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Kwijting 2006: algemene begroting EU, Comité van de Regio's  

1. Besluit van het Europees Parlement van 22 april 2008 over het verlenen van kwijting 

voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het 

begrotingsjaar 2006, afdeling VII - Comité van de Regio's (C6-0368/2007 – 

2007/2043(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20061, 

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen voor het 

begrotingsjaar 2006 – Deel I (C6-0368/2007)2, 

– gezien het jaarverslag van het Comité van de regio's aan de kwijtingsautoriteit over de in 

2006 uitgevoerde interne controles, 

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het 

begrotingsjaar 2006, tezamen met de antwoorden van de gecontroleerde instellingen3, 

– gezien de verklaring van de Rekenkamer waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en 

de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als 

bedoeld in artikel 248 van het EG-Verdrag4, 

– gelet op artikel 272, lid 10 en de artikelen 274, 275 en 276 van het EG-Verdrag, 

– gelet op 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 

Gemeenschappen5, en met name de artikelen 50, 86, 145, 146 en 147, 

– gelet op artikel 71 en bijlage V van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A6-0095/2008), 

1. verleent de secretaris-generaal van het Comité van de Regio’s kwijting voor de uitvoering 

van de begroting van het Comité van de Regio’s voor het begrotingsjaar 2006; 

2. formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie; 

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel 

uitmaakt, te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de 
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Rekenkamer, de Europese ombudsman en de Europese toezichthouder voor 

gegevensbescherming, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de 

Europese Unie (serie L). 



2. Resolutie van het Europees Parlement van 22 april 2008 met de opmerkingen die een 

integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de 

uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2006, 

afdeling VII – Comité van de Regio's (C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20061, 

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen voor het 

begrotingsjaar 2006 – Deel I (C6-0368/2007)2, 

– gezien het jaarverslag van het Comité van de Regio's aan de kwijtingsautoriteit over de in 

2006 uitgevoerde interne controles, 

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het 

begrotingsjaar 2006, tezamen met de antwoorden van de gecontroleerde instellingen3, 

– gezien de verklaring van de Rekenkamer waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en 

de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als 

bedoeld in artikel 248 van het EG-Verdrag4, 

– gelet op artikel 272, lid 10 en de artikelen 274, 275 en 276 van het EG-Verdrag, 

– gelet op 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 

Gemeenschappen5, en met name de artikelen 50, 86, 145, 146 en 147, 

– gelet op artikel 71 en bijlage V van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A6-0095/2008), 

1. merkt op dat het CvdR in 2006 beschikte over vastleggingskredieten met een totale waarde 

van 74 391 953,27 EUR (2005:69 570 456,32 EUR), met een bestedingspercentage van 

97,94%; 

2. constateert dat de jaarrekening van het CvdR na de invoering van een boekhouding op 

transactiebasis op 1 januari 2005 een negatief economisch resultaat laat zien voor het 

begrotingsjaar 2006 (8 306 761 EUR), en identieke bedragen voor activa en passiva 

(101 124 165 EUR); 

3. is verheugd over de ondertekening in december 2007 van een nieuwe overeenkomst voor 

administratieve samenwerking tussen het EESC en het CvdR voor de periode van 2008 tot 

2014; is ervan overtuigd dat samenwerking tussen de twee instellingen financieel gunstig 
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zal zijn voor de Europese belastingbetaler; 

4. is verheugd over de duidelijke inzet van de twee Comités voor een harmonisatie van hun 

interne controlenormen op basis van goede praktijkvoorbeelden, en van alle andere 

relevante financiële procedures in verband met de Gemeenschappelijke diensten; 

5. constateert dat de belangrijkste activiteiten (infrastructuur, IT en telecommunicatie, alsmede 

vertaling, met inbegrip van de productie van documenten) krachtens de nieuwe 

overeenkomst binnen het pakket van de Gemeenschappelijke diensten blijven, terwijl een 

beperkt aantal activiteiten zoals interne diensten, sociaal-medische dienst, bibliotheek en 

prepress worden ontkoppeld; 

6. dringt er echter op aan dat deze ontkoppeling budgettair neutraal moet zijn, en verzoekt 

beide Comités derhalve om in het kader van de tussentijdse herziening een gezamenlijke 

evaluatie te verrichten om na te gaan of deze verschuiving in de middelen voor beide 

partijen voordelig is geweest; verzoekt beide Comités het Parlement in kennis te stellen van 

minisamenwerkingsovereenkomsten met betrekking tot ontkoppelde diensten; 

7. verwijst naar de opmerking van de Europese Rekenkamer in paragraaf 10.19 van het 

bovengenoemde jaarverslag, dat een aantal tekortkomingen in beheer en controle met 

betrekking tot openbare aanbestedingen aan het licht heeft gebracht; constateert met 

bezorgdheid dat de uitgaven voor contracten die zijn gesloten na een 

onderhandelingsprocedure, in plaats van een uitnodiging tot inschrijving, een hoog 

percentage van de totale uitgaven voor het plaatsen van opdrachten uitmaken; toont zich 

echter verheugd over de informatie van de Gemeenschappelijke diensten dat voor de meeste 

diensten in verband met de gebouwen, waarvoor de contracten voordien na 

onderhandelingen werden gesloten, nu ofwel nieuwe contracten zijn gesloten na openbare 

aanbestedingen, ofwel openbare aanbestedingen lopen; 

8. verwelkomt in dit verband de oprichting binnen de Gemeenschappelijke diensten van een 

Eenheid contracten die alle operationele diensten zal assisteren op het gebied van openbare 

aanbestedingen; merkt op dat de controledienst van de Gemeenschappelijke diensten 

krachtens de nieuwe overeenkomst is overgeheveld naar de eigen diensten van elk Comité; 

9. constateert dat, volgens de antwoorden van de Gemeenschappelijke diensten op de 

vragenlijst van de rapporteur, ingevolge de ingebruikname van het Remorqueur- en het Van 

Maerlant-gebouw in 2007 momenteel 92% van de kantoorruimte van het Comité is bezet, 

en dat aan de behoeften aan kantoorruimte voor de volgende jaren is voldaan;   

 

10. constateert in verband met de renovatie van de hal van het Montoyer-gebouw dat de intern 

controleur van het EESC in zijn verslag heeft verklaard geen elementen te zien die 

suggereren dat de regeling inzake de boetes voor laattijdige oplevering van de renovatie niet 

te rechtvaardigen was; wijst erop dat dit verslag is doorgezonden naar OLAF en dat het niet 

heeft geresulteerd in enige follow-up waarvan het EESC of het CvdR op de hoogte zijn; 

 

11. merkt op dat de controledienst in 2006 van de Eenheid Begroting en Financiën is 

overgeheveld naar de Eenheid Algemene administratie, om het principe van de scheiding 

van functies en de onafhankelijkheid van die dienst te versterken; merkt voorts op dat het 

CvdR meent dat het in 2006 een voldoende aantal ex post controles heeft uitgevoerd en dat 

het al zijn diensten heeft gevraagd 5% van alle dossiers in 2007 te controleren; is 



ingenomen met het feit dat het CvdR zijn middelen en capaciteit in de dienst voor financiële 

controle aanzienlijk heeft uitgebreid; 

 

12. acht het van fundamenteel belang dat de controles die bijvoorbeeld door ordonnateurs, 

verificateurs en controleurs worden uitgevoerd, strikt genoeg zijn; onderstreept in deze 

context het belang van een toereikend aantal steekproefsgewijze controles in alle sectoren, 

in aanvulling op de controles in de enkele strategische sectoren die een hoger risico 

inhouden; 

 

13. verwijst naar de opmerking van de Europese Rekenkamer in paragraaf 10.23 van het 

bovengenoemde jaarverslag dat in de context van een verificatie achteraf de administratie 

van het Comité heeft geconstateerd dat in het geval van een nationale delegatie de bedragen 

die zijn terugbetaald aan de leden voor reiskosten (vliegtickets) op basis van met de hand 

geschreven facturen van het reisbureau gemiddeld 83% hoger lagen dan de prijs die de 

luchtvaartmaatschappij in werkelijkheid heeft gerekend voor het gebruikte ticket; 

 

14. merkt op dat naar aanleiding hiervan de administratieve diensten van het Comité een 

diepgaand onderzoek hebben verricht, dat is afgerond in juli 2007, en waarvan de 

uitkomsten naar het oordeel van de Rekenkamer niet erop duiden dat de betaalde bedragen 

voor administratiekosten gerechtvaardigd waren; 

15. merkt met voldoening op dat het CvdR heeft besloten om verdere vergoedingen aan een 

aantal voorwaarden te binden en alle vergoedingen op basis van reisdocumenten die 

volgens vroegere regelingen waren gekocht op te schorten; is verheugd over het feit dat het 

CvdR bij wijze van voorzorgsmaatregel ook OLAF in kennis heeft gesteld van de 

ontwikkeling van de verificaties achteraf en de maatregelen die de administratie van het 

CvdR heeft genomen; 

16. merkt op dat de interne audit over de salarisovermakingen, die in 2006 is afgerond en die 

een grondige evaluatie van alle bestaande overmakingen inhield, heeft onthuld dat er 

zwakke plekken waren met betrekking tot het principe van de scheiding van functies op dit 

gebied (initiërende functies en interne verificatie) en dat het controlesysteem een grotere 

prioriteit had moeten krijgen gezien de betrokken risico's; merkt voorts op dat een follow-

up van de aanbevelingen van de intern controleur in februari 2007 is uitgevoerd; dringt er 

bij de administratie van het CvdR op aan alle auditaanbevelingen onverkort uit te voeren; 

17. merkt op dat OLAF op grond van een onderzoek met betrekking tot acht overmakingen 

heeft vastgesteld dat deze niet voldoen aam statutaire voorwaarden en heeft aanbevolen de 

teveel uitbetaalde  bedragen terug te vorderen van de betrokken ambtenaren; merkt met 

voldoening op dat alle terugvorderingen begin 2007 zijn afgehandeld; merkt voorts op dat 

OLAF ingeval van zes personeelsleden heeft aanbevolen een tuchtprocedure te openen, en 

voor vijf personeelsleden tevens dossiers aan de Belgische autoriteiten heeft overhandigd; 

18. merkt op dat het tot aanstelling bevoegde gezag van het CvdR na een verzoek van de 

Belgische autoriteiten op 6 juli 2007 de immuniteit van de betrokken ambtenaren heeft 

opgeheven zodat zij ondervraagd kunnen worden door de autoriteiten; merkt voorts op dat 

de administratie van het CvdR tot dusver geen informatie heeft ontvangen over de vraag of 

de Belgische autoriteiten stappen zullen ondernemen inzake deze dossiers; 



19. merkt met voldoening op dat een administratief onderzoek is gestart door de secretaris-

generaal van het CvdR en uitgevoerd door een voormalig adjunct directeur-generaal van de 

Commissie; wijst erop dat het tot aanstelling bevoegde gezag van het CvdR in twee van de 

vijf gevallen waarin de dossiers zijn overgedragen aan de autoriteiten, heeft besloten een 

tuchtprocedure aan te spannen voor de tuchtraad; begrijpt dat  overeenkomstig het Statuut 

in deze gevallen pas een definitief besluit kan worden genomen na een definitief arrest van 

het Belgische gerecht; 

20. merkt op dat het tot aanstelling bevoegde gezag in de drie andere gevallen zijn besluit over 

de opening van een tuchtprocedure zal nemen zodra het de noodzakelijk informatie heeft 

ontvangen over het gevolg dat de Belgische autoriteiten willen geven aan deze dossiers; 

merkt voorts op dat in een ander geval, waarin OLAF het dossier niet heeft overgedragen 

aan de Belgische autoriteiten, het tot aanstelling bevoegde gezag heeft besloten, 

overeenkomstig de aanbevelingen van het administratief onderzoek, de betreffende 

ambtenaren een waarschuwing te geven; dringt nogmaals aan op strikte vervolging in alle 

gevallen waarin een frauduleuze handelwijze kan worden bewezen; 

21. vraagt het CvdR evenredige tuchtmaatregelen te overwegen indien de uitkomst van de 

gevallen voor het bevoegde gerecht dit verlangt; 

22. merkt met voldoening op dat er geen specifieke problemen meer zijn in het CvdR met 

betrekking tot personeelswerving en dat het comité nagenoeg zijn volledige quota, als 

overeengekomen met de andere instellingen, heeft vervuld. 


