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Inleiding 
01 Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (“het Bureau”,
ofwel “EUIPO”), tot 23 maart 2016 bekend als het Harmonisatiebureau voor de interne 
markt (“BHIM”), werd in 1993 opgericht. Zijn oorspronkelijke oprichtingsverordening 
werd voor het laatst herzien bij Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees 
Parlement en de Raad1. De kernactiviteit van het Bureau, dat gevestigd is in Alicante, is 
het registreren van EU-handelsmerken en geregistreerde Gemeenschapsmodellen die 
geldig zijn in de gehele EU.  

02 Grafiek 1 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot het Bureau2.

Grafiek 1: De belangrijkste cijfers met betrekking tot het Bureau 

* De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale betalingskredieten die tijdens het begrotingsjaar
beschikbaar waren.

** Het personeelsbestand bestaat uit EU-ambtenaren, tijdelijke EU-functionarissen, 
arbeidscontractanten van de EU en gedetacheerde nationale deskundigen; uitzendkrachten en 
consultants vallen hier niet onder. 

Bron: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 en voorlopige 
geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie, begrotingsjaar 2019; personeelscijfers verstrekt 
door het Bureau. 

Toelichting bij de betrouwbaarheidsverklaring 

03 De door de Rekenkamer gehanteerde controleaanpak omvat analytische
controleprocedures, rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van 
de essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen van het Bureau. Hierbij 
komt nog informatie uit het werk van andere controleurs alsmede een analyse van de 
door de leiding van het Bureau verstrekte informatie. 

1 PB L 154 van 16.6.2017, blz. 1. 

2 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Bureau is te vinden op zijn 
website: www.euipo.europa.eu. 
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De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde 
betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer 
— verslag van de onafhankelijke controleur 

Oordeel 
04 Wij hebben het volgende gecontroleerd:

a) de rekeningen van het Bureau, die bestaan uit de financiële staten3 en de
verslagen over de uitvoering van de begroting4 betreffende het per
31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar, en

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die
rekeningen,

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

Betrouwbaarheid van de rekeningen 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

05 Naar ons oordeel geven de rekeningen van het Bureau over het op
31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een 
getrouw beeld van de financiële situatie van het Bureau per 31 december 2019, 
van de resultaten van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen 
van de nettoactiva in het op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig 
zijn financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie 
vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde 
boekhoudnormen voor de overheidssector. 

3 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. 

4 De verslagen over de uitvoering van de begroting omvatten de verslagen die een 
samenvatting zijn van alle begrotingsverrichtingen en de bijbehorende toelichtingen. 
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Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

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

06 Naar ons oordeel zijn de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen
betreffende het per 31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële 
punten wettig en regelmatig. 

Betalingen 
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen 
bij de rekeningen 

07 Naar ons oordeel zijn de onderliggende betalingen bij de rekeningen
betreffende het per 31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële 
punten wettig en regelmatig. 

Grondslag voor de oordelen 

08 Wij verrichtten onze controle overeenkomstig de internationale
controlestandaarden (ISA) en de regels inzake beroepsethiek van IFAC en de 
internationale standaarden van hoge controle-instanties (ISSAI) van INTOSAI. Onze 
verantwoordelijkheden volgens die standaarden worden nader beschreven in het 
onderdeel van ons verslag over de verantwoordelijkheden van de controleur. We 
zijn onafhankelijk, zoals voorgeschreven in de Ethische gedragscode voor 
professionele accountants (Code of Ethics for Professional Accountants) van de 
International Ethics Standards Board for Accountants (“IESBA Code”) en de 
ethische vereisten die relevant zijn voor onze controle, en we hebben ons van 
onze andere ethische verantwoordelijkheden gekweten in overeenstemming met 
deze vereisten en de IESBA Code. Wij achten de verkregen controle-informatie 
toereikend en geschikt als grondslag voor ons oordeel. 

Verantwoordelijkheden van de leiding en de met 
governance belaste personen 
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09 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. Dit omvat het ontwerpen, 
invoeren en in stand houden van internebeheersingsmaatregelen die relevant zijn 
voor het opmaken en 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 officiële vereisten die 
voor deze financiële staten gelden. De leiding van het Bureau draagt uiteindelijk 
de verantwoordelijkheid voor de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen die ten grondslag liggen aan de rekeningen. 

10 Bij het opstellen van de rekeningen is de leiding verantwoordelijk voor het
beoordelen van het vermogen van het Bureau om zijn activiteiten voort te zetten. 
De leiding dient in voorkomend geval kwesties te melden die verband houden met 
de bedrijfscontinuïteit van het Bureau en dient het boekhoudkundige 
continuïteitsbeginsel te hanteren, tenzij zij voornemens is om de entiteit te 
liquideren of om haar activiteiten stop te zetten, of als er geen realistisch 
alternatief bestaat. 

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

De verantwoordelijkheden van de controleur voor de 
controle van de rekeningen en de onderliggende 
verrichtingen 

12 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 van het Bureau 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 invloed heeft op de economische beslissingen die gebruikers op basis van 
deze rekeningen nemen. 
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13 Voor de ontvangsten verifiëren wij de van de Commissie of samenwerkende
landen ontvangen subsidies en beoordelen wij de procedures van het Bureau voor 
het innen van vergoedingen en andere inkomsten, voor zover van toepassing. 

14 Ten aanzien van de uitgaven onderzoeken wij betalingsverrichtingen
wanneer de uitgaven zijn gedaan, geboekt en goedgekeurd. Dit onderzoek betreft 
alle soorten betalingen (inclusief die voor de verwerving van activa) behalve 
voorschotten op het moment waarop deze worden gedaan. Voorschotbetalingen 
worden onderzocht wanneer de ontvanger van de middelen het passende gebruik 
ervan aantoont en het Bureau dit als rechtvaardiging accepteert door het 
afwikkelen van de voorschotbetaling in hetzelfde jaar of later. 

15 In overeenstemming met de ISA's en ISSAI's passen wij professionele
oordeelsvorming toe en houden wij gedurende de hele controle een 
professioneel-kritische instelling. Daarnaast: 

o identificeren en beoordelen we 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, ontwerpen we in het
licht van die risico’s controleprocedures en voeren we deze uit, en verkrijgen
we controle-informatie die toereikend is en geschikt als grondslag voor onze
oordelen. Het risico dat een afwijking of niet-conformiteit van materieel
belang als gevolg van fraude niet wordt ontdekt is groter dan bij fouten,
aangezien er bij fraude sprake kan zijn van collusie, vervalsing, opzettelijke
omissies, verkeerde voorstellingen van zaken of het terzijde stellen van de
internebeheersingsmaatregelen;

o verkrijgen we inzicht in de internebeheersingsmaatregelen die relevant zijn
voor de controle 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;

o beoordelen we de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaglegging en van de redelijkheid van de boekhoudkundige
schattingen en de daarmee samenhangende informatieverschaffing door de
leiding;
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o trekken we conclusies over de geschiktheid van de wijze waarop de leiding
het continuïteitsbeginsel hanteert en, op basis van de verkregen controle-
informatie, over het al dan niet bestaan van materiële onzekerheden die
verband houden met gebeurtenissen of omstandigheden die mogelijk
aanzienlijke twijfel doen rijzen over het vermogen van het Bureau om zijn
bedrijfsactiviteiten voort te zetten. Als we tot de conclusie komen dat er een
materiële onzekerheid bestaat, zijn we verplicht in ons verslag als controleur
de aandacht te vestigen op de gerelateerde informatie in de rekeningen of,
indien de informatie ontoereikend is, ons oordeel aan te passen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die we hebben verkregen
tot de datum van vaststelling van ons verslag als controleur. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
entiteit haar bedrijfsactiviteiten niet langer kan voortzetten;

o evalueren we de algemene presentatie, structuur en inhoud van de
rekeningen, met inbegrip van de toelichtingen, en beoordelen we of de
rekeningen de onderliggende verrichtingen en gebeurtenissen zodanig
weergeven dat een getrouw beeld ontstaat;

o verkrijgen we voldoende passende controle-informatie met betrekking tot de
financiële informatie van het Bureau om een oordeel te formuleren over de
rekeningen en de onderliggende verrichtingen. Wij zijn verantwoordelijk voor
de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de controle. We
blijven als enige verantwoordelijk voor ons controleoordeel.

Wij communiceren met de leiding onder meer over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over significante controlebevindingen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de internebeheersingsmaatregelen die 
we tijdens onze controle constateren. We bepalen welke van de punten die we 
met het Bureau hebben besproken, het belangrijkst waren bij de controle van de 
rekeningen over de huidige periode en dus de essentiële 
controleaangelegenheden vormen. Wij beschrijven deze aangelegenheden in ons 
verslag als controleur, tenzij openbaarmaking ervan verboden is op grond van de 
wet- en regelgeving of we, in zeer uitzonderlijke omstandigheden, besluiten dat 
een aangelegenheid niet in ons verslag moet worden opgenomen omdat 
redelijkerwijs te verwachten is dat de negatieve gevolgen daarvan zwaarder 
wegen dan de voordelen van een dergelijke mededeling voor het algemeen 
belang. 

16 De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan het oordeel van de
Rekenkamer. 
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Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid 
van de verrichtingen 
17 Het Bureau publiceerde een kennisgeving van vacature om een reservelijst op te
stellen van projectspecialisten voor zijn afdeling klantenservice. Omdat deze afdeling 
uit twee verschillende diensten bestaat (klantenbeheer en communicatie), werden in 
de kennisgeving van vacature twee verschillende kandidaatprofielen geschetst die 
afzonderlijk zouden worden geëvalueerd. Tijdens de selectieprocedure werden alle 
kandidaten echter beoordeeld aan de hand van alle selectiecriteria, wat in het 
voordeel werkte voor de kandidaten die aan beide profielen voldeden. Volgens de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie zijn selectiecomités gebonden aan de tekst van 
de kennisgeving van vacature zoals deze is gepubliceerd. Indien alle kandidaten waren 
beoordeeld overeenkomstig de bepalingen die waren vastgesteld in de kennisgeving 
van vacature, dan zouden sommige kandidaten niet op de reservelijst zijn geplaatst 
omdat zij de vooraf vastgestelde minimumscores niet hadden behaald.  

Bovendien had het selectiecomité tijdens dezelfde procedure een kandidaat die een 
uitnodiging voor een sollicitatiegesprek had afgewezen, vervangen door een 
kandidaat die de vooraf vastgestelde minimumscores niet had behaald. Hoewel 
17 andere kandidaten ten minste hetzelfde aantal punten hadden behaald als de 
uitgenodigde kandidaat, gaf het selectiecomité geen met documenten gestaafde 
rechtvaardiging voor het uitnodigen van deze kandidaat, die al bij het Bureau 
werkzaam was. 

De selectieprocedure was derhalve onregelmatig, omdat deze tekortkomingen de 
beginselen van transparantie en gelijke behandeling van kandidaten ondermijnden. 

18 Om de beginselen van transparantie en gelijke behandeling te eerbiedigen en
favoritisme te voorkomen, moeten leden van selectiecomités bovendien mogelijke 
belangenconflicten melden, die vervolgens door het tot aanstelling bevoegd gezag 
moeten worden onderzocht. Bij de drie gecontroleerde selectieprocedures 
ondertekenden de leden van de selectiecomités echter een algemene 
vertrouwelijkheidsverklaring voor deelname aan een selectieprocedure met inbegrip 
van een verklaring inzake belangenconflicten. Deze verklaring werd ondertekend 
voordat de lijst van kandidaten bekend was. Volgens de verklaring was ieder lid en 
plaatsvervangend lid van het comité verplicht om alle afzonderlijke kwesties te 
melden die tot een belangenconflict zouden kunnen leiden. 

In de huidige vorm is de verklaring inzake de afwezigheid van belangenconflicten 
slechts een bevestiging van het voornemen van de leden van selectiecomités om 
mogelijke belangenconflicten te melden indien deze zich voordoen omdat deze 
verklaring wordt ondertekend voordat de lijst van kandidaten bekend is. Op grond 
van 
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de bepalingen in het Statuut moeten alle leden van het selectiecomité, zodra de 
kandidaten bekend zijn, een verklaring ondertekenen waarin zij aangeven of zij 
professionele of persoonlijke banden met de kandidaten hebben. Eventuele 
belangenconflicten moeten ook door het tot aanstelling bevoegd gezag worden 
onderzocht. Bij de gecontroleerde aanwervingsprocedures hadden de leden van het 
selectiecomité hun professionele banden met de kandidaten niet gemeld. Deze 
tekortkomingen ondermijnen de beginselen van transparantie en gelijke behandeling. 
Het risico bestaat dat deze procedures favoritisme niet doeltreffend voorkomen. 

Opmerkingen over goed financieel beheer 

19 Op grond van bepalingen in het Statuut en om de bedrijfscontinuïteit te
waarborgen, verleent het Bureau een toeslag voor wachtdienst thuis aan personeel 
dat werkt op het gebied van infrastructuur, personeels- en reputatiebeheer. Deze 
toeslag wordt aan 43 personeelsleden betaald, waaronder 29 administrateurs. 12 van 
deze 29 administrateurs waren managers, waaronder de uitvoerend directeur van het 
Bureau en zijn kabinetschef. De Europese Commissie stelt ieder jaar een verslag op 
voor de Raad en het Europees Parlement inzake wachtdiensten in alle EU-instellingen. 
In het meest recent gepubliceerde verslag (COM(2019) 217 final), dat het jaar 2017 
betreft, wordt vermeld dat 25,6 % van het personeel in de EU-instellingen dat een 
toeslag voor wachtdiensten ontvangt onder de functiegroep “administrateur” valt ten 
opzichte van 67,4 % in het Bureau. De meerderheid van het personeel in de EU-
instellingen dat wachtdienst heeft, valt onder de functiegroep “assistent” of is 
arbeidscontractant. De meesten hiervan zijn werkzaam op de gebieden beveiliging en 
ICT. 

Volgens het bedrijfscontinuïteitsplan van het Bureau kunnen personeelsleden recht 
hebben op de toeslag voor wachtdiensten indien de noodzaak van regelmatige 
wachtdiensten is bevestigd. Uit de controle bleek dat het bedrijfscontinuïteitsplan in 
de voorgaande vier jaar nooit was geactiveerd. 

In deze periode deden zich een aantal incidenten voor die hadden kunnen leiden tot 
de activering van het bedrijfscontinuïteitsplan, waarbij mogelijk technisch personeel, 
maar niet het hogere management, had moeten ingrijpen. 

Bovendien bleek uit nalevingsgerichte controles die het Bureau had verricht dat een 
personeelslid tijdens zijn wachtdienst niet bereikbaar was geweest. Onze controle 
wees uit dat dit personeelslid de toeslag voor deze periode toch had ontvangen. 

Omdat de activering van het bedrijfscontinuïteitsplan zeer uitzonderlijk is, zijn wij van 
mening dat er geen bevestigde noodzaak is om toeslagen voor wachtdiensten uit te 
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betalen aan het hoger management van het Bureau. Dit is in overeenstemming met de 
praktijk in de EU-instellingen, waar de toeslag voornamelijk aan technisch personeel 
wordt betaald. De huidige omvang van het wachtdienstteam in het Bureau is 
buitensporig en strookt niet met het beginsel van goed financieel beheer. 

Bovendien moet het Bureau de controles die het verricht in verband met 
wachtdiensten verbeteren om onregelmatige betalingen te voorkomen. 

20 In maart 2014 deelde het Bureau het begrotingscomité mee dat het
onderhandelingen zou aangaan voor de mogelijke aanschaf van een derde stuk grond 
dat grenst aan het hoofdkantoor van het Bureau en dat de toekomstige behoeften van 
het Bureau aan kantoorruimte zou dekken. In november 2018, na verscheidene 
onderhandelingspogingen met de eigenaar van de grond, keurde het begrotingscomité 
het voorstel voor de aanschaf van het stuk grond tegen de prijs van 4 700 000 EUR 
goed. Het Bureau heeft geen verdere bewijzen verstrekt waaruit bleek dat het nodig 
was om het bedrijfsterrein voor een lange termijn uit te breiden. 

We hebben het gebouwenbeleid en het meerjarenplan voor personeelsbeleid van het 
Bureau geanalyseerd en de geplande capaciteit en behoeften vergeleken met de 
huidige capaciteit van de gebouwen. Het Bureau raamt dat het aantal personeelsleden 
tot 2025 met ongeveer 300 zal toenemen. Met de huidige capaciteit en de bestaande 
mogelijkheden voor uitbreiding op grond die het Bureau al in bezit had voordat het 
nieuwe stuk grond was aangekocht, is het mogelijk 439 extra personeelsleden onder te 
brengen. Uit deze analyse concluderen wij dat de huidige capaciteit van het Bureau 
met betrekking tot gebouwen en beschikbare grond voldoende is om de toekomstige 
behoeften van het Bureau te dekken. 

We wijzen erop dat de Rekenkamer in haar Advies nr. 1/2019 inzake het financieel 
reglement van het Bureau heeft geconcludeerd dat de begrotingsoverschotten van het 
Bureau niet productief werden ingezet op het niveau van het Bureau of dat van de 
Europese Unie, en dat het Bureau samen met de Commissie bijvoorbeeld moet 
onderzoeken of het mogelijk is de begrotingsoverschotten te gebruiken ter 
ondersteuning van financieringsinstrumenten die de groei en activiteiten op het 
gebied van onderzoek en innovatie (O&I) van Europese ondernemingen ondersteunen. 

Indien het EUIPO dit stuk grond niet had verworven, zou het begrotingsoverschot voor 
2019 hoger zijn geweest. Wij hebben geen bewijzen aangetroffen dat er een reële 
behoefte voor het EUIPO bestond om de grond te verwerven. Wij zijn dan ook van 
mening dat de aankoop van de grond geen productief gebruik van het 
begrotingsoverschot van het EUIPO inhield en dat de aankoop niet in 
overeenstemming was met het beginsel van goed financieel beheer. 
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Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

21 De bijlage bevat een overzicht van de 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 Alex Brenninkmeijer, lid van 
de Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op 22 september 2020. 

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 

Maatregelen  
die zijn getroffen  
naar aanleiding  

van de opmerkingen  
van de Rekenkamer 

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

2016 

De oprichtingsverordening van het Bureau bepaalt dat vertalingen door het 
Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (“CdT”) moeten worden verricht, 
met als gevolg dat het Bureau de grootste klant is van het CdT. Het Bureau maakt in 
toenemende mate gebruik van interne oplossingen, wat zou kunnen leiden tot dubbele 
inspanningen en bijbehorende kosten. 

Afgerond 

2018 

Het Bureau sloot een overeenkomst voor schoonmaakdiensten met een inschrijver die 
een abnormaal lage offerte indiende. De aanbestedingsprocedure en de onderliggende 
betalingen zijn onregelmatig. Het Bureau zou situaties betreffende mogelijk abnormale 
offertes grondig moeten analyseren om naleving van het Financieel Reglement en 
eerlijke mededinging te waarborgen. 

Loopt nog 

2018 

De specifieke overeenkomsten in het kader van een IT-kaderovereenkomst waren niet 
duidelijk en op transparante wijze gekoppeld aan de hoofdovereenkomst. Het deel van 
de betalingen dat de extra berekende verhogingen vertegenwoordigt, is onregelmatig. 
Het Bureau zou alleen specifieke overeenkomsten moeten sluiten en gebruiken waarbij 
de prijsregelingen in de gerelateerde kaderovereenkomsten zijn vastgelegd. 

Afgerond 
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Jaar Opmerkingen van de Rekenkamer 

Maatregelen  
die zijn getroffen  
naar aanleiding  

van de opmerkingen  
van de Rekenkamer 

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

2018 
Het Bureau betaalt hoge bedragen aan negatieve rente. Het Bureau moet dit 
heroverwegen en zijn financiële middelen productiever gebruiken. 

N.v.t. 

2018 

Het Bureau had uitgebreid gebruikgemaakt van adviesdiensten. Binnen slechts twee 
jaar en zes maanden werd een kaderovereenkomst met een looptijd van vier jaar 
volledig gebruikt, en externe adviseurs waren goed voor 20 % van het totale 
personeelsbestand van het Bureau. 

Afgerond 

2018 
Het kantoor gebruikte een overeenkomst voor adviesdiensten, wat in de praktijk 
neerkwam op het inhuren van personeel in plaats van het verrichten van diensten. Dit 
is echter geen dienst die door een adviesbureau kan worden aangeboden. 

Loopt nog 

2018 

Het jaarlijks werkprogramma en het jaarlijks activiteitenverslag bevatten geen 
informatie over het aantal voltijdequivalenten van personeel dat ter beschikking wordt 
gesteld door dienstverleners en dat taken verricht die niet tot de kernactiviteiten 
behoren, maar wel in de kernactiviteiten van het Bureau zijn opgenomen. Dergelijke 
informatie zou de transparantie verder vergroten. 

Loopt nog5 

                                                      
5 In 2019 had het Bureau geen “tijd en middelen”-overeenkomst uitgevoerd. 
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17. Het Bureau neemt nota van de opmerking van de Rekenkamer. Hoewel het 
selectiecomité zich over het algemeen aan de tekst van de kennisgeving van vacature 
houdt, was er in dit geval sprake van een onjuiste interpretatie van de beoordeling op 
de selectiecriteria. De beslissingen van het selectiecomité hadden ook beter kunnen 
worden gedocumenteerd. In het licht van deze opmerking zal het Bureau de controles 
op deze aspecten verder versterken. 

18. Het Bureau erkent dat de opmerking over vertrouwelijkheid en belangenconflicten 
ten doel heeft de basisbeginselen van vertrouwelijkheid en onpartijdigheid, die reeds 
zijn verankerd in het Statuut, in herinnering te brengen en dat de leden van het 
selectiecomité met de ondertekening ervan nogmaals bevestigen deze beginselen 
tijdens de hele procedure te zullen eerbiedigen, maar wijst erop dat zij onverkort 
worden toegepast en hun bindende karakter behouden wanneer de namen van de 
kandidaten eenmaal bekend zijn. Het Bureau neemt echter nota van de opmerking van 
de Rekenkamer. Overeenkomstig de suggestie van de Rekenkamer heeft het Bureau 
reeds afzonderlijke kennisgevingen ingevoerd voor de geheimhoudingsverklaring en de 
verklaring inzake belangenconflicten in een stadium van de procedure waarin de namen 
van de kandidaten bekend zijn. 

19. Overeenkomstig de vereisten van de internationale kwaliteitsnormen en het interne 
controlekader van het Bureau heeft het Bureau een bedrijfscontinuïteitsplan opgezet. 
Het bedrijfscontinuïteitsplan omvat een reeks strategieën en procedures waarmee 
wordt beoogd de verwarring tijdens een ramp te verminderen door te anticiperen op 
kritieke gevolgen en door instructies te geven om een effectief herstel en de terugkeer 
naar normale bedrijfsvoering te bevorderen. 

In het bedrijfscontinuïteitsplan wordt voorzien in een aantal functies in het 
crisisbeheerteam en het bedrijfsondersteuningsteam die stand-by staan en daarom in 
aanmerking komen voor een wachtdienstvergoeding, zoals voorzien in het Statuut. 

In haar jaarverslag voor de jaren 2013 en 2014 heeft de Rekenkamer een opmerking 
gemaakt over de wachtdienstvergoedingen. Naar aanleiding daarvan heeft het 
begrotingscomité van het Bureau de regeling van het bedrijfscontinuïteitsplan 
bevestigd, na een presentatie aan het begrotingscomité waarin ook het aantal managers 
dat recht heeft op de wachtdienstvergoeding en het instellen van een 
controlemechanisme nader werden belicht. Bijgevolg werd de opmerking als 
afgehandeld beschouwd. In het licht van de huidige opmerking van de Rekenkamer zal 



 

 

het Bureau de situatie met betrekking tot de wachtdienstvergoedingen opnieuw aan het 
begrotingscomité voorleggen. 

Hoewel het bedrijfscontinuïteitsplan gelukkig enkel in uitzonderlijke gevallen wordt 
geactiveerd, is het plan als gevolg van de COVID-19-situatie recentelijk in werking 
getreden. Dankzij het plan kon het Bureau snel handelen, wat essentieel was om de 
reputatie en het imago van het Bureau te waarborgen, de termijnen voor de klanten te 
verlengen, snel te reageren op leveranciers en bovenal snel maatregelen te treffen om 
de veiligheid van zijn personeel te waarborgen en tegelijkertijd de 24/7-dienstverlening 
op hoog niveau te garanderen voor zijn klanten. Gezien het essentiële karakter van de 
werkzaamheden van het Bureau (waar dagelijks meer dan 1000 aanvragen 
binnenkomen en 600 realtime-interacties met klanten plaatsvinden) bleek het 
noodzakelijk dat het senior management beschikbaar bleef en leiding bleef geven. 
Hierdoor was het Bureau in staat om binnen 24 uur na de beslissing tot een lockdown 
volledig operationeel te zijn op afstand. 

Het bedrag aan wachttijdvergoedingen bedroeg 225 568,34 EUR, wat overeenkomt met 
0,09 % van de inkomsten van het Bureau voor 2019 en 0,05 % van de begroting. 

Tot slot neemt het Bureau nota van het verzoek van de Rekenkamer om de controles 
die het verricht te verbeteren. De vastgestelde onverschuldigde betaling is al 
teruggevorderd. 

20. Zoals aangegeven door de Rekenkamer, heeft het Bureau het begrotingscomité al in 
2014 meegedeeld dat het onderhandelingen zou aangaan voor de mogelijke aanschaf 
van een derde stuk grond dat grenst aan het hoofdkantoor van het Bureau. 

De aankoop van het enige stuk grond dat naast de campus beschikbaar is, werd 
noodzakelijk geacht om een uitbreiding van de campus op lange termijn veilig te stellen, 
vooral gezien het ontbreken van alternatieve oplossingen. 

De koopsom van 4 700 000 EUR bedraagt minder dan 40 % van de op het stuk grond 
rustende hypotheekschuld en de helft van de oorspronkelijke vraagprijs. Het Bureau is 
van mening dat deze koopsom in overeenstemming is met het beginsel van goed 
financieel beheer en heeft daarom aan het begrotingscomité voorgesteld het stuk land 
aan te schaffen. Het begrotingscomité heeft dit voorstel unaniem goedgekeurd. 

Met betrekking tot de opmerking van de Rekenkamer over het productief gebruik van 
het overschot, bevestigt het Bureau dat het gecumuleerd overschot niet werd gebruikt 
voor de aankoop van het stuk grond. De aankoop werd gefinancierd via de operationele 
begroting met de voor dit doel goedgekeurde kredieten. 



 

 

Naar aanleiding van de suggestie in het advies van de Rekenkamer om het gecumuleerde 
overschot productief te gebruiken, zijn besprekingen met de Europese Commissie 
gestart. In de begroting voor 2020 werd al een eerste pakket initiatieven voor het 
vrijmaken van financiële middelen ingevoerd en in samenwerking met de Europese 
Commissie worden verdere maatregelen voorbereid voor 2021. 
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