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1. Het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (hierna: 

“Centrum” ofwel “EMCDDA”), gevestigd te Lissabon, werd opgericht bij 

Verordening (EEG) nr. 302/93 van de Raad

INLEIDING 

1. Zijn voornaamste taak is het 

verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie over het verschijnsel 

drugs en drugsverslaving met het oog op het uitwerken en in Europa publiceren 

van objectieve, betrouwbare en vergelijkbare gegevens. De informatie moet 

geschikt zijn om de vraag naar drugs, de wijze waarop die kan worden beperkt, 

alsmede met drugshandel verband houdende verschijnselen in het algemeen 

te analyseren2. 

2. 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 

Centrum. Hierbij komt nog controle-informatie afkomstig uit het werk van 

andere controleurs (indien relevant) en een analyse van de ''management 

representations''. 

TOELICHTING BIJ DE BETROUWBAARHEIDSVERKLARING 

3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 287 van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie (VWEU) controleerde de Rekenkamer: 

BETROUWBAARHEIDSVERKLARING 

                                            
1 PB L 36 van 12.2.1993, blz. 1. Deze verordening en de wijzigingen daarop 

werden ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 1920/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad (PB L 376 van 27.12.2006, blz. 1). 

2 Ter informatie geeft bijlage II een overzicht van de bevoegdheden en activiteiten 
van het Centrum. 
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a) de jaarrekening van het Centrum, die bestaat uit de financiële staten3 en 

de verslagen over de uitvoering van de begroting4

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de 

rekening. 

 betreffende het per 

31 december 2013 afgesloten begrotingsjaar, 

De verantwoordelijkheid van de leiding 

4. De leiding is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave 

van de jaarrekening van het Centrum, alsmede voor de wettigheid en 

regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen5

a) De verantwoordelijkheden van de leiding inzake de jaarrekening van het 

Centrum omvatten het opzetten, invoeren en in stand houden van een 

internebeheersingssysteem met betrekking tot de opstelling en de 

getrouwe weergave van financiële staten die geen afwijkingen van 

materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevatten, het kiezen en 

toepassen van adequate grondslagen voor financiële verslaglegging op 

basis van de door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde 

boekhoudregels

: 

6

                                            
3 Deze omvatten de balans en de economische resultatenrekening, de tabel van de 

kasstromen, de staat van de veranderingen van de nettoactiva en een overzicht 
van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaglegging en andere 
toelichtingen. 

 en het maken van boekhoudkundige schattingen die 

4 Deze omvatten de resultatenrekening van de begrotingsuitvoering en de bijlage 
daarbij. 

5  Zie de artikelen 39 en 50 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van 
de Commissie (PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42). 

6 De door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels zijn 
afgeleid van de International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), 
uitgebracht door de Internationale Federatie van Accountants of, waar van 
toepassing, de International Accounting Standards (IAS)/International Financial 
Reporting Standards (IFRS), uitgebracht door de International Accounting 
Standards Board. 
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onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. De directeur keurt de 

jaarrekening van het Centrum goed nadat de rekenplichtige deze heeft 

voorbereid op basis van alle beschikbare gegevens en een toelichting bij 

de jaarrekening heeft opgesteld, waarin hij onder meer verklaart redelijke 

zekerheid te hebben dat deze op alle materiële punten een getrouw beeld 

geeft van de financiële positie van het Centrum. 

b) De verantwoordelijkheden van de leiding inzake de wettigheid en 

regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen en de inachtneming 

van het beginsel van goed financieel beheer omvatten het opzetten, 

invoeren en in stand houden van een doeltreffend en doelmatig 

internebeheersingssysteem, waarbij ook naar behoren toezicht wordt 

uitgeoefend en passende maatregelen worden getroffen ter voorkoming 

van onregelmatigheden en fraude en, indien nodig, rechtsvervolging wordt 

ingesteld om onverschuldigd betaalde of verkeerd gebruikte middelen 

terug te vorderen. 

De verantwoordelijkheid van de controleur 

5. De Rekenkamer heeft de verantwoordelijkheid om op basis van haar 

controle aan het Europees Parlement en de Raad7

                                            
7 Artikel 107 van Verordening (EU) nr. 1271/2013. 

 een verklaring voor te 

leggen over de betrouwbaarheid van de jaarrekening en over de wettigheid en 

regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die rekening. De 

Rekenkamer verricht haar controle overeenkomstig de internationale 

controlestandaarden en de regels inzake beroepsethiek van IFAC en de 

internationale standaarden van hoge controle-instanties van INTOSAI. Volgens 

die standaarden moet de Rekenkamer de controle zodanig plannen en 

uitvoeren dat redelijke zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening van het 

Centrum geen afwijkingen van materieel belang bevat en de onderliggende 

verrichtingen bij die rekening wettig en regelmatig zijn. 
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6. De 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 is gebaseerd op de inschatting 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 regelgeving 

van de Europese Unie, hetzij door fraude, hetzij door fouten. Bij deze 

risico-inschatting kijkt de controleur naar de internebeheersingsmaatregelen 

met betrekking tot de opstelling en getrouwe weergave van de rekeningen en 

naar de toezicht- en controlesystemen die worden gehanteerd ter waarborging 

van de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen en zet 

hij controleprocedures op die onder de gegeven omstandigheden adequaat 

zijn. Bij de controle worden tevens de geschiktheid van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaglegging en de redelijkheid van de 

boekhoudkundige schattingen beoordeeld, evenals de algehele presentatie van 

de rekeningen. 

7. De Rekenkamer is van oordeel dat de verkregen controle-informatie 

toereikend is en geschikt als grondslag voor haar betrouwbaarheidsverklaring. 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

8. Naar het oordeel van de Rekenkamer geeft de jaarrekening van het 

Centrum op alle materiële punten een getrouw beeld van zijn financiële situatie 

per 31 december 2013 en van de resultaten van zijn verrichtingen en 

kasstromen in het op die datum afgesloten jaar, overeenkomstig de bepalingen 

van zijn financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie 

vastgestelde boekhoudregels. 



6 

ADB001959NL05-14PP-CH090-14APCFIN-RAS-2013_EMCDDA-TR.DOC 22.7.2014 

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

9. Naar het oordeel van de Rekenkamer zijn de onderliggende verrichtingen 

bij de jaarrekening betreffende het per 31 december 2013 afgesloten 

begrotingsjaar op alle materiële punten wettig en regelmatig. 

 

10. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan de oordelen van de 

Rekenkamer. 

11. Het Centrum schreef een aanbestedingsprocedure uit voor de huur van 

fotokopieerapparatuur gedurende vier jaar voor een maximaal bedrag van 

160 000 euro. De technische voorschriften ondergingen tijdens de procedure 

een ingrijpende wijziging. Na deze wijziging werd een gewijzigde aankondiging 

van opdracht gepubliceerd ter verlenging van de termijn voor de indiening van 

de offertes, maar de wijzigingen in de technische voorschriften werden niet 

duidelijk vermeld. Deze laatste werden overeenkomstig de in het gepubliceerde 

bestek vermelde optie andermaal gewijzigd bij de ondertekening van het 

contract, hetgeen heeft geleid tot een daling van de contractwaarde met 35 %. 

De over de prijsstructuur van de opdracht gepubliceerde informatie was 

onvoldoende duidelijk en dit heeft geleid tot een onjuiste interpretatie door één 

inschrijver, die daardoor minder kans maakte om de opdracht te verkrijgen. 

Daarnaast waren de evaluatiecriteria onvoldoende specifiek om te zorgen voor 

volledige transparantie en een gelijke behandeling van de inschrijvers. De 

genoemde gebreken maakten deze aanbestedingsprocedure minder doelmatig 

en doeltreffend en brachten een risico van concurrentievervalsing met zich. 

OPMERKINGEN OVER DE WETTIGHEID EN REGELMATIGHEID VAN DE 
VERRICHTINGEN 
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12. 

FOLLOW-UP VAN DE OPMERKINGEN VAN VOORGAANDE JAREN 

Bijlage I

 

 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 voorzitterschap van de heer Milan Martin 

CVIKL, lid van de Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering 

van 22 juli 2014. 

   Voor de Rekenkamer 

 

   Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

        President 
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Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

BIJLAGE I 

Jaar Opmerking van de Rekenkamer Stand van de corrigerende maatregel 

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

2011 

Het Centrum draagt momenteel jaarlijkse kosten ten 
belope van ongeveer 275 000 euro voor ongebruikte 
kantoorruimte in zijn oude gebouw en in de nieuwe 
vestiging. Het Centrum moet samen met de 
Europese Commissie en de nationale overheid 
blijven zoeken naar adequate oplossingen voor de 
ongebruikte kantoorruimte. 

 

 

Loopt nog 

 

2011 De aanbestedingsdossiers van het Centrum waren 
niet altijd compleet of naar behoren georganiseerd. 

Afgerond 
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Jaar Opmerking van de Rekenkamer Stand van de corrigerende maatregel 

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

2012 

In 2012 verstrekte het Centrum de nationale 
drugswaarnemingscentra van de lidstaten 
(begunstigden) subsidies ter ondersteuning van de 
samenwerking in het kader van het Reitox-netwerk1. 
De totale subsidie-uitgaven in 2012 bedroegen 
2,6 miljoen euro, ofwel 16 % van de totale 
beleidsuitgaven. De door het Centrum verrichte 
verificaties vooraf vóór vergoeding van door 
begunstigden gedeclareerde kosten bestaan uit 
analyse van stukken, namelijk kostendeclaraties en 
auditcertificaten die werden afgegeven door externe 
auditors die door de begunstigden waren 
gecontracteerd. Het Centrum krijgt van 
begunstigden doorgaans geen bewijsstukken voor 
de subsidiabiliteit en juistheid van de gedeclareerde 
kosten. Zelden worden er ter plaatse verificaties 
achteraf verricht op het niveau van de begunstigde2. 
De bestaande controles verschaffen de leiding van 
het Centrum dan ook slechts beperkte zekerheid 
over de subsidiabiliteit en de juistheid van de door 
begunstigden gedeclareerde kosten. Voor de door 
de Rekenkamer gecontroleerde verrichtingen 
werden door het Centrum voor de Rekenkamer 
bewijsstukken verkregen die redelijke zekerheid 
boden ten aanzien van de wettigheid en 
regelmatigheid ervan. Door een aselecte verificatie 
van bewijsstukken en een grotere dekking van 
begunstigden door verificaties ter plaatse zou er 
aanzienlijk meer zekerheid kunnen worden 
verkregen. 

Loopt nog 
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Jaar Opmerking van de Rekenkamer Stand van de corrigerende maatregel 

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

2012 
Voor verrichtingen na 2008 werden er geen 
verificaties achteraf uitgevoerd, behalve voor 
subsidies. 

Loopt nog 

2012 
Het Centrum had nog geen plannen voor 
bedrijfscontinuïteit of rampherstelplannen 
vastgesteld. 

Afgerond 

2012 

Het Centrum draagt thans de jaarlijkse kosten van 
circa 200 000 euro voor ongebruikte kantoorruimte 
in zijn voormalige gebouw en op het nieuwe 
hoofdkantoor. Het Centrum dient, in samenwerking 
met de Commissie en de nationale instanties, te 
blijven zoeken naar geschikte oplossingen voor deze 
ongebruikte kantoorruimte. 

Loopt nog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 In het kader van het Europees Netwerk voor informatie over drugs en drugsverslaving (Reitox) verzamelt het Centrum per land 

gegevens over drugs van nationale drugswaarnemingscentra.  

2 In 2011 werden in twee lidstaten twee verificaties achteraf verricht. In 2012 vonden dergelijke verificaties niet plaats. 
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Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (Lissabon) 

BIJLAGE II 

Bevoegdheden en activiteiten 

Bevoegdheden van de 
Unie volgens het 
Verdrag 

(Artikelen 168 en 114 
van het Verdrag 
betreffende de werking 
van de Europese Unie) 

De Unie vult het optreden van de lidstaten aan ter vermindering van de schade aan de 
gezondheid door drugsgebruik, met inbegrip van voorlichting en preventie. 

 

Bevoegdheden van 
het Centrum 

(Verordening (EG) 
nr. 1920/2006 van het 
Europees Parlement en 
de Raad) 

Doelstellingen 

De Unie en haar lidstaten voorzien van feitelijke, objectieve, betrouwbare en op het niveau van 
de Unie vergelijkbare informatie over het verschijnsel drugs en drugsverslaving en de gevolgen 
daarvan. 

De prioritaire werkterreinen van het Waarnemingscentrum zijn: 

1) het volgen van de stand van zaken met betrekking tot de drugsproblematiek, en het 
volgen van opkomende trends, in het bijzonder die waarbij sprake is van 
polydruggebruik; 

2) het volgen van de antwoorden en het verstrekken van informatie over de beste 
praktijken; 

3) het beoordelen van de risico’s van nieuwe psychoactieve stoffen en het onderhouden 
van een systeem voor vroegtijdige waarschuwing; 

4) de ontwikkeling van middelen en instrumenten aan de hand waarvan de lidstaten 
gemakkelijker op hun nationale beleid kunnen toezien en dit kunnen evalueren en de 
Commissie gemakkelijker op het beleid van de Unie kan toezien en dit kan evalueren. 

Taken 

− Verzamelen en analyseren van gegevens;  

− verbeteren van de methodes voor gegevensvergelijking; 

− verspreiden van de gegevens; 

− samenwerken met Europese en internationale instanties en organisaties alsmede met 
derde landen; 

− signaleren van nieuwe ontwikkelingen en wijzigende trends. 

Organisatie Raad van bestuur 

Bestaat uit één vertegenwoordiger van elke lidstaat, twee vertegenwoordigers van de Commissie 
en twee onafhankelijke deskundigen die door het Europees Parlement zijn aangewezen en 
bijzondere kennis hebben op het gebied van drugs. 

De raad van bestuur stelt het werkprogramma, het algemeen activiteitenverslag en de begroting 
vast en geeft een oordeel over de definitieve jaarrekening. 

Uitvoerend comité 

Samenstelling 

De voorzitter van de raad van bestuur. 
De vicevoorzitter van de raad van bestuur. 
Twee andere gekozen leden van de raad van bestuur ter vertegenwoordiging van de lidstaten. 
Twee vertegenwoordigers van de Commissie. 

Directeur 

Benoemd door de raad van bestuur op voordracht van de Commissie. 

Wetenschappelijk comité 

Brengt advies uit. Het wetenschappelijk comité bestaat uit maximaal 15 bekende 
wetenschappers die, na een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling, op grond van 
hun deskundigheid van hoog niveau door de raad van bestuur worden benoemd. De raad van 
bestuur kan ook een panel van deskundigen voor het uitgebreide wetenschappelijk comité 
benoemen ter beoordeling van het risico van nieuwe psychoactieve stoffen. 

Externe controle 
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Europese Rekenkamer. 

Interne controle 

Dienst Interne audit van de Europese Commissie (DIA). 

Kwijtingverlenende autoriteit 

Europees Parlement, op aanbeveling van de Raad.  

In 2013 (2012) ter 
beschikking van het 
Centrum gestelde 
middelen 

Begroting 

16,31 (16,32) miljoen euro. Subsidie van de Unie: 95,4 % (95,3 %) 

Personeelsbestand per 31 december 2013 

84 (84) posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten, 

waarvan 76 (79) bezet + 24 (25) andere dienstverbanden (gedetacheerde nationale 
deskundigen, arbeidscontractanten en tijdelijke vervangers) 

Totaalaantal personeelsleden: 100 (104) 

Toegewezen aan:  

− uitvoerende taken: 61 (64,5); 

− administratieve en IT-ondersteuning: 28,5 (29); 

− gemengde taken: 10,5 (10,5). 

 

Producten en diensten 
2013 (2012) 

 

Netwerk 

Het Centrum beheert een geïnformatiseerd netwerk voor het verzamelen en uitwisselen van 
gegevens, het Europees Netwerk voor informatie over drugs en drugsverslaving (Reitox); dit 
netwerk verbindt de nationale netwerken voor informatie over drugs, de gespecialiseerde centra 
in de lidstaten en de informatiesystemen van de internationale organisaties die met het Centrum 
samenwerken. 

Publicaties 

2013 was het eerste jaar van de strategie en het werkprogramma van de EMCDDA voor de 
periode 2013-2015, en tevens het eerste jaar van de tenuitvoerlegging van de nieuwe 
communicatiestrategie, die de raad van bestuur in juli 2012 samen met het driejarige 
werkprogramma had vastgesteld. In overeenstemming met die strategie werd een aantal 
productlijnen gestroomlijnd en andere kregen een andere opzet. Er is bijgevolg geen absolute 
overeenkomst tussen de producten van 2013 en die van 2012. 

− Europees drugsverslag — trends en ontwikkelingen (23 taalversies), publicatie en 
interactieve website (Jaarverslag over de stand van de drugsproblematiek in Europa: 22 
taalversies, publicatie en interactieve website); 

− Perspectives on drugs (POD's) - 11 (0) (EN), interactieve website; 
− capita selecta: 0 (2) (EN); 
− statistisch bulletin en interactieve website met ruim 350 (350) tabellen, 100 (100) 

grafieken; 
− algemeen activiteitenverslag - jaarlijks (EN); 
− nieuwsbrief “Drugnet Europe”: 4 (4) edities (EN); 
− Drugs in beeld (beleidsrapporten): 0 (1); 
− wetenschappelijke monografie van het Centrum: 0 (0) (EN); 
− “Insights” van het Centrum: 1 (3) (EN); 
− handleidingen:1 (2) (EN); 
− thematische documenten van het Centrum: 2 (8); 
− EMCDDA-papers: 4 (0) (EN); 
− beleidsprofielen:1 (0) (EN); 
− gezamenlijke publicaties: 1 (2) (EN); 
− outputs in verband met de tenuitvoerlegging van het besluit van de Raad inzake nieuwe 

psychoactieve stoffen (2005/387/JBZ): 2 (2) (EN); 
− drugsprofielen: 0 (0) nieuw en 0 (0) bijgewerkt; 
− technische en wetenschappelijke studies, waaronder artikelen en wetenschappelijke 

samenvattingen: 28 (23); 
− ad-hocpublicaties: 1 (3) (EN); 
− brochures: 1 (3) (EN); 
− werkprogramma's en strategieën – 3 (2) (EN); 
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− systeem voor het verzamelen, valideren, opslaan en oproepen van gegevens (Fonte). 

Andere websites 

Reorganiseren/bijwerken/ontwikkelen van de inhoud van de openbare EMCDDA-website: 

− landenoverzichten; 
− “Drug treatment overviews" (overzichten van drugsbehandelingen), profielen inzake 

medische en sociale maatregelen, preventieprofielen; 
− Europese juridische database over drugs; 
− “Evaluation instruments bank” (database voor evaluatie-instrumenten); 
− portal met beste praktijken (modules voor uitwisseling betreffende de vermindering van de 

vraag naar drugs, schadebeperking en behandeling); 
− thematische pagina's; 
− database van publicaties. 

Promotiemateriaal  

Conferentiemateriaal: 4 (2) (EN); 
media-artikelen: 12 (13) nieuwsberichten en 13 (10) factsheets (EN). 

Deelname aan internationale conferenties, technische en wetenschappelijke 
vergaderingen: 285 (266). 

Bron: Door het Centrum verstrekte bijlage. 

 



EMCDDA The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction   

EMCDDA NL 

 
 

ANTWOORD VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM 
 
 

11. De desbetreffende wijziging van de technische voorschriften was bedoeld om de capaciteit en 

snelheid voor kopiëren en printen bij het Centrum te actualiseren. De gewijzigde aankondiging 

was naar behoren bekendgemaakt via het informatiesysteem voor Europese overheidsopdrachten 

(SIMAP). Dit systeem kent enkele beperkingen wat betreft de informatie die gepubliceerd kan 

worden over de voorwaarden en de inhoud van de wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke 

bekendmaking. 

De gepubliceerde technische voorschriften, alsmede het bijgevoegde ontwerpcontract bij die 

voorschriften, boden expliciet de mogelijkheid om het aantal en de combinatie van de door de 

begunstigde/contractant te leveren apparatuur aan te passen, afhankelijk van de feitelijke 

behoeften van het EMCDDA. Die aanpassing was het gevolg van een herziening van het gebruik 

van de print- en kopieerapparatuur bij het EMCDDA, die in 2013 is doorgevoerd ter bevordering 

van de doeltreffendheid. 

Alle inschrijvers zijn gelijk behandeld en beoordeeld volgens de vastgelegde en gepubliceerde 

gunningscriteria en –methode, waarmee de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding is 

bepaald.  

Het EMCDDA zal zich blijven inspannen om zijn aanbestedingsprocedures te verbeteren, door de 

behoefte aan aanpassing van de technische voorschriften verder te verminderen en ervoor te 

zorgen dat inschrijvers doeltreffender informatie over dergelijke aanpassingen krijgen. 
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