
VERSLAG

over de jaarrekening van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken betreffende het 
begrotingsjaar 2016, vergezeld van het antwoord van het Bureau

(2017/C 417/12)

INLEIDING

1. Het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (hierna: „Bureau” ofwel „EASO”), dat is gevestigd in Valletta, 
werd opgericht bij Verordening (EU) nr. 439/2010 van het Europees Parlement en de Raad (1) met als doel de praktische 
samenwerking in asielzaken te verbeteren en lidstaten te helpen om te voldoen aan hun Europese en internationale 
verplichtingen om mensen in nood te beschermen. Sinds 2015 biedt het Bureau hulp aan Griekenland en Italië in het kader 
van de migratiecrisis. In 2016 stelde de Europese Commissie voor om het mandaat van het Bureau en zijn takenpakket 
aanzienlijk uit te breiden om structurele tekortkomingen in de toepassing van het EU-asielsysteem aan te pakken (2). Sinds 
maart 2016 werken teams van het Bureau in de hotspots ook aan de operationele uitvoering van de overeenkomst tussen 
de EU en Turkije en bieden zij hulp aan de Griekse asieldienst.

2. De tabel bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot het Bureau (3).

Tabel

De belangrijkste cijfers met betrekking tot het Bureau

2015 2016

Begroting (miljoen euro) (1) 15,9 53

Totaalaantal personeelsleden per 31 december (2) 93 125

(1) De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de betalingskredieten.
(2) Het personeelsbestand bestaat uit ambtenaren, tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten en gedetacheerde nationale 

deskundigen.

Bron: Door het Bureau verstrekte gegevens.

3. Uit de tabel blijkt dat de aanzienlijke uitbreiding van het takenpakket van het Bureau ertoe heeft geleid dat zijn 
definitieve begroting voor 2016 drie keer zo hoog was als in het voorgaande jaar. Daarnaast nam het in 2016 beschikbare 
personeel met 34 % toe en systemen en procedures werden nog aangepast aan de nieuwe situatie.

4. Dit verslag moet worden gelezen tegen de achtergrond van deze uitdagingen en het mandaat van de Rekenkamer, 
waarop internationale controlestandaarden van toepassing zijn.

TOELICHTING BIJ DE BETROUWBAARHEIDSVERKLARING

5. De door de Rekenkamer gehanteerde controleaanpak omvat cijferanalyses, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en 
een beoordeling van de essentiële beheersingsmaatregelen van de toezicht- en controlesystemen van het Bureau. Hierbij 
komt nog controle-informatie afkomstig uit het werk van andere controleurs en een analyse van de ''management 
representations''.
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(1) PB L 132 van 29.5.2010, blz. 11.
(2) COM(2016) 271 final.
(3) Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Bureau is te vinden op zijn website: www.easo.europa.eu

http://www.easo.europa.eu


OORDEEL

6. Wij hebben het volgende gecontroleerd:

a) de jaarrekening van het Bureau, die bestaat uit de financiële staten (1) en de verslagen over de uitvoering van de 
begroting (2) betreffende het per 31 december 2016 afgesloten begrotingsjaar, en

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij deze rekening,

zoals voorgeschreven door artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Betrouwbaarheid van de rekeningen

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen

7. Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Bureau over het op 31 december 2016 afgesloten jaar op alle 
materiële punten een getrouw beeld van de financiële situatie van het Bureau per 31 december 2016, van de resultaten 
van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op die datum afgesloten jaar, 
overeenkomstig zijn financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. 
Deze zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector.

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de rekeningen

Ontvangsten

Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen

8. Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen betreffende het per 31 december 2016 
afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten wettig en regelmatig.

Betalingen

Grondslag voor een oordeel met beperking

9. De Rekenkamer heeft materiële bevindingen gedaan met betrekking tot twee van de vijf belangrijke 
aanbestedingsprocedures die vanaf 2016 liepen en waarvoor de betalingen werden gedaan gedurende het jaar, zoals 
wordt uiteengezet in paragraaf 9.1 en 9.2. Hieruit blijkt een gebrek aan nauwkeurigheid in de aanbestedingsprocedures 
van het Bureau:

9.1. Twee van de drie inschrijvers die deelnamen aan een gecontroleerde aanbestedingsprocedure voor reisdiensten in 
een dienstenkadercontract van 4 miljoen euro voor de periode van 2016-2020, werden gevraagd om meer informatie te 
verschaffen in het kader van dezelfde selectiecriteria. Hoewel geen van hen de gevraagde informatie verstrekte (cv’s van de 
personen die de taken bij EASO ter plaatse uitvoeren), werd slechts een van hen om deze reden uitgesloten van de 
procedure. De andere persoon werd het contract gegund op basis van de afspraak dat het betreffende cv zou worden 
verstrekt nadat het contract was gegund. De aanbestedingsprocedure voldeed daarom niet aan het beginsel van gelijke 
behandeling en het contract werd gegund aan een inschrijver die niet voldeed aan alle selectiecriteria. Het kadercontract 
en de bijbehorende betalingen in 2016, die ongeveer 920 561 miljoen euro bedroegen, zijn daarom onregelmatig.

9.2. In februari 2016 werd door het Bureau onderhands een kadercontract gegund voor de levering van tijdelijke 
diensten ter ondersteuning van zijn antwoord op de migratiecrisis, voor een periode van twaalf maanden en ter waarde 
van 3,6 miljoen euro. Het kadercontract werd gegund aan een enkele vooraf geselecteerde marktdeelnemer die zich voor 
geen van de in het Financieel Reglement van de EU vastgestelde aanbestedingsprocedures had ingeschreven (3). De 
gunning voldeed daarom niet aan de relevante EU-regels en de bijbehorende betalingen in 2016 van 592 273 euro zijn 
onregelmatig.

10. De bedragen die gemoeid zijn met de in de paragrafen 9.1 en 9.2 beschreven kwesties vertegenwoordigen 2,9 % 
van de totale uitgaven van het Bureau in 2016.
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(1) De financiële staten omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, het kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van 
de nettoactiva, alsook een overzicht van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen.

(2) De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen 
en de bijbehorende toelichtingen.

(3) Artikel 104 van Verordening (EU) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1) schrijft 
voor dat voor de gunning van concessieovereenkomsten of overheidsopdrachten, waaronder kaderovereenkomsten, een van de in 
dat artikel genoemde aanbestedingsprocedures moet worden gevolgd.



Oordeel met beperking ten aanzien van de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de rekeningen

11. Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de jaarrekening voor het op 31 december 2016 afgesloten 
begrotingsjaar, behoudens de gevolgen van de in de grondslag voor een oordeel met beperking in paragraaf 9 
omschreven aangelegenheden, in alle materiële opzichten wettig en regelmatig.

Verantwoordelijkheden van de leiding en de met governance belaste personen

12. Overeenkomstig de artikelen 310-325 van het VWEU en het financieel reglement van het Bureau is de leiding 
verantwoordelijk voor het opstellen en weergeven van de rekeningen op basis van de internationaal aanvaarde 
boekhoudnormen voor de overheidssector, alsmede voor de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen. Deze verantwoordelijkheid omvat het ontwerpen, invoeren en in stand houden van internebeheersings-
maatregelen die relevant zijn voor het opmaken en getrouw weergeven van financiële staten die geen afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevatten. De leiding dient er ook voor te zorgen dat de in de financiële 
staten weergegeven activiteiten, financiële verrichtingen en informatie in overeenstemming zijn met de voorschriften 
waar ze onder vallen. De leiding van het Bureau draagt uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de wettigheid en 
regelmatigheid van de verrichtingen die ten grondslag liggen aan de rekeningen.

13. Bij het voorbereiden van de rekeningen is de leiding verantwoordelijk voor het beoordelen van het vermogen van 
het Bureau om zijn activiteiten voort te zetten, voor het in voorkomend geval melden van kwesties die verband houden 
met de bedrijfscontinuïteit en voor het hanteren van het continuïteitsbeginsel.

14. Degenen die belast zijn met governance zijn verantwoordelijk voor de supervisie van het proces van financiële 
verslaglegging over de entiteit.

Verantwoordelijkheden van de controleur voor de controle van de rekeningen en onderliggende verrichtingen

15. Onze doelstellingen bestaan erin, redelijke zekerheid te verkrijgen over de vraag of de rekeningen van het Bureau 
geen afwijkingen van materieel belang vertonen en of de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn, alsmede 
op basis van onze controle het Europees Parlement en de Raad of andere betrokken kwijtingsautoriteiten een 
betrouwbaarheidsverklaring te verschaffen over de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. Redelijke zekerheid is een hoge mate van zekerheid, maar geen 
garantie dat bij een controle een bestaande materiële afwijking of niet-conformiteit altijd zal worden opgespoord. Deze 
kan voortkomen uit fraude of fouten en wordt van materieel belang geacht indien hiervan, afzonderlijk of geaggregeerd, 
redelijkerwijs zou kunnen worden verwacht dat deze een invloed heeft op de economische beslissingen die gebruikers op 
basis van deze rekeningen nemen.

16. Een controle houdt in dat procedures worden uitgevoerd om controle-informatie te verkrijgen over de bedragen 
en mededelingen in de rekeningen en over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. De 
selectie van de procedures is afhankelijk van het oordeel van de controleur, dat een inschatting omvat van de risico's op 
afwijkingen van materieel belang in de rekeningen en op niet-conformiteit van materieel belang van de onderliggende 
verrichtingen met vereisten uit de wet- en regelgeving van de Europese Unie, hetzij door fraude, hetzij door fouten. Bij 
deze risico-inschatting wordt gekeken naar de internebeheersingsmaatregelen met betrekking tot de opstelling en 
getrouwe weergave van de rekeningen en naar de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen, om 
controleprocedures op te zetten die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar niet om een oordeel uit te 
spreken over de doeltreffendheid van de internebeheersingsmaatregelen. Een controle houdt tevens een beoordeling in 
van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor de financiële verslaglegging en de redelijkheid van de door de 
leiding gemaakte boekhoudkundige schattingen, evenals een beoordeling van de algehele presentatie van de rekeningen.

17. Voor de ontvangsten verifiëren wij de van de Commissie ontvangen subsidie en beoordelen wij de procedures van 
het Bureau voor het innen van vergoedingen en andere inkomsten, voor zover van toepassing.

18. Ten aanzien van de uitgaven onderzoeken wij betalingsverrichtingen wanneer de uitgaven zijn gedaan, geboekt en 
goedgekeurd. Dit onderzoek betreft alle soorten betalingen, behalve voorschotten op het moment dat deze worden 
gedaan. Voorschotbetalingen worden onderzocht wanneer de ontvanger van de middelen het passende gebruik ervan 
aantoont en het Bureau dit bewijs accepteert door het afwikkelen van de voorschotbetaling in hetzelfde jaar of later.

19. Bij de voorbereiding van dit verslag en de betrouwbaarheidsverklaring hebben wij rekening gehouden met de 
controlewerkzaamheden die de onafhankelijke extern controleur heeft verricht ten aanzien van de rekeningen van het 
Bureau, zoals bepaald in artikel 208, lid 4, van het Financieel Reglement van de EU (1).
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(1) Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.



20. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de Rekenkamer.

OPMERKINGEN OVER DE WETTIGHEID EN REGELMATIGHEID VAN DE VERRICHTINGEN

21. In augustus 2016 startte het Bureau een openbare procedure (vijf percelen) voor een kadercontract voor zijn 
behoefte aan interculturele bemiddelaars/vertalers in verschillende landen. Het totaalbedrag van het kadercontract voor de 
onderdelen die werden ondertekend en gecontroleerd (percelen 2-5) was 60 miljoen euro voor vier jaar. Deze vier percelen 
werden gegund aan dezelfde inschrijver als de eerste cascadecontractant. Deze contractant voldeed aan de financiële 
vereisten van de selectiecriteria (jaaromzet 1 miljoen euro), behalve voor een van de drie voorafgaande jaren, waarvoor een 
contract inzake terbeschikkingstelling („availment contract”) werd gesloten met een non-profitorganisatie die zich ertoe 
heeft verbonden haar „omzet” ter beschikking te stellen aan de contractant. Overeenkomstig het Financieel Reglement mag 
worden gesteund op de financiële en economische draagkracht van andere entiteiten. In dit geval is het echter niet duidelijk 
op welke wijze de „omzet” van deze entiteit beschikbaar kan worden gesteld, en — gezien de aard van haar activiteiten — 
ook niet of ze de levering van de te verlenen diensten kan ondersteunen. Het Bureau had het aanbod moeten afwijzen, 
omdat niet is aangetoond dat dit voldoet aan de eisen met betrekking tot de economische en financiële draagkracht van de 
inschrijvers. Als gevolg daarvan zijn het kadercontract en alle bijbehorende betalingen onregelmatig (geen betalingen in 
2016).

OPMERKINGEN OVER DE INTERNEBEHEERSINGSMAATREGELEN

22. Tijdens de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 23 april 2015 en in het 10-puntenplan inzake 
migratie dat op 20 april 2015 werd aangenomen door de ministers van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken werden 
de lidstaten opgeroepen om ervoor te zorgen dat van alle migranten vingerafdrukken worden genomen. Om aan deze eis te 
voldoen, was het dringend noodzakelijk om de capaciteit van de Griekse autoriteiten om vingerafdrukken te nemen uit te 
breiden. De Commissie heeft het Bureau met deze taak belast. Dit vereiste de aanschaf en de daaropvolgende donatie aan de 
Griekse staat van 90 vingerafdrukscanners en 90 compatibele computers (apparatuur) voor een bedrag van 1,1 miljoen euro 
in het kader van een subsidieovereenkomst tussen de Commissie en het Bureau. In de subsidieovereenkomst is het verzoek 
opgenomen om levering van de apparatuur aan de IT-afdeling van de politie in Athene en om distributie van daaruit naar de 
hotspots op de Griekse eilanden. Volgens de beschrijving van deze actie moest er personeel van het Bureau ter plaatse zijn 
om te waarborgen dat de levering, installatie en eigendomsoverdracht aan de Griekse politie in goede orde zou verlopen. 
Het personeel van het Bureau was echter niet ter plaatse om aan deze eis te voldoen en pas in juli 2017 werd de bevestiging 
ontvangen van de betrokken Griekse autoriteiten dat de apparatuur in februari en begin maart 2016 aan de hotspots was 
geleverd, en ook voor het beoogde doel werd gebruikt.

23. De aanbestedende diensten zullen schriftelijk om details vragen van de bestanddelen van de prijs of de kosten als 
deze abnormaal laag lijken, en zij zullen de inschrijver in de gelegenheid stellen zijn opmerkingen te maken (1). Voor twee 
van de percelen (de percelen 3 en 5), voor de aanbesteding van diensten van interculturele bemiddelaars/ tolken in de 
verschillende landen (zie ook paragraaf 21), ontving het Bureau financiële offertes die respectievelijk 50 % en 31 % lager 
waren dan de volgende laagste offertes. Hoewel dit erop duidt dat de inschrijvingen abnormaal laag waren, heeft het Bureau 
niet overwogen om de inschrijver in dit verband om verdere toelichting te vragen.

24. In zijn controleverslag van oktober 2016 benadrukte de dienst Interne Audit (DIA) van de Commissie dat er geen 
geschikte planning voor aanbestedingsprocedures voor administratieve uitgaven is en dat de monitoring van procedures en 
specifieke contracten die zijn gesloten binnen kadercontracten tekortschiet. Het Bureau en de DIA kwamen een plan 
overeen om corrigerende maatregelen te treffen.

25. In 2016 stond het Bureau voor een aantal uitdagingen in zijn operationele omgeving, waaronder niet alleen een 
aanzienlijke toename van zijn budget en een takenuitbreiding, maar ook een grote toename in het aantal verrichtingen, een 
wisseling van rekenplichtige (accountant) met verschillende interne oplossingen en de invoering van een papierloos 
workflowsysteem. Deze situatie van vele veranderingen en instabiliteit werd niet ondervangen door een hervalidering van 
het boekhoudsysteem, noch door het invoeren van een systeem van periodieke verificaties achteraf van verrichtingen (2).

26. In 2014 ondertekende de Commissie namens meer dan vijftig EU-instellingen en -organen, waaronder het Bureau, 
een kaderovereenkomst met één contractant voor de aanschaf van softwarelicenties en de verstrekking van onderhoud en 
ondersteuning. De kadercontractant handelt als tussenpersoon tussen het Bureau en de leveranciers die kunnen voorzien in 
de behoeften van het Bureau. In het kader van deze bemiddelingsdiensten mag de kadercontractant de prijzen van de 
leveranciers verhogen met twee tot negen procent. In 2016 bedroegen de betalingen aan de kadercontractant in totaal 
534 900 euro. Het Bureau controleerde prijzen en prijsverhogingen die in rekening werden gebracht, niet systematisch aan 
de hand van de offertes van de leveranciers en aan de kadercontractant gerichte rekeningen.

C 417/82 NL Publicatieblad van de Europese Unie 6.12.2017

(1) Artikel 151 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie houdende uitvoeringsvoorschriften voor 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de algemene begroting van de Unie (PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1).

(2) Behalve voor verrichtingen die zijn gedaan in het kader van delegatieovereenkomsten met de Commissie.



OPMERKINGEN OVER GOED FINANCIEEL BEHEER EN OVER PRESTATIES

27. In opdracht van de Commissie werd een externe evaluatie over de prestaties van het Bureau in de periode van 2011- 
2014 opgesteld en in december 2015 werd het eindverslag afgeleverd. Daarin werd het belang van de missie en de taken 
van het Bureau bevestigd, evenals een algehele doeltreffende uitvoering van zijn kerntaken, en werd bevestigd dat de 
meerderheid van de verwachte resultaten waren behaald. In de evaluatie werd ook de behoefte benoemd om de 
doeltreffendheid van de operaties te verbeteren en verdere samenwerking en coherentie van activiteiten met andere 
Europese en internationale instellingen en organen die zich bezighouden met migratiekwesties te blijven waarborgen. Het 
Bureau voert een actieplan uit dat het is overeengekomen met de raad van bestuur in het kader van zijn verlengde mandaat; 
het eindverslag over de uitvoering staat gepland voor juni 2017.

28. Het Bureau kocht en installeerde 65 containers die gebruikt konden worden als mobiele kantoren op de Griekse en 
Italiaanse hotspots voor een totaalbedrag van 852 136 euro. Sommige van deze containers werden op een locatie geplaatst 
waar soortgelijke containers stonden die niet van het Bureau waren en later werden verwoest tijdens rellen. Het Bureau 
heeft de containers niet tegen dit risico verzekerd met een verzekeringscontract.

29. Het Bureau heeft niet tijdig al zijn vorderingen verhaald. Btw-vergoeding voor 2014 (180 919 euro) en 2015 
(245 960 euro) waren aan het einde van 2016 nog steeds niet teruggevorderd.

BEGROTINGSBEHEER

30. Het niveau van overgedragen vastgelegde kredieten was hoog voor titel II (administratieve uitgaven), namelijk 
2,5 miljoen euro, ofwel 43,9 % (2015: 1 076 583 euro, ofwel 36,9 %). De overdrachten houden voornamelijk verband met 
IT-infrastructuur, vertalingen en publicaties, bedrijfsadvies en kosten voor vergadering van de raad van bestuur waarvoor de 
contracten tegen het eind van 2016 werden ondertekend en/of de rekeningen pas in 2017 werden gestuurd.

FOLLOW-UP VAN DE OPMERKINGEN VAN VOORGAANDE JAREN

31. De bijlage bevat een overzicht van de corrigerende maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van de 
opmerkingen van de Rekenkamer van voorgaande jaren.

Dit verslag werd door kamer IV onder leiding van de heer Baudilio TOMÉ MUGURUZA, lid van de 
Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering van 17 oktober 2017.

Voor de Rekenkamer

Klaus-Heiner LEHNE

President 
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BIJLAGE

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren

Jaar Opmerkingen van de Rekenkamer
Stand van de corrigerende maatregel

(Afgerond/Loopt nog/Nog af te handelen/ 
N.v.t.)

2012

De doorzichtigheid van de wervingsprocedures kan nog worden 
verbeterd: er was geen bewijs dat de wegingen en minimaal vereiste 
scores om te worden uitgenodigd voor de sollicitatiegesprekken of 
om te worden opgenomen in de reservelijst, waren vastgesteld 
voordat de sollicitaties werden onderzocht, of dat de vragen voor de 
sollicitatiegesprekken en de schriftelijke tests waren vastgesteld 
voordat de sollicitaties werden onderzocht.

Afgerond

2013

446 (18 %) van het totale aantal betalingen werden gedaan na het 
verstrijken van de daarvoor in het Financieel Reglement gestelde 
termijnen. De vertraging bij te laat uitgevoerde betalingen bedroeg 
gemiddeld 21 dagen.

Nog af te handelen (1)

2013 Zes van de 16 internecontrolenormen zijn niet volledig ten uitvoer 
gelegd. Loopt nog (2)

2013

De doorzichtigheid van de wervingsprocedures kan nog worden 
verbeterd: de vragen voor de sollicitatiegesprekken en schriftelijke 
tests werden opgesteld nadat de sollicitaties waren onderzocht, 
waardoor het risico groter wordt dat de vragen zijn beïnvloed door 
afzonderlijke sollicitaties; de jury kende niet altijd punten toe voor 
alle selectiecriteria die waren opgenomen in de kennisgevingen van 
vacature; in de door de juryleden ondertekende verklaring over 
belangenconflicten wordt enkel een persoonlijke band beschouwd 
als mogelijk belangenconflict en worden beroepsbetrekkingen 
expliciet uitgesloten; in één bepaalde wervingsprocedure werd 
opgemerkt dat het in de kennisgeving van vacature vermelde 
criterium met betrekking tot het aantal jaar bewezen beroeps-
ervaring niet overeenkwam met het desbetreffende selectiecriterium.

Afgerond

2014
Het Bureau verrichtte 1 062 betalingen (28,6 %) na de uiterste datum 
volgens de Financiële Regels. Die betalingen waren gemiddeld 24 
dagen te laat.

Uitstaand (1)

2014

Het Bureau kent een sterk personeelsverloop: 14 personeelsleden 
verlieten het Bureau in 2014, waaronder vier leidinggevenden. Dit 
sterke personeelsverloop houdt een aanzienlijk risico in voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen die zijn vermeld in het 
jaarlijkse en het meerjarige werkprogramma.

Loopt nog (3)
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Jaar Opmerkingen van de Rekenkamer
Stand van de corrigerende maatregel

(Afgerond/Loopt nog/Nog af te handelen/ 
N.v.t.)

2014

Overeenkomstig een besluit van de uitvoerend directeur worden 
deelnemers aan de door het EASO georganiseerde vergaderingen 
voor de vergoeding van kosten ingedeeld in drie categorieën (A, B of 
C). De vergoedingen voor deelname aan vergaderingen over 2014 
bedroegen in totaal 997 506 euro. Deelnemers in categorie A worden 
geacht een specifieke taak te vervullen bij de vergaderingen en 
ontvangen een forfaitaire vergoeding voor reis- en verblijfkosten, 
terwijl deelnemers in categorie B alleen een forfaitaire vergoeding 
voor reiskosten ontvangen. Deelnemers in categorie C komen niet in 
aanmerking voor een vergoeding. Het aantal deelnemers dat een 
vergoeding als begunstigde in categorie A ontving, steeg van 61 % in 
2013 tot 69 % in 2014. Er zijn geen bewijsstukken ter onderbou-
wing van de indeling van de deelnemers in de drie categorieën.

Loopt nog (4)

2015.

Het Bureau heeft slechts 14,5 miljoen euro vastgelegd, ofwel 93,7 % 
van de goedgekeurde begroting (2014: 12,4 miljoen euro, ofwel 
84,7 %). Het niveau van overgedragen vastgelegde kredieten was 
hoog voor titel II (administratieve uitgaven) met 1 076 583 euro, 
ofwel 36,9 % (2014: 635 492 euro, ofwel 28,7 %). De overdrachten 
houden voornamelijk verband met adviesdiensten voor ICT- 
ontwikkeling waarvoor in het laatste kwartaal van 2015 contracten 
werden afgesloten (0,4 miljoen euro) en met investeringen in IT- 
infrastructuur (0,3 miljoen euro) met het oog op de verwachte 
aanwerving van extra personeel na het besluit van de begrotings-
autoriteit eind 2015 om de personeelsformatie uit te breiden.

N.v.t.

2015

De directeur van het Bureau heeft in november 2015 nieuw beleid 
goedgekeurd inzake de aanwerving van tijdelijke functionarissen en 
arbeidscontractanten. Met het nieuwe beleid wordt ingespeeld op de 
meeste kwesties die de Rekenkamer bij voorgaande controles heeft 
vastgesteld. Aan de uitvoering ervan zal follow-up worden gegeven 
in 2016, wanneer een aanzienlijk aantal rekruteringen wordt 
verwacht.

Afgerond

(1) In 2016 verrichtte het Bureau 2 007, ofwel 41,29 % van de betalingen (2015: 1 024, ofwel 29,2 % daarvan) na de uiterste datum 
bepaald in het Financieel Reglement. De vertraging bij te laat uitgevoerde betalingen bedroeg gemiddeld 35 dagen (2015: 29 dagen).

(2) Aan het eind van 2016 moet nog een internecontrolesysteem worden ingevoerd.
(3) In 2016 verlieten 17 personeelsleden het Bureau en werden er 70 aangeworven. Het Bureau ontving 50 nieuwe ambten, zoals in de 

personeelsformatie voor 2016 stond aangegeven.
(4) De vergoedingen voor deelname aan vergaderingen over 2015 bedroegen in totaal 987 515 euro. Het aantal deelnemers dat een 

vergoeding als begunstigde in categorie A ontving, daalde van 69 % in 2014 tot 52 % in 2015. De vergoedingen voor deelname aan 
vergaderingen over 2016 bedroegen in totaal 1 012 147 euro. Het aantal deelnemers dat een vergoeding als begunstigde in categorie 
A ontving, daalde van 52 % in 2015 tot 37 % in 2016.
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9.1. Het Bureau neemt kennis van de opmerking van de Rekenkamer, doch het EASO heeft beslist het contract aan dit 
bedrijf te gunnen omdat het als enige reeds over de capaciteit beschikte om aan de contractuele verplichtingen te voldoen.

9.2. Het Bureau neemt kennis van de opmerking van de Rekenkamer en zal dit soort situaties in de toekomst proberen te 
vermijden. Het EASO heeft gehandeld uit extreem dringende noodzaak, toen de vluchtelingencrisis op haar hoogtepunt 
was. Bovendien moest het Bureau de beslissingen van de Raad betreffende noodmaatregelen uitvoeren en het tekort aan 
deskundigen uit de lidstaten opvangen.

De contractant die in deze uitzonderlijke omstandigheden is gekozen was dezelfde aan wie eerder al een contract was 
gegund door een ander EU-agentschap dat in Griekenland is gevestigd. Het EASO is afgegaan op de controle van de 
subsidiabiliteit en de financiële draagkracht die dit agentschap had uitgevoerd. De beslissing hieromtrent is gedocumenteerd 
en goedgekeurd in een verzoek om uitzondering.

Het EASO heeft inmiddels een nieuwe aanbestedingsprocedure opgestart met het oog op gunning van een nieuw 
kadercontract.

21. Het Bureau neemt kennis van de mening van de Rekenkamer. Het EASO heeft geprobeerd naar de geldende bepaling 
te handelen. De rechtspraak inzake betrouwbaarheid van gesplitste entiteiten is voor interpretatie vatbaar, en het EASO 
vond dat het conform de voorschriften heeft gehandeld.

22. Het EASO heeft voorzien in de dringende behoefte aan capaciteit om vingerafdrukken te nemen door de nodige 
apparatuur aan te schaffen en deze op 12 februari en 2 maart 2016 aan de politie te bezorgen.

Het heeft de procedure dus moeten opstarten vóór het op 3 maart 2016 ondertekende grote contract rond was. Het was 
niet mogelijk om het EASO-personeel de installatie van de EURODAC-apparatuur ter plaatse te laten vaststellen omdat de 
subsidieovereenkomst is ondertekend nadat de apparatuur reeds was geleverd en de politie was begonnen met deze naar de 
hotspots te verdelen.

Het Bureau heeft de Griekse overheid op 23 mei 2016 formeel verzocht de levering en installatie van de apparatuur op de 
hotspots te bevestigen maar het heeft deze bevestiging pas op 20 juli 2017 gekregen.

23. Het Bureau neemt kennis van de opmerkingen van de Rekenkamer.

24. Het Bureau neemt kennis van de opmerkingen van de Rekenkamer en wijst erop dat veel van de maatregelen die in 
het plan worden genoemd reeds zijn uitgevoerd.

25. Het Bureau neemt kennis van de opmerking van de Rekenkamer maar wijst erop dat een onafhankelijke externe 
controleur een goedkeurend oordeel over de rekeningen heeft uitgesproken. Toch staat voor 2017 een hervalidatie van het 
boekhoudsysteem op stapel. Op de middellange termijn zal er een strategie voor verificatie achteraf worden overwogen.

26. Het Bureau neemt kennis van de opmerking van de Rekenkamer en deelt mee dat, overeenkomstig het standpunt 
van de Rekenkamer, het Bureau met ingang van 1 januari 2018 systematische controles gaat invoeren voor offertes van 
meer dan 135 000 euro.

28. Het Bureau neemt kennis van de opmerking van de Rekenkamer maar wijst erop dat de leiding van het EASO heeft 
besloten dat een verzekering nemen niet zou lonen.

29. De nationale overheden hebben een wijziging van de btw-aangiftetregeling opgelegd die ervoor heeft gezorgd dat 
verzoeken tot btw-vergoeding voor het jaar 2014 en 2015 opnieuw moesten worden ingediend, doch op kwartaalbasis.

30. Het Bureau neemt kennis van de opmerking van de Rekenkamer maar wijst erop dat door wijzigingen in de 
begroting in de tweede helft van het jaar de betalingen voor vastleggingen gedurende het voorbije kwartaal zijn 
geaccumuleerd en dat dit heeft geresulteerd in het effect dat door de Rekenkamer wordt genoemd. 
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