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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. merkt op dat de Rekenkamer concludeert dat de jaarrekeningen van het Bureau een 

correcte weergave zijn van de financiële stand van zaken op 31 december 2014, en dat 

zijn verrichtingen wettig en regelmatig zijn; erkent dat de grote overdrachten onder titel II 

hoofdzakelijk betrekking hebben op de geplande aanschaf van IT-goederen en -diensten 

die pas in 2015 moesten worden betaald, en dat de overdrachten onder titel III 

voornamelijk het gevolg zijn van het meerjarige karakter van de operationele projecten 

van het Bureau, waarbij betalingen worden verricht volgens de geplande dienstregeling; 

neemt kennis van het antwoord van het Bureau met betrekking tot de aard van de 

overdrachten en het lage annuleringspercentage in zijn begroting; 

2.  vindt het verheugend dat blijkens het verslag van de Rekenkamer voor alle kredieten op 

de begroting 2014 verplichtingen zijn aangegaan; 

3. wijst erop dat, overeenkomstig het nieuwe Ambtenarenstatuut zoals gewijzigd in 2004, de 

bezoldiging van ambtenaren en andere personeelsleden die vóór 1 mei 2004 zijn 

aangeworven niet lager mag zijn dan de bezoldiging uit hoofde van het vorige 

Ambtenarenstatuut; betreurt dat het Bureau in tien gevallen niet aan deze vereiste heeft 

voldaan; stelt vast dat het Bureau naar aanleiding van de opmerkingen van de Rekenkamer 

in 2015 corrigerende maatregelen heeft genomen; onderstreept het belang van een degelijk 

personeelsbeheer en de bescherming van de werknemersrechten; 

4. merkt op dat het Bureau, ondanks de aanbeveling die het Parlement in 2015 heeft gedaan, 

nog steeds geen eigen interne bindende regels voor de bescherming van klokkenluiders 

heeft, hoewel er sinds 2012 een ontwerpregeling bestaat die op formele goedkeuring 

wacht; merkt op dat het Bureau na een besluit van het dagelijks bestuur uit 2012 de 

richtsnoeren van de Commissie over klokkenluiders toepast en verlangt dat die interne 

voorschriften overeenkomstig artikel 22 ter van het op 1 januari 2014 van kracht 

geworden Ambtenarenstatuut onverwijld worden goedgekeurd en openbaar worden 

gemaakt;  verzoekt om een overzicht van de in overeenstemming met die regels 

behandelde klokkenluiderszaken; 

5. erkent dat het Bureau in 2014 een praktische handleiding heeft vastgesteld inzake de 

omgang met en preventie van belangenconflicten voor zijn personeel; verzoekt het Bureau 

de kwijtingsautoriteit een overzicht van de geïdentificeerde belangenconflicten te 

verstrekken en ervoor te zorgen dat alle cv's en belangenverklaringen van de leden van 

zijn raad van bestuur, deskundigen en managementteam openbaar worden gemaakt, samen 

met een duidelijke regeling tegen "draaideur"-constructies. 
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