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Kwijting 2007: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart 

1. Besluit van het Europees Parlement van 23 april 2009 over het verlenen van kwijting 

voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van 

de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2007 (C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de 

luchtvaart voor het begrotingsjaar 20071, 

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Agentschap 

voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2007, vergezeld van de 

antwoorden van het Agentschap2, 

– gezien de aanbeveling van de Raad van 10 februari 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– gelet op het EG-verdrag, en met name artikel 276, 

– 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 

Gemeenschappen3, en met name artikel 185, 

– gelet op Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 

februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van 

burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de 

luchtvaart4, en met name artikel 60, 

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 

2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van 

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/20025, en met name artikel 94, 

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

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie 

vervoer en toerisme (A6-0163/2009), 

1. verleent de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de 

luchtvaartkwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het 

begrotingsjaar 2007; 

2. formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie; 

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

                                                 
1 PB C 278 van 31.10.2008, blz. 16. 
2 PB C 311 van 5.12.2008, blz. 20. 
3 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. 
4 PB L 79 van 19.3.2008, blz. 1. 
5 PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72. 



uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor 

de veiligheid van de luchtvaart, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen 

voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L). 



2. Besluit van het Europees Parlement van 23 april 2009 over de afsluiting van de 

rekeningen van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het 

begrotingsjaar 2007 (C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de 

luchtvaart voor het begrotingsjaar 20071, 

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Agentschap 

voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2007, vergezeld van de 

antwoorden van het Agentschap2, 

– gezien de aanbeveling van de Raad van 10 februari 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– gelet op het EG-verdrag, en met name artikel 276, 

– 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 

Gemeenschappen3, en met name artikel 185, 

– gelet op Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 

februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van 

burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de 

luchtvaart4, en met name artikel 60, 

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 

2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van 

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/20025, en met name artikel 94, 

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

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie 

vervoer en toerisme (A6-0163/2009), 

1. neemt er kennis van dat de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor de 

veiligheid van de luchtvaart, met de bijlage bij het verslag van de Rekenkamer 

overeenstemt; 

2. gaat akkoord met de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor de 

veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2007; 

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het 

Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, de Raad, de Commissie en de 

Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie 

(serie L). 
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3. Resolutie van het Europees Parlement van 23 april 2009 met de opmerkingen die een 

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

uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de 

luchtvaart voor het begrotingsjaar 2007 (C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de 

luchtvaart voor het begrotingsjaar 20071, 

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Agentschap 

voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2007, vergezeld van de 

antwoorden van het Agentschap2, 

– gezien de aanbeveling van de Raad van 10 februari 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– gelet op het EG-verdrag, en met name artikel 276, 

– 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 

Gemeenschappen3, en met name artikel 185, 

– gelet op Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 

februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van 

burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de 

luchtvaart4, en met name artikel 60, 

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 

2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van 

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/20025, en met name artikel 94, 

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

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie 

vervoer en toerisme (A6-0163/2009), 

A. overwegende dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen 

dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2007 betrouwbaar is en dat de onderliggende 

verrichtingen wettig en regelmatig zijn, 

B. overwegende dat het Parlement de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor 

de veiligheid van de luchtvaart op 22 april 2008 kwijting heeft verleend voor de uitvoering 

van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 20066 en dat het in zijn 

resolutie behorende bij het kwijtingsbesluit onder andere: 

 nota neemt van het dringende verzoek van de Rekenkamer aan het Agentschap om, in 
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samenwerking met de Commissie, de bestaande vergoedingsregeling te herzien om 

ervoor te zorgen dat de kosten van het Agentschap voor de certificeringsactiviteiten 

gerechtvaardigd zijn en gedekt worden door de vergoedingen, 

 het Agentschap en de Commissie verzoekt de vergoedingenstructuur van het 

Agentschap te herzien om de kosten en inkomsten voor certificeringsactiviteiten in 

evenwicht te brengen, 

 nota neemt van het antwoord van het Agentschap dat de nieuwe verordening 

betreffende de geheven vergoedingen en rechten1 die op 1 juni 2007 in werking is 

getreden, voldoende inkomsten zou moeten genereren om de kosten van 

certificeringsactiviteiten te dekken, 

 er bij het Agentschap op aandringt om een doeltreffend vorderingenbeheerssysteem in 

te voeren dat eventueel ook in rente bij te late betaling voorziet, 

1. wijst erop dat het Agentschap kon beschikken over 72 045 000 EUR aan vastleggings- en 

betalingskredieten uit de begroting 2007; 

2. neemt kennis van de opmerking van de Rekenkamer dat de lijst van het aantal ambten in 

2007 467 tijdelijke posten telde, maar dat de op de begroting opgenomen kredieten voor 

personeelsuitgaven de feitelijke personeelskosten voor deze posten niet dekten, en dat het 

Agentschap derhalve met de Commissie overeenkwam het aantal posten terug te brengen tot 

maximaal 342, waarvan er aan het eind van het jaar 333 waren vervuld; 

3. neemt kennis van het antwoord van het Agentschap dat de inkrimping van het 

personeelsbestand was toe te schrijven aan het feit dat de inkomsten gedurende de eerste 

twee jaar van de tenuitvoerlegging van de verordening betreffende vergoedingen en rechten 

onvoldoende waren om de geraamde kosten te dekken; merkt op dat het Agentschap 

verwijst naar een met de Commissie overeengekomen personeelsbeleidsplan 2008-2010 

waarin de personeelsinkrimping zijn neerslag vindt; 

4. merkt op dat het gebrek aan evenwicht tussen de kosten en inkomsten zoals dit in de vorige 

kwijtingsresolutie naar voren kwam, ertoe leidde dat het geplande personeelsbestand met 

25%, van 467 tot maximaal 342, moest worden verminderd; 

5. verwacht dat het Agentschap in de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2008 informatie zal 

opnemen over de vraag in hoeverre een evenwicht tussen de kosten en inkomsten in 

verband met certificeringsactiviteiten kan worden bereikt via de tenuitvoerlegging van de 

nieuwe verordening betreffende vergoedingen en rechten; 

6. neemt kennis van de kritiek van de Rekenkamer dat de veranderingen in het 

personeelsbestand van het Agentschap in 2007 niet tot uitdrukking kwamen in de lijst van 

het aantal ambten die niet dienovereenkomstig werd gewijzigd; 

7. onderschrijft ten volle de aanbeveling van de Rekenkamer dat het Agentschap zorgvuldig 

dient na te gaan of de uitgavenramingen consistent zijn, aangezien deze de basis vormen 

voor de besluiten van de begrotingsautoriteit, met name wat de personeelskosten betreft; 

verzoekt het Agentschap ervoor te zorgen dat de lijst van het aantal ambten overeenkomt 

met de feitelijke situatie; 
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8. stelt vast dat de Rekenkamer en het Agentschap van mening verschillen over de berekening 

van een bedrag van 14 900 000 EUR aan bestemmingsontvangsten die het Agentschap in 

2007 heeft ontvangen ter dekking van toekomstige certificeringskosten; neemt nota van het 

standpunt van de Rekenkamer dat het Agentschap in zijn berekening abusievelijk 

vergoedingen heeft opgenomen die werden geheven op grond van de eerdere verordening 

betreffende vergoedingen en rechten; neemt ter kennis dat het Agentschap een verklaring 

voor zijn berekening heeft gegeven ertoe strekkende dat het die vergoedingen op grond van 

de basisverordening in zijn berekening mocht opnemen; 

9. neemt kennis van de kritiek van de Rekenkamer op verschillende gecontroleerde 

aanbestedingsprocedures; stelt vast dat de Rekenkamer één procedure, waarin de 

inschrijvers onvolledige informatie over de gunningscriteria en de beoordeling ervan 

ontvingen, als ondoorzichtig beschouwde; neemt kennis van de opmerking van de 

Rekenkamer dat in drie gevallen de niet-openbare procedure werd toegepast, hoewel er een 

openbare aanbesteding had moeten plaatsvinden omdat de totale waarde van de diensten het 

drempelbedrag overschreed; 

10. verzoekt het Agentschap de in zijn antwoorden gedane belofte na te komen om zich strikt te 

houden aan de voorschriften voor aanbestedingen en speciaal aandacht te besteden aan het 

verstrekken van duidelijke informatie aan potentiële inschrijvers; 

11. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat het Agentschap in de toekomst de 

financiële discipline strikt in acht neemt en zich altijd aan de overeengekomen begroting 

houdt; 

12. verwijst voor andere horizontale opmerkingen over het kwijtingsbesluit naar zijn resolutie 

van 23 april 2009 over financieel beheer van en het toezicht op EU-agentschappen1. 
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