalbedrag van 344 111 euro, en in één geval werd de procedure uitgevoerd 
door een medewerker die niet gekwalificeerd was op het gebied van aanbestedingen, 
waardoor er geen taakomschrijving werd opgesteld, geen financiële offerte werd 
opgevraagd of ontvangen en geen financiële evaluatie werd verricht (voor een 
totaalbedrag van 11 000 euro); bevestigt dat de Academie in haar antwoorden vermeldt 
dat er een invorderingsopdracht is uitgevaardigd tegen de voormalige directeur van de 
Academie;

2. betreurt het feit dat een aantal met adviseurs en deskundigen afgesloten 
tewerkstellingscontracten onwettig was doordat het gewijzigde financiële reglement van 
de Academie nooit aan de Commissie is voorgelegd en bijgevolg nooit van kracht is 
geworden;

3. merkt op dat in bepaalde gevallen nooit onderzoek is verricht, bijvoorbeeld in die gevallen 
waarin de procedures voor het plaatsen van opdrachten niet correct gevolgd waren en de 
ondertekende tewerkstellingscontracten onwettig waren;

4. vraagt dat de verbeteringen in de begrotingsplanning, die normaal gezien tegen eind 2011 
zouden moeten zijn afgerond en ten uitvoer gelegd, goed worden opgevolgd, zodat de 
nieuwe procedures zo snel mogelijk in werking kunnen treden;

5. stelt vast dat de eind 2009 vastgestelde achterstand van onverwerkte facturen inmiddels 
volledig geanalyseerd en weggewerkt is en dat er geen financiële schade geleden is;

6. betreurt dat een aanwervingsovereenkomst die op verkeerde wijze tot stand is gekomen, 
nog steeds van kracht is; verzoekt de Academie deze onregelmatigheid onverwijld recht te 
trekken;

7. betreurt dat kredieten in bepaalde gevallen gebruikt werden voor de financiering van 
privé-uitgaven; merkt op dat er een externe controle is uitgevoerd en vraagt dat de 
procedure voor de terugvordering van deze uitgaven zo snel mogelijk wordt afgerond;

8. wijst erop dat de Academie inmiddels over een nieuwe directie beschikt maar dat er nog 
altijd geen duidelijkheid bestaat over een aantal in het verleden gemaakte fouten; heeft 
kennis van de verbeteringen die de nieuwe directie van de Academie momenteel 
doorvoert en van het commentaar van de Commissie dat de Academie in 2010 aanzienlijk 
betere prestaties heeft geleverd voor wat de uitvoering van haar begroting betreft;
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9. neemt kennis van het antwoord van de Academie waarin zij meedeelt dat ze, indien na 
intern onderzoek blijkt dat een of meerdere personen persoonlijk aansprakelijk kunnen 
worden gesteld, zonder aarzelen en in overeenstemming met de geldende regelgeving de 
nodige maatregelen zal nemen;

10. is gezien het grote aantal onregelmatigheden en fouten dat zich in 2009 heeft voorgedaan, 
van oordeel dat de kwijting voor 2009 niet mag worden verleend;

11. merkt op dat het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de 
Academie in de toekomst gebaseerd moet blijven op diens functioneren gedurende het 
jaar.


