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Kwijting 2007: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie 

 

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

voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de 

Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007 (C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese 

Unie voor het begrotingsjaar 20071, 

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Vertaalbureau voor de 

organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007, vergezeld van de antwoorden 

van het Bureau2, 

– 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. 2965/94 van 28 november 1994 van de Raad tot oprichting 

van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie4, en met name artikel 14, 

– 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 (A6-0178/2009), 

1. verleent de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie kwijting 

voor de uitvoering van de begroting van het Bureau 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 

uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de 
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Europese Unie, 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 Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het 

begrotingsjaar 2007 (C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese 

Unie voor het begrotingsjaar 20071, 

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Vertaalbureau voor de 

organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007, vergezeld van de antwoorden 

van het Bureau2, 

– 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. 2965/94 van 28 november 1994 van de Raad tot oprichting 

van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie4, en met name artikel 14, 

– 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 (A6-0178/2009), 

1. neemt er kennis van dat de definitieve jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen 

van de Europese Unie met de bijlage bij het verslag van de Rekenkamer overeenstemt; 

2. gaat akkoord met de afsluiting van de rekeningen van het Vertaalbureau voor de organen 

van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007; 

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

voor de organen van de Europese Unie, 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 Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie 

voor het begrotingsjaar 2007 (C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese 

Unie voor het begrotingsjaar 20071, 

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Vertaalbureau voor de 

organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007, vergezeld van de antwoorden 

van het Bureau2, 

– 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. 2965/94 van 28 november 1994 van de Raad tot oprichting 

van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie4, en met name artikel 14, 

– 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 (A6-0178/2009), 

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 de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese 

Unie op 22 april 2008 kwijting voor de uitvoering van de begroting van het bureau voor het 

begrotingsjaar 2006 verleend heeft6, en in zijn begeleidende resolutie bij het besluit o.a. 

– nota heeft genomen van de opmerking van de Rekenkamer in haar verslag over 2006, 

dat het gecumuleerde begrotingsoverschot voor 2006 16,9 miljoen EUR bedroeg en het 
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Vertaalbureau zijn opdrachtgevers in 2007 een bedrag van 9,3 miljoen EUR zou 

terugbetalen; zich geschaard heeft achter het standpunt van de Rekenkamer dat een 

dergelijke cumulatie van overschotten bewijst dat de methode voor de prijsbepaling van 

de vertalingen niet accuraat genoeg is, 

– de hoop heeft uitgesproken dat er snel een oplossing gevonden zou worden voor de 

kwestie in verband met het werkgeversaandeel in de pensioenbijdragen, 

1. neemt nota van de opmerking van de Rekenkamer dat uit de controle van de 

aanbestedingsprocedures bleek dat de evaluatie van de gunningscriteria niet naar behoren 

was gedocumenteerd, daar een kosten-batenanalyse ontbrak van de diverse voorgestelde 

alternatieven ter motivering van de uiteindelijke keuze; 

2. merkt op dat de Rekenkamer van mening is dat in een van de zes gecontroleerde 

wervingsprocedures de transparantie niet verzekerd was, daar zij verscheidene anomalieën 

in de documenten van de betreffende procedure heeft gevonden; 

3. neemt kennis van de bereidheid van het Bureau om de door de Rekenkamer opgemerkte 

problemen met betrekking tot de aanbestedings- en wervingsprocedures te verhelpen en zijn 

procedures dienovereenkomstig aan te passen; 

4. verwacht van het Bureau dat het in zijn activiteitenverslag 2008 verslag uitbrengt over de 

genomen maatregelen en de bereikte resultaten; 

Maatregelen in vervolg op voorgaande kwijtingsverslagen 

5. merkt op dat het Bureau in 2007 9 300 000 EUR aan zijn cliënten heeft terugbetaald uit de 

overgedragen resultaten van voorgaande begrotingsjaren; 

6. kan niet accepteren dat er nog steeds geen oplossing is gevonden in het conflict tussen het 

Vertaalbureau en de Commissie over het werkgeversaandeel in de pensioenbijdragen voor 

het personeel, hoewel er al vele jaren in kwijtingsresoluties op deze kwestie wordt gewezen; 

7. merkt op dat het Bureau een reserve heeft gecreëerd voor de eventuele betaling van deze 

bijdrage en dat voor 2007 deze reserve 2 228 928 EUR bedroeg; 

8. dringt erop aan dat de Commissie en het Bureau een snelle oplossing van hun geschil over 

de pensioenbijdragen voor het personeel proberen te bereiken; verzoekt het Bureau de 

kwijtingsautoriteit te informeren over de uitkomst van de onderhandelingen; 

° 

° ° 

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

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