
VERSLAG

over de jaarrekening van het Harmonisatiebureau voor de interne markt betreffende het 
begrotingsjaar 2015 vergezeld van het antwoord van het Bureau

(2016/C 449/42)

INLEIDING

1. Het Harmonisatiebureau voor de interne markt (1) (hierna: het „Bureau” ofwel „BHIM”), gevestigd te Alicante, werd 
opgericht bij Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad (2), die werd ingetrokken en vervangen door Verordening (EG) 
nr. 207/2009 (3). Het Bureau heeft tot taak de regelgeving van de Unie inzake merken, tekeningen en modellen ten uitvoer 
te leggen, die bedrijven eenvormige bescherming verleent op het gehele grondgebied van de Europese Unie.

2. De tabel bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot het Bureau (4).

Tabel

De belangrijkste cijfers met betrekking tot het Bureau

2014 2015

Begroting (miljoen euro) (1) 419,6 384,2

Totaal aantal personeelsleden per 31 december (2) 928 998

(1) Begroting inclusief de reserve voor onvoorziene gebeurtenissen.
(2) Het personeelsbestand bestaat uit ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten, en gedetacheerde nationale 

deskundigen.

Bron: Door het Bureau verstrekte gegevens.

TOELICHTING BIJ DE BETROUWBAARHEIDSVERKLARING

3. 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 (indien relevant) en een analyse van de 
„management representations”.

BETROUWBAARHEIDSVERKLARING

4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) 
controleerde de Rekenkamer:

a) de jaarrekening van het Bureau, die bestaat uit de financiële staten (5) en de verslagen over de uitvoering van de 
begroting (6) betreffende het per 31 december 2015 afgesloten begrotingsjaar, en

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

De verantwoordelijkheid van de leiding

5. De leiding is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening van het Bureau, 
alsmede voor de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen (7):
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(1) Per 23 maart 2016 worden het Bureau het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en het 
Gemeenschapsmerk het merk van de Europese Unie genoemd.

(2) PB L 11 van 14.1.1994, blz. 1.
(3) PB L 78 van 24.3.2009, blz. 1.
(4) Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Bureau is te vinden op zijn website: https://euipo.europa.eu/ 

ohimportal/nl
(5) 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.
(6) Deze omvatten de resultatenrekening van de begrotingsuitvoering en de bijlage daarbij.
(7) Artikelen 38 en 43 van Verordening nr. CB-3-09 van het begrotingscomité van het Harmonisatiebureau voor de interne markt.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl
https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl


a) De verantwoordelijkheden van de leiding inzake de jaarrekening van het Bureau 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 (8) en het maken van boekhoudkundige schattingen die onder de gegeven omstandig-
heden redelijk zijn. De voorzitter keurt de jaarrekening van het Bureau 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 het Bureau.

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

6. De Rekenkamer heeft de verantwoordelijkheid om op basis van haar controle aan het begrotingscomité van het 
Bureau een verklaring voor te leggen over de betrouwbaarheid van de jaarrekening en over de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen (9). 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 Bureau geen materiële afwijkingen bevat en 
de onderliggende verrichtingen bij die rekening wettig en regelmatig zijn.

7. 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 wet- en 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.

8. 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

9. Naar het oordeel van de Rekenkamer geeft de jaarrekening van het Bureau op alle materiële punten een getrouw 
beeld van zijn financiële situatie per 31 december 2015 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

10. Naar het oordeel van de Rekenkamer zijn de onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening betreffende het per 
31 december 2015 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten wettig en regelmatig.

11. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan de oordelen van de Rekenkamer.
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(8) 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.

(9) Artikelen 91 tot en met 95 van Verordening nr. CB-3-09 van het begrotingscomité van het Harmonisatiebureau voor de interne 
markt.



OPMERKINGEN OVER HET BEGROTINGSBEHEER

12. Het niveau van de naar 2016 overgedragen vastgelegde kredieten was hoog voor titel III met 12,9 miljoen euro, 
ofwel 36 % (2014: 14,1 miljoen euro, ofwel 38 %). Deze overdrachten hielden voornamelijk verband met de 
samenwerkingsovereenkomsten met nationale bureaus die pas na afloop van het jaar kostendeclaraties indienen.

OVERIGE OPMERKINGEN

13. De openbare aanbesteding van de levering van diensten op basis van een onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking van een aankondiging van opdracht beperkt de mededinging tot één enkele onderhandelingspartner en dient 
daarom slechts in uitzonderlijke omstandigheden te worden gebruikt. In 2015 verlengde het Bureau, door middel van deze 
procedure, zes kaderovereenkomsten voor bijkomende diensten met een waarde van 1,9 miljoen euro (in 2014: twaalf 
kaderovereenkomsten voor bijkomende diensten met een waarde van 12,6 miljoen euro) (10). Het gebruik dat het Bureau 
van deze procedure heeft gemaakt, kan, gelet op het aantal, de waarde en de frequentie van dergelijke overeenkomst, niet 
worden beschouwd als „uitzonderlijk” en voldeed niet volledig aan de formele vereisten (11).

14. Het Bureau vergoedt een deel van of het gehele brutosalaris van gedetacheerde nationale deskundigen (GND’s) aan 
hun werkgevers. Dit wijkt af van de praktijk van de Commissie dat de werkgevers van de GND's hun salarissen blijven 
betalen. In 2015 bedroegen deze vergoedingen 1,9 miljoen euro.

15. Per 31 december 2015 waren negen BHIM-medewerkers in het belang van de dienst gedetacheerd bij de kamer van 
beroep van het BHIM. Het Ambtenarenstatuut van de EU voorziet echter niet in dergelijke detacheringen (12).

FOLLOW-UP VAN DE OPMERKINGEN VAN VOORGAANDE JAREN

16. 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 13 september 2016.

Voor de Rekenkamer

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

President 
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(10) De kaderovereenkomsten werden verlengd op basis van artikel 134, lid 1, onder f), van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/ 
2012 van de Commissie (PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1).

(11) Zoals bepaald in artikel 134, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012.
(12) Artikel 37, onder a), van Verordening nr. 31 (EEG), 11 (EGA) tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren en de regeling welke 

van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (PB 45 van 14.6.1962, blz. 1385/62).



BIJLAGE

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.)

2013

Het bedrag van de geannuleerde overdrachten uit voorgaande jaren 
steeg van 4,2 miljoen euro (13 %) in 2012 tot 6,0 miljoen euro 
(16 %) in 2013. Dit was in beide jaren hoofdzakelijk het gevolg van 
het feit dat de in het kader van samenwerkingsovereenkomsten met 
de nationale bureaus van de lidstaten te vergoeden kosten lager 
waren dan geraamd (1,9 miljoen euro in 2012 en 3,8 miljoen euro 
in 2013), hetgeen wijst op de noodzaak dat aan het einde van het 
jaar nauwkeurigere informatie wordt verkregen van de nationale 
bureaus over de werkelijk gemaakte kosten.

Afgerond

2013

Het Bureau beschikt over een plan voor bedrijfscontinuïteit en 
crisisbeheer waarin is bepaald dat ongeveer 25 taken permanent 
moeten worden afgedekt door werknemers die wachtdiensten 
verrichten. Hoewel de begrotingsmiddelen voor wachtdienstvergoe-
dingen jaarlijks worden goedgekeurd door het begrotingscomité van 
het Bureau, ligt het in 2013 betaalde bedrag (402 458 euro) 
aanzienlijk hoger dan bij andere agentschappen die een permanente 
dienst moeten verzekeren.

Loopt nog

2014

In haar verslag over de jaarrekening 2013 van het Bureau heeft de 
Rekenkamer vraagtekens geplaatst bij het bedrag dat was besteed aan 
wachtdienstvergoedingen (0,40 miljoen euro). Dergelijke betalingen 
waren in 2014 hoger (0,44 miljoen euro). In november 2014 heeft 
het Bureau zijn beleid herzien en het aantal functies dat in 
aanmerking komt voor wachtdienstvergoedingen, teruggebracht van 
25 tot 17; het financiële effect daarvan zal zichtbaar zijn vanaf 
2015 (1). Negen personeelsleden, waaronder zeven managers, 
ontvingen elk meer dan 11 000 euro aan wachtdienstvergoedingen.

Loopt nog

Het toezicht op het systeem (vergoedingen voor wachtdiensten) is 
echter gebrekkig en er zijn vergoedingen uitbetaald aan personeel dat 
afwezig was vanwege ziekteverlof, buitenlandse dienstreizen of 
vakantie.

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.)

2014

Het bedrag van de geannuleerde overdrachten uit voorgaande jaren 
nam af van 6,0 miljoen euro (16 %) in 2013 tot 5,1 miljoen euro 
(13 %) in 2014. Dit was in beide jaren hoofdzakelijk het gevolg van 
het feit dat de in het kader van samenwerkingsovereenkomsten met 
de nationale bureaus van de lidstaten te vergoeden kosten lager 
waren dan geraamd (3,2 miljoen euro in 2014 en 3,8 miljoen euro 
in 2013), hetgeen wijst op de noodzaak dat aan het einde van het 
jaar nauwkeurigere informatie wordt verkregen van de nationale 
bureaus over de werkelijk gemaakte kosten. Het niveau van de 
vastgelegde kredieten voor 2014 varieerde voor de verschillende 
titels tussen 94 % en 97 % van de totale kredieten, hetgeen erop wijst 
dat de juridische verbintenissen tijdig werden aangegaan. Het niveau 
van de naar 2015 overgedragen vastgelegde kredieten was hoog 
voor titel III met 14,1 miljoen euro, ofwel 38 % (2013: 13,3 miljoen 
euro, ofwel 38 %). Dit hield voornamelijk verband met samen-
werkingsovereenkomsten met de nationale bureaus, waarvoor er 
vóór 2015 geen kostendeclaraties hoefden worden ingediend door 
de nationale bureaus, en met de gebruikelijke opdracht voor 
vertaalopdrachten in de laatste twee maanden van 2014, waarvoor 
er pas in 2015 betalingen moesten worden verricht.

N.v.t.

2014

In 2004 werd het nieuwe EU-Statuut van kracht, met inbegrip van 
bepalingen dat de toekomstige bezoldiging van vóór mei 2004 
aangeworven ambtenaren niet minder mag bedragen dan krachtens 
het eerdere EU-statuut. Uit de controle van de Rekenkamer bleek dat 
hier niet aan werd voldaan en dat dit bij vier van de 648 op dat 
moment in dienst zijnde personeelsleden leidde tot onderbetaling 
van in totaal 96 998 euro voor de periode 2005-2014. Het bedrag is 
niet van materieel belang en het trekt de betrouwbaarheid van de 
rekeningen van het Bureau niet in twijfel. Het Bureau heeft besloten 
te zijner tijd aanvullende salarisbetalingen te doen.

Afgerond (2)

(1) In 2015 betaalde het Bureau 285 242 euro voor wachtdienstvergoedingen en 13 functies kwamen in aanmerking voor dergelijke 
vergoedingen.

(2) Het Bureau heeft de aanvullende salarisbetalingen in augustus 2015 gedaan.
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ANTWOORD VAN HET BUREAU

12. In 2015 heeft het Bureau diverse maatregelen genomen om het almaar hoge niveau van overdrachten te reduceren. 
Dit betreft o.a. bewustmaking door coaching, cursussen, informatienota’s en bijeenkomsten met de financiële actoren. 
Dankzij o.a. grondige analyse van alle vastleggingen boven 100 000 euro in de maand december en het doorwerken van de 
financiële medewerkers tijdens de gehele kerstvakantie om tot 31 december 2015 rekeningen te betalen, kon het Bureau de 
overdrachten in titel II van 21 % in 2014 reduceren tot 16 % in 2015 en in titel III van 38 % in 2014 tot 36 % in 2015. Het 
Bureau gaat verder met het nemen van maatregelen om het hoge niveau van overdrachten in titel III te reduceren, 
die — zoals opgemerkt door de Rekenkamer — voornamelijk verband houden met de structurele kenmerken van de 
samenwerking met nationale IE-bureaus (het merendeel moet beschouwd worden als geplande overdrachten).

13. Het Bureau erkent vaak een beroep te hebben gedaan op artikel 134 van de uitvoeringsvoorschriften en neemt korte- 
, middellange- en langetermijnmaatregelen om het beheer en de controle van zijn aankoop- en contractprocedures te 
verbeteren. Een van deze maatregelen is dat de procedure van gunning door onderhandelingen zonder voorafgaande 
publicatie van een oproep tot mededinging uitsluitend in naar behoren gerechtvaardigde gevallen gebruikt zal worden.

14. Het Bureau is van mening dat er geen wettelijke verplichting is voor het strikt op elkaar afstemmen van beide 
teksten, aangezien gedetacheerde nationale deskundigen niet onder het Ambtenarenstatuut vallen. In de nieuwe 
oprichtingsverordening (artikel 116) is voorzien dat de raad van bestuur van het Bureau een besluit neemt betreffende de 
regels voor detachering van nationale deskundigen bij het Bureau. Op 31 mei heeft de raad van bestuur van het Bureau een 
besluit genomen ter bevestiging van de bestaande praktijk.

15. Het Bureau is van mening dat het Ambtenarenstatuut geen eenduidig antwoord biedt op de vraag welke 
administratieve status zou moeten gelden voor zijn ambtenaren en tijdelijke functionarissen die bij de kamer van beroep 
gedetacheerd zijn. Desalniettemin heeft het Bureau nota genomen van de opmerking van de Rekenkamer en de kwestie ter 
tafel gebracht tijdens de vergadering van de raad van bestuur op 26 mei 2016; deze heeft besloten de huidige praktijk te 
handhaven. 
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