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INLEIDING 

1. De Europese politiedienst (hierna: ”Dienst” ofwel “Europol”), gevestigd te Den Haag, 

werd opgericht bij Besluit 2009/371/JBZ van de Raad1. De Dienst heeft ten doel het 

ondersteunen en versterken van het optreden van de politie-instanties en andere 

wetshandhavingsdiensten van de lidstaten, alsmede van hun wederzijdse samenwerking bij 

de voorkoming en bestrijding van zware criminaliteit waardoor twee of meer lidstaten 

worden getroffen, van terrorisme en van vormen van criminaliteit die een schending 

inhouden van een gemeenschappelijk belang dat tot het beleid van de Unie behoort2

TOELICHTING BIJ DE BETROUWBAARHEIDSVERKLARING 

. 

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 de Dienst. Hierbij komt 

nog controle-informatie afkomstig uit het werk van andere controleurs en een analyse van 

de ''management representations''. 

BETROUWBAARHEIDSVERKLARING 

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

Europese Unie (VWEU) controleerde de Rekenkamer: 

a) de jaarrekening van de Dienst, 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 deze rekening. 

 betreffende het per 31 december 2014 afgesloten begrotingsjaar, 

en 

                                                      

1 PB L 121 van 15.5.2009, blz. 37. 

2 Ter informatie geeft bijlage II een overzicht van de bevoegdheden en activiteiten van de Dienst. 

3 Deze omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, 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. 

4 Deze bevatten de resultatenrekening van de begrotingsuitvoering en de bijlage daarbij. 
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De verantwoordelijkheid van de leiding 

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

van de Dienst, alsmede voor de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen5

a) De verantwoordelijkheden van de leiding inzake de jaarrekening van de Dienst 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 materiële afwijkingen 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

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. 

 en het maken van boekhoudkundige schattingen die onder de gegeven 

omstandigheden redelijk zijn. De directeur keurt de jaarrekening van de Dienst 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 dat hij redelijke zekerheid 

heeft dat deze op alle materiële punten een getrouw beeld geeft van de financiële positie van 

de Dienst. 

                                                      

5 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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De verantwoordelijkheid van de controleur 

5. De Rekenkamer heeft de verantwoordelijkheid om op basis van haar controle aan het Europees 

Parlement en de Raad7

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 materiële afwijkingen in de 

rekeningen en op materiële niet-conformiteit 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. Bij de voorbereiding van dit verslag en de 

betrouwbaarheidsverklaring heeft de Rekenkamer rekening gehouden met de 

controlewerkzaamheden die de onafhankelijke extern controleur heeft verricht ten aanzien van de 

rekeningen van de Dienst, zoals bepaald in artikel 208, lid 4, van de Financiële Regels van de EU

 een verklaring voor te leggen over de betrouwbaarheid van de jaarrekening 

en over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. 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 de Dienst geen materiële afwijkingen 

bevat en de onderliggende verrichtingen bij die rekening wettig en regelmatig zijn. 

8

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

als grondslag voor haar betrouwbaarheidsverklaring. 

. 

                                                      

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

8 Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 298 van 
26.10.2012, blz. 1). 
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Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

8. Naar het oordeel van de Rekenkamer geeft de jaarrekening van de Dienst op alle materiële 

punten een getrouw beeld van zijn financiële situatie per 31 december 2014 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. 

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 2014 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten wettig en 

regelmatig. 

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

OPMERKINGEN OVER HET BEGROTINGSBEHEER 

11. De begrotingsuitvoeringspercentages vertoonden aanzienlijke verbetering in 2014 en de 

totale overdrachten van de vastgelegde kredieten namen af tot 5,7 miljoen euro ofwel 6,7 % 

(2013: 11,6 %; 2012: 19,6 %). Het niveau van naar 2014 overgedragen vastgelegde kredieten 

voor titel II (beleidsuitgaven) was 1,9 miljoen euro, ofwel 27 % (2013: 3,0 miljoen euro, ofwel 

41 %). Deze hadden hoofdzakelijk betrekking op onderhoud en aanpassingen aan het in 2011 

geopende hoofdkantoor van Europol (1,1 miljoen euro). 

12. Het annuleringspercentage van vastgelegde kredieten die uit het voorgaande jaar 

waren overgedragen, was hoog met 22 % (2013: 9 %). De annuleringen hielden hoofdzakelijk 

verband met vertragingen in IT-projecten die door externe leveranciers werden verzorgd 

(hoofdzakelijk op het gebied van documenten- en vermogensbeheer en de uitwisseling van 

politiegegevens).  

FOLLOW-UP VAN DE OPMERKINGEN VAN VOORGAANDE JAREN 

13. Bijlage I bevat een overzicht van de corrigerende maatregelen die zijn getroffen naar 

aanleiding van de opmerkingen van de Rekenkamer van voorgaande jaren. 
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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 8 september 2015. 

 Voor de Rekenkamer 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 President 
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Bijlage I 

Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

 

Jaar Opmerking van de Rekenkamer 
Stand van de corrigerende maatregel 

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

2011 Er werden uitzonderingen en afwijkingen vastgelegd bij 7 % van de betalingen in 2011. Loopt nog 

2013 

Hoewel de Dienst de voorbereiding, uitvoering en documentatie van aanbestedingsprocedures in 
de loop der jaren heeft verbeterd, waren niet alle in 2013 genomen besluiten gebaseerd op 
voldoende specifieke selectiecriteria, realistische prijsaanbiedingen of in overeenstemming met de 
vastgestelde beroepsvereisten. Dit had zijn weerslag op de doeltreffendheid van de 
aanbestedingsprocedures. 

Loopt nog 

2013 

De begrotingsuitvoeringspercentages vertoonden in 2013 verdere verbetering en de totale 
overdrachten van de vastgelegde kredieten namen af tot 9,4 miljoen euro ofwel 11,6 % (2012: 
16,3 miljoen euro ofwel 19,6 %). Het bedrag aan overdrachten van vastgelegde kredieten was met 
3,0 miljoen euro (41 %) echter relatief hoog voor titel II (administratieve uitgaven) (2012: 
4,2 miljoen euro ofwel 49 %). Deze hadden hoofdzakelijk betrekking op geplande aanpassingen 
van het gebouw later in het jaar (1,8 miljoen euro) en andere administratieve kosten waarvoor aan 
het einde van het jaar geen facturen waren ontvangen. 

N.v.t. 
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Bijlage II 

Europese politiedienst 

(Den Haag) 

Bevoegdheden en activiteiten 

Bevoegdheden van 
de Unie volgens het 
Verdrag 
(Artikel 88 van het 
Verdrag betreffende 
de werking van de 
Europese Unie) 

"De opdracht van Europol is het optreden van de politie-instanties en andere 
wetshandhavingsdiensten van de lidstaten, alsmede hun wederzijdse 
samenwerking bij de voorkoming en bestrijding van zware criminaliteit 
waardoor twee of meer lidstaten worden getroffen, van terrorisme en van 
vormen van criminaliteit die een schending inhouden van een 
gemeenschappelijk belang dat tot het beleid van de Unie behoort, te 
ondersteunen en te versterken." 

Bevoegdheden van 
de Dienst 
(Besluit 2009/371/JBZ 
van de Raad over de 
oprichting van de 
Europese 
politiedienst 
(Europol) (ECD)) 

Bevoegdheden 
Europol is bevoegd voor georganiseerde criminaliteit, terrorisme en andere 
vormen van ernstige criminaliteit waardoor twee of meer lidstaten getroffen 
worden op een wijze die, gezien de omvang, de ernst en de gevolgen van de 
strafbare feiten, een gemeenschappelijke aanpak van de lidstaten 
noodzakelijk maakt. 
De bevoegdheid van Europol strekt zich ook uit tot de daarmee 
samenhangende strafbare feiten, zoals vastgelegd in art. 4, lid 3, ECD. 
Hoofdtaken 
− Het verzamelen, opslaan, verwerken, analyseren en uitwisselen van 

informatie en inlichtingen; 
− de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, via de nationale eenheden als 

omschreven in artikel 8, onverwijld voorzien van informatie die voor hen 
van belang is, en hun onmiddellijk informatie geven over de verbanden 
tussen strafbare feiten die aan het licht zijn gekomen; 

− onderzoeken in de lidstaten ondersteunen, met name door de nationale 
eenheden alle relevante informatie te verstrekken;  

− de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten verzoeken 
onderzoek in te stellen, te verrichten of te coördineren, en, in specifieke 
gevallen, voorstellen een gemeenschappelijk onderzoeksteam op te 
richten;  

− de lidstaten inlichtingen verstrekken en analytische ondersteuning 
bieden bij grote internationale evenementen;  

− dreigingsbeelden, strategische analyses en situatierapporten met 
betrekking tot zijn doel opstellen, met inbegrip van dreigingsbeelden 
met betrekking tot georganiseerde criminaliteit; 

− de lidstaten ondersteunen bij het verzamelen en analyseren van 
informatie op internet om te helpen bij de opsporing van strafbare feiten 
die door internet zijn mogelijk gemaakt of met behulp van internet zijn 
gepleegd. 
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Bijkomende taken 
− Deskundigheid ontwikkelen over de opsporingsmethoden van de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaten en van advies dienen bij 
onderzoeken; 

− strategische inlichtingen verstrekken die een efficiënt en effectief 
gebruik van de middelen die op nationaal niveau en op het niveau van de 
Unie beschikbaar zijn voor operationele activiteiten en de ondersteuning 
daarvan, ondersteunen en bevorderen. 

Voorts de lidstaten bijstaan met ondersteuning, advies en onderzoek op de 
volgende gebieden: 
− opleiding van de leden van hun bevoegde autoriteiten, waar nodig in 

samenwerking met de Europese Politieacademie; 
− organisatie en uitrusting van deze autoriteiten, door de verlening van 

technische ondersteuning tussen de lidstaten onderling te 
vergemakkelijken; 

− methoden van criminaliteitspreventie; 
− technische en forensische methoden en analyse, evenals 

opsporingsmethoden. 
Europol treedt ook op als het centrale bureau voor de bestrijding van 
eurovalsemunterij overeenkomstig Besluit 2005/511/JBZ van de Raad van 
12 juli 2005 over de bescherming van de euro tegen valsemunterij.  
Europol zal doorgaan met de verwerking en overdracht van gegevens over 
financiële berichten in overeenstemming met de overeenkomst tussen de 
Europese Unie en de Verenigde Staten over de verwerking en overdracht 
van gegevens over financiële berichten van de Europese Unie naar de 
Verenigde Staten voor doeleinden van het “programma voor het opsporen 
van de financiering van terroristische activiteiten (TFTP)”. 
En Europol zal doorgaan met inspanningen om de Prüm-helpdesk op te 
zetten om de dagelijkse uitvoering van de "Prüm-besluiten" te ondersteunen 
in overeenstemming met de conclusies van de Raad van 13 december 2011 
over de intensivering van de uitvoering van de "Prüm-besluiten". 
Europol ondersteunt ook de beleidscyclus van de EU voor georganiseerde en 
zware criminaliteit alsmede Empact-projecten1 overeenkomstig de 
conclusies van de Raad over de totstandbrenging en uitvoering van een EU-
beleidscyclus voor georganiseerde en zware internationale criminaliteit en 
de daaropvolgende conclusies van de Raad van 27 mei 2011 inzake de 
vaststelling van de EU-prioriteiten ter bestrijding van georganiseerde 
criminaliteit voor de periode 2011-2013. 
Europol huisvest het Europees Cybercriminaliteitscentrum (EC3) en treedt 
op als steunpunt in Europa's strijd tegen cybercriminaliteit overeenkomstig 
de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement 
COM(2012) 140 final van 28 maart 2012 “De aanpak van criminaliteit in het 
digitale tijdperk - Oprichting van een Europees Centrum voor de bestrijding 
van cybercriminaliteit¨. 

Bestuur Raad van bestuur 
De raad van bestuur bestaat uit één vertegenwoordiger van elke lidstaat en 
één vertegenwoordiger van de Commissie. 
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Directeur 
− Door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen voor vier 

jaar benoemd uit een door de raad van bestuur opgestelde lijst van ten 
minste drie kandidaten (kan eenmaal met maximaal vier jaar worden 
verlengd); 

− wordt bijgestaan door drie adjunct-directeuren die voor een (eenmaal 
verlengbare) periode van vier jaar worden benoemd; 

− leidt Europol en legt aan de raad van bestuur verantwoording af over 
zijn/haar taakuitoefening; 

− is de wettige vertegenwoordiger van Europol. 
Externe controle 
Europese Rekenkamer. 
Interne audit 
− Dienst Interne audit van de Europese Commissie (DIA). 
− Interne auditfunctie (IAF). 
Gegevensbescherming en het waarborgen van persoonlijke rechten 
− Gemeenschappelijk controleorgaan (GCO); 
− Functionaris voor gegevensbescherming. 
Kwijtingverlenende autoriteit 
Europees Parlement, rekening houdend met een aanbeveling van de Raad 
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen. 

In 2014 (2013) ter 
beschikking van de 
Dienst gestelde 
middelen 

Definitieve begroting voor 2014 
84,3 (82,5) miljoen euro 
Personeel in 2014 
− 450 (457) in de lijst van het aantal ambten. Feitelijk aantal 

personeelsleden in actieve dienst op 31.12.2014 = 427 (426) met 
uitzondering van 13 posten voor tijdelijke functionarissen die per 
31.12.2014 vacant waren, maar waarvoor wervingsprocedures waren 
afgerond en aanstellingsbrieven naar de geselecteerde kandidaten 
waren gestuurd. Aan het eind van het jaar waren negen van de tien 
vacatures geïdentificeerd als posten die per januari 2015 zouden worden 
geschrapt. 

− Gedetacheerde nationale deskundigen: 31 (34) (daadwerkelijk aantal aan 
het einde van het jaar). 

− Arbeidscontractanten: 103 (94) (daadwerkelijk aantal aan het einde van 
het jaar). 

Producten en 
diensten in 2014 
(2013) 

Europol als het belangrijkste EU-centrum voor ondersteuning van 
rechtshandhavingsacties 
Operationele ondersteuning van operaties en Gemeenschappelijke 
Onderzoeksteams (GOT's) houdt onder meer in: gegevensverwerking, cross-
matchrapporten, inlichtingennota's, technische/forensische ondersteuning 
en expertise, de inzet van mobiele bureaus, analyseverslagen, operationele 
coördinatie op het hoofdkantoor van Europol, operationele vergaderingen, 
financiële bijstand, enz. Europol leverde in zowel kwantitatief als kwalitatief 
opzicht meer operationele producten en diensten ter ondersteuning van het 
toenemende aandeel van toonaangevende en Empact-gerelateerde 
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operaties: 
− 34 472 grensoverschrijdende zaken ondersteund. Hieronder vielen 

13 693 zaken die waren ingeleid door het Euregionaal Politie Informatie 
en Coördinatie Centrum (EPICC) en waren begonnen met gebruikmaking 
van Siena in januari 2014. Afgezien van de EPICC-zaken werden 20 779 
grensoverschrijdende zaken ondersteund, een toename van 13 % 
tegenover 2013 (18 310); 

− 632 onderzoeken in de lidstaten actief ondersteund door Europol, met 
de nadruk op misdaadterreinen waaraan prioriteit is gegeven. 

− Europol coördineerde en ondersteunde grootschalige operaties, geleid 
door inlichtingendiensten, waarbij gezamenlijke acties in de gehele EU 
plaatsvonden die gericht waren op belangrijke criminele hubs en 
doelwitten, en die resulteerden in succesvolle operaties (bijv. operatie 
Archimedes, actiedagen tegen fraude luchtvaartmaatschappijen). 

− EC3 ondersteunde diverse grensoverschrijdende onderzoeken tegen 
cybercriminaliteit, in nauwe samenwerking met lidstaten en externe 
partners, waaronder de particuliere sector. Op 1 september 2014 werd 
op het hoofdkantoor van Europol een proef gestart voor de gezamenlijke 
taskforce Actie cybercriminaliteit (J-CAT). De J-CAT werd opgezet als 
kader voor samenwerking voor lidstaten en operationele 
samenwerkingspartners om cyberinlichtingen samen te brengen en op 
proactieve wijze grensoverschrijdende onderzoeken naar cybercriminele 
handelingen te prioriteren, voor te bereiden en in te stellen. Meer dan 
15 door EC3 ondersteunde operaties werden door J-CAT geïnitieerd. 

− Europol heeft 29 onderzoeken naar eurovalsemunterij financieel 
ondersteund. 

− Europol heeft in 2014 33 gemeenschappelijke onderzoeksteams (GOT's) 
ondersteund. Europol heeft 22 GOT's als volwaardige deelnemer 
ondersteund op basis van een ondertekende regeling. Alle door Europol 
ondersteunde GOT's op één na hielden verband met Empact-prioriteiten. 

− De leidend opsporingsambtenaar/-ambtenaren van operaties in de 
lidstaten en deskundigen van de lidstaten gaf/gaven aan zeer tevreden 
te zijn over de operationele ondersteuning die Europol biedt. 

− In 2014 werden 5 617 operationele verslagen opgesteld, tegenover 2 250 
in 2013 (incl. cross-matchrapporten, operationele analyseverslagen, 
inlichtingennota's en technische ad hoc-analyserapporten).  

− Europol heeft 269 operationele en 54 Empact-vergaderingen financieel 
ondersteund. 

− Europol vervulde zijn rol bij de tenuitvoerlegging van de artikelen 4, 9, 10 
van de TFTP-overeenkomst door het verwerken van alle daaraan 
gerelateerde aanvragen en onderzoeksinformatie uit de VS en van 
lidstaten. 

− Gemeten klanttevredenheidspercentage: 70 % (gestage toename in de 
afgelopen jaren). 

Strategische-analysecapaciteit 
Strategische producten, waaronder dreigingsevaluaties en situatierapporten; 
− 26 strategische verslagen over de georganiseerde criminaliteit en 20 

strategische verslagen over terrorisme werden opgesteld, waaronder de 
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dreigingsevaluatie inzake door internet gefaciliteerde georganiseerde 
criminaliteit (iOCTA), dreigingsevaluatie methamfetamine, rapport over 
de stand van zaken en de tendensen in verband met het terrorisme in de 
EU (TE-SAT), dreigingsevaluatie inzake de terroristische beweging ISIL2en 
de impact ervan op de EU, situatieverslag over reizen voor terroristische 
doeleinden (met de nadruk op Syrië). 

− Europol verspreidde 96 kennisgevingen voor vroegtijdige waarschuwing 
om de mogelijkheden tot vervolgmaatregelen door de lidstaten na te 
gaan (onder meer Cyberbits, bulletins voor het monitoren van de 
werkwijzen op het gebied van terrorisme, inlichtingennota's en de 
zogenaamde SCAN-kennisgevingen). 

Europol als EU-informatiecentrum over criminaliteit 
Informatiebeheerscapaciteit, Applicatie voor veilige informatie-uitwisseling 
(SIENA), Europol informatiesysteem (EIS), netwerk van verbindingsbureaus. 
− Er werden in totaal 605 245 operationele berichten via SIENA 

uitgewisseld tussen Europol, lidstaten en derden. Hieronder vielen 
65 691 berichten die waren uitgewisseld door het Euregionaal Politie 
Informatie en Coördinatie Centrum (EPICC) waarmee in januari 2014 was 
begonnen met gebruikmaking van Siena. Afgezien van de uitwisseling 
voor EPICC-zaken werden 539 554 operationele berichten uitgewisseld, 
een toename van 18 % tegenover 2013 (456 598). 

− Europol accepteerde 50 285 (43 104) bijdragen, waarvan er 47 157 
(40 617) zouden worden verwerkt, een toename met 16 % in vergelijking 
met 2013. 

− Het EIS bevatte eind 2014 236 606 (245 142) fiches. De afname van de 
inhoud van EIS aan het einde van het jaar houdt verband met de 
geplande verwijdering van alle fiches door NL in verband met de 
ontwikkeling van een nieuwe gegevenslader. Naar verwachting zullen 
deze gegevens in de loop van 2015 opnieuw worden ingevoerd. 

− In EIS werden 619 (560) grensoverschrijdende misdaadcontroles (Cross 
Border Crime Checks, CBCC's) op personen in gang gezet. Het aantal hits 
(CBCC's) nam toe ondanks de afname in het totale aantal fiches in het 
EIS, hetgeen kan wijzen op een toename van de kwaliteit van de via EIS 
gedeelde gegevens. 

− Tegen eind 2014 waren 573 (452) aangewezen bevoegde autoriteiten 
(DCA's) verbonden met SIENA, waaronder nationale bureaus voor de 
ontneming van vermogensbestanddelen (aro's), 
cybercriminaliteitseenheden, financiële-inlichtingeneenheden, regionale 
platforms en derde landen. 

− Een uniek netwerk van bijna 200 verbindingsofficieren maakt 
rechtstreeks contact mogelijk tussen het hoofdkwartier van Europol in 
Den Haag en 28 nationale eenheden van Europol in de hoofdsteden van 
de lidstaten. Zij faciliteren informatie-uitwisseling en ondersteunen en 
coördineren lopende onderzoeken. Europol ontvangt ook 
verbindingsofficieren uit 13 landen die geen EU-lid zijn en organisaties 
die met Europol samenwerken op basis van 
samenwerkingsovereenkomsten. Daarnaast heeft Europol twee 
verbindingsofficieren uitgezonden naar Washington (VS) en één naar het 
hoofdkwartier van Interpol in Lyon (Frankrijk). 
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Europol als het EU-centrum voor rechtshandhavingsexpertise 
Europol-platforms voor deskundigen, data-uitwisselingsplatforms en 
opslagsystemen, kennis van producten en diensten, opleiding, conferenties 
en bewustmakingssessies: 
− de Europol-platforms voor deskundigen omvatten 33 

deskundigheidsgebieden en worden gebruikt door 6 045 actieve 
gebruikers (32 platforms en 4 419 actieve gebruikers aan het einde van 
2013); 

− Europol ondersteunde het aanbieden van diverse opleidingscursussen en 
webinars (georganiseerd door Europol, CEPOL of lidstaten); 

− een jaarlijkse grootschalige politieconferentie werd georganiseerd op het 
hoofdkantoor van Europol. 

Externe betrekkingen 
Europol werkt samen met een aantal EU-partners, derde landen en 
internationale organisaties. De informatie-uitwisseling tussen deze partners 
vindt plaats op basis van samenwerkingsovereenkomsten. Strategische 
overeenkomsten maken het de twee betrokken partijen mogelijk alle 
informatie uit te wisselen, met uitzondering van persoonsgegevens, terwijl 
operationele overeenkomsten ook de uitwisseling van persoonsgegevens 
toelaten. 
− Aan het einde van 2014 waren 19 strategische en 14 operationele 

overeenkomsten gesloten (18 met niet-EU-staten, 12 met EU-organen en 
-agentschappen en 3 met andere internationale organisaties, waaronder 
Interpol). 

− In totaal hebben elf operationele samenwerkingspartners en vier 
strategische samenwerkingspartners rechtstreeks toegang tot SIENA. 

− Eind 2014 waren tien derde partijen met operationele 
samenwerkingsovereenkomsten verbonden met ten minste één 
steunpunt. 

− De uitwisseling van informatie met externe partners (10 651) nam ten 
opzichte van 2013 (8 663) toe met 23 %. 

− Er werden nog steeds strategische langetermijnpartnerschappen met de 
particuliere sector gevormd. In 2014 heeft EC3 17 memoranda van 
overeenstemming gesloten met de particuliere sector (onder meer 
Microsoft, McAfee, Cloud Security Alliance, EBF, Kaspersky, Symantec). 

1 Europees multidisciplinair platform tegen criminaliteitsdreiging (EMPACT). 
2 Islamitische Staat van Irak en de Levant (ISIL). 
Bron: Door de Dienst verstrekte bijlage. 
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11. Europol neemt nota van de opmerking van de Rekenkamer en zal zich blijven inspannen voor een 

efficiënte begrotingsuitvoering in overeenstemming met de Europese begrotingsvoorschriften, in het 

bijzonder wat de overdrachten met betrekking tot de administratieve uitgaven betreft. 

12. Europol is het met de Rekenkamer eens dat het annuleringspercentage van kredietoverdrachten uit het 

voorgaande jaar hoog is. De vertraagde IT-projecten betroffen zogenaamde door Europol ingekochte 

'pasklare' oplossingen. De geringe begrotingsuitvoering voor deze projecten was voornamelijk het 

gevolg van het feit dat de leveranciers zich niet aan de overeengekomen planning hebben gehouden. 

De vertragingen hadden geen invloed op de operationele activiteiten, daar bestaande IT-oplossingen 

voor de desbetreffende systemen in gebruik bleven. Hier zij erop gewezen dat Europol de overdrachten 

in absolute cijfers aanzienlijk heeft weten terug te dringen vergeleken bij het voorgaande boekjaar. 

Ondanks de vertraging die door externe leveranciers werd veroorzaakt, was de feitelijke nominale 

toename van niet-bestede overdrachten daarom 0,9 miljoen EUR eind 2014 (ten opzichte van 2013). 
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