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Inleiding 
01 Het Europees Grens- en kustwachtagentschap (“het Agentschap” ofwel 
“Frontex”) valt onderwordt geregeld door Verordening (EU) 2019/1896 van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 november 2019 tot intrekking van Verordening 
(EU) nr. 1052/2013 en Verordening (EU) 2016/16241. De nationale autoriteiten van de 
lidstaten die verantwoordelijk zijn voor grensbeheer en terugkeeroperaties vormen 
samen met het Agentschap de Europese grens- en kustwacht. Het hoofdkantoor van 
het Agentschap bevindt zich in Warschau. Zijn mandaat is het waarborgen van een 
Europees geïntegreerd grensbeheer bij de buitengrenzen en het Agentschap deelt 
deze verantwoordelijkheid met de nationale autoriteiten met het oog op een efficiënt 
beheer van het overschrijden van de buitengrenzen. Dit omvat de aanpak van 
uitdagingen op het gebied van migratie en mogelijke toekomstige dreigingen aan die 
grenzen, om op die manier bij te dragen aan de bestrijding van zware criminaliteit met 
een grensoverschrijdende dimensie en te zorgen voor een hoog niveau van interne 
veiligheid in de Unie waarbij de grondrechten volledig worden geëerbiedigd en 
tegelijkertijd het vrije verkeer van personen daarbinnen wordt gewaarborgd. Het 
Agentschap moet een permanent korps omvatten met een capaciteit van maximaal 
10 000 operationele personeelsleden. 

02 Grafiek 1 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap2. 

Grafiek 1: De belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap 

 
* 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 Agentschap. 

                                                      
1 PB L 295 van 14.11.2019, blz. 1. 

2 Meer informatie over de bevoegdheden en activiteiten van het Agentschap is te vinden op 
zijn website: www.frontex.europa.eu. 
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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 Agentschap. 
Hierbij komt nog informatie uit het werk van andere controleurs alsmede een analyse 
van de door de leiding van het Agentschap verstrekte informatie. 

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 Agentschap, 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 Agentschap over het op 
31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een 
getrouw beeld van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 
2019, van de resultaten van zijn verrichtingen en kasstromen en van de 

                                                      
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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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. 

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. 

Toelichtende paragrafen met betrekking tot de wettigheid en regelmatigheid 
van de onderliggende betalingen bij de rekeningen 

08 In 2019 beheerde het Agentschap subsidieovereenkomsten met 
samenwerkende landen voor operationele activiteiten met een waarde van 
183 miljoen EUR (171 miljoen EUR in 2018), ofwel 55 % van de begroting van het 
Agentschap. De Rekenkamer heeft eerder gemeld dat het bewijs van de werkelijke 
kosten die samenwerkende landen declareerden vaak onvoldoende betrouwbaar 
of volledig was, waardoor dergelijke vergoedingen vatbaar zijn voor fouten. In dit 
verband lijkt de vereenvoudigde financieringsregeling die sinds begin 2018 van 
kracht is en die betrekking heeft op de inzet van personele middelen bij te dragen 
tot een vermindering van de administratieve werklast, een grotere 
vereenvoudiging en een betere monitoring van subsidies waardoor ook het risico 
op fouten kleiner wordt. De Rekenkamer vestigt echter de aandacht op het feit 
dat de vergoedingen van uitgaven in verband met apparatuur (ongeveer 35 % van 
de totale uitgaven voor operationele activiteiten, ofwel ongeveer 64 miljoen EUR) 
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nog steeds gebaseerd zijn op de daadwerkelijke kosten en als zodanig vatbaarder 
zijn voor fouten. Het voornemen om over te schakelen op vergoedingen op basis 
van eenheidskosten voor dit soort uitgaven, heeft in zijn huidige vorm tot dusver 
geen resultaten opgeleverd. Tegen deze achtergrond erkent de Rekenkamer dat 
het Agentschap stappen heeft ondernomen om de verificaties vooraf te 
verbeteren en merkt zij op dat het Agentschap in 2019, overeenkomstig de in 
voorgaande jaren gedane aanbevelingen, verificaties achteraf van vergoedingen 
opnieuw heeft ingevoerd.  

Grondslag voor de oordelen 

09 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 

10 Overeenkomstig de artikelen 310-325 van het VWEU en het financieel 
reglement van het Agentschap 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 Agentschap draagt 
uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen bij de rekeningen. 
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11 Bij het opstellen van de rekeningen is de leiding verantwoordelijk voor het 
beoordelen van het vermogen van het Agentschap om zijn activiteiten voort te 
zetten. De leiding dient in voorkomend geval kwesties te melden die verband 
houden met de bedrijfscontinuïteit van het Agentschap 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. 

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

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

13 Onze doelstellingen bestaan erin, redelijke zekerheid te verkrijgen over de 
vraag of de rekeningen van het Agentschap 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 Agentschap 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. 

14 Voor de ontvangsten verifiëren wij de van de Commissie of samenwerkende 
landen ontvangen subsidies en beoordelen wij de procedures van het Agentschap 
voor het innen van vergoedingen en andere inkomsten, voor zover van toepassing. 

15 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 Agentschap dit als rechtvaardiging accepteert door het 
afwikkelen van de voorschotbetaling in hetzelfde jaar of later. 
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16 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; 

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 Agentschap 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; 
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o verkrijgen we voldoende passende controle-informatie met betrekking tot de 
financiële informatie van het Agentschap 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. 

o hebben we in voorkomend geval rekening gehouden met de 
controlewerkzaamheden die de onafhankelijke extern controleur heeft 
verricht ten aanzien van de rekeningen van het Agentschap, zoals bepaald in 
artikel 70, lid 6, van het Financieel Reglement van de EU. 

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 Agentschap 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. 

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

Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen 

18 Evenals in voorgaande jaren stelden we vast dat de kostendeclaraties van de 
samenwerkende landen niet altijd werden gestaafd met facturen of andere 
bewijsstukken die de werkelijk gemaakte kosten voor operaties naar behoren 
rechtvaardigden. Zo vergoedde het Agentschap 115 000 EUR aan het Letse 
grensagentschap om de kosten voor brandstof en smeermiddelen te dekken die 
tijdens een gezamenlijke operatie waren gebruikt. Het Agentschap aanvaardde pro-
formafacturen als bewijs voor de gedeclareerde kosten. Dit zijn echter voorlopige 
verkoopfacturen en geen bewijs van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Wij 
concludeerden in dit geval dat de verificaties vooraf van het Agentschap 
ondoeltreffend waren en dat deze vergoeding niet voldeed aan de bepalingen van de 
subsidieovereenkomst. 
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19  In een ander geval had het Poolse grensagentschap zijn verzoek om vergoeding 
van 413 000 EUR voor de inzet van personele middelen bij gezamenlijke operaties niet 
ingediend binnen de termijn van 75 dagen zoals vastgelegd in de 
subsidieovereenkomst. Het feit dat de vergoedingsaanvraag ook fouten bevatte, had 
de afwikkeling van de betaling verder vertraagd. 

20 Tegelijkertijd benadrukt de Rekenkamer dat de verplichting om samen met de 
kostendeclaraties tijdig nauwkeurige ondersteunende bewijsstukken over te leggen op 
de samenwerkende landen rust.  

Opmerkingen over de internebeheersingsmaatregelen 

21 In 2019 bleef het Agentschap nieuw personeel aanwerven, in overeenstemming 
met zijn uitgebreide mandaat. In dat jaar werden 218 nieuwe medewerkers 
aangenomen. Aan het einde van het jaar bereikte het Agentschap een bezettingsgraad 
van 82 % van de posten in de lijst van het aantal ambten (zonder rekening te houden 
met de posten voor het permanente korps). Uit onze controle van aanwervingen in de 
loop van het jaar bleek dat de procedures grotendeels hadden gewerkt zoals beoogd, 
maar dat het Agentschap de richtsnoeren die het aan leden van selectiecomités 
verstrekt, moet verbeteren en de financiële rechten van de kandidaten met betrekking 
totvoor de salarisbetalingen nauwkeuriger moet verifiëren. 

Opmerkingen over goed financieel beheer 

22 We controleerden een betaling van 2 miljoen EUR die was verricht ten behoeve 
van herstelwerkzaamheden aan de gebouwen van het Agentschap. We constateerden 
dat het Agentschap de contractuele regelingen in een zeer laat stadium van het project 
had gewijzigd. Het had de mogelijkheid ingevoerd om voorfinanciering (kasmiddelen) 
te verstrekken voor werkzaamheden die nog moesten worden voltooid. In het kader 
van de oorspronkelijke contractuele regelingen zouden betalingen pas worden verricht 
na aanvaarding van de werkzaamheden. Dit besluit werd genomen om te vermijden 
dat de desbetreffende kredieten vrijgemaakt en geannuleerd moesten worden. Maar 
doordat het Agentschap deze wijziging doorvoerde, raakte het een belangrijk controle-
element kwijt. Bovendien weerspiegelt het gebruik van de middelen niet de 
economische realiteit van de activiteit. Het is ook geen weergave van de werkelijke 
voortgang van de werkzaamheden. Dit heeft tevens gevolgen voor het vermogen van 
de begrotingsautoriteiten om de uitvoering van de begroting en de activiteiten van het 
Agentschap naar behoren te monitoren. 
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Follow-up van de opmerkingen van voorgaande jaren 

23 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 

 



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.) 

2014 
De door de samenwerkende landen aangeleverde documentatie ter onderbouwing van 
de gedeclareerde uitgaven is niet in alle gevallen toereikend. Bovendien werd er niet 
om auditcertificaten gevraagd. 

Afgerond 

2015 Er bestaat een nog niet aangepakt risico op dubbele financiering uit het door de 
Commissie beheerde Fonds voor interne veiligheid en uit financiering van Frontex. Loopt nog 

2015 

Landen die deelnemen aan grensoperaties declareren de gemaakte kosten op basis van 
de kostendeclaratieformulieren. In haar Speciaal verslag nr. 12/2016 beval de 
Rekenkamer de agentschappen aan om waar passend vereenvoudigde kostenopties te 
gebruiken om dergelijke ondoelmatigheden te vermijden. 

Afgerond voor de inzet van 
personele middelen 

Loopt nog voor technische 
apparatuur 

2016 

Het niveau van de overdrachten was hoog. Samenwerkende landen dienen 
nauwkeuriger kostenramingen te verstrekken en kosten tijdiger te rapporteren. Het 
Agentschap zou ook kunnen overwegen om gesplitste begrotingskredieten in te 
voeren. 

Loopt nog 



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 Slechts 71 % van de posten die waren toegestaan in de lijst van het aantal ambten van 
het Agentschap waren vervuld. N.v.t.

2017 
In 2017 heeft het Agentschap de door de IJslandse kustwacht gedeclareerde uitgaven 
volledig vergoed, hoewel de facturen die één soort gedeclareerde uitgaven 
rechtvaardigden nooit werden overgelegd. 

N.v.t.

2017 Het Agentschap cofinancierde ook door de Spaanse Guardia Civil gedeclareerde 
uitgaven, hoewel niet alle uitgaven waren gestaafd met bewijsstukken. N.v.t.

2017 
Hoewel het Agentschap reeds in 2014 verhuisd is naar zijn huidige kantoorruimte, 
bestaat er nog steeds geen uitgebreid bedrijfscontinuïteitsplan dat werd goedgekeurd 
door de raad van bestuur. 

Loopt nog 

2017 

Het Agentschap annuleerde opnieuw een groot aantal vastgelegde kredieten die uit het 
voorgaande jaar waren overgedragen voor vergoeding van uitgaven aan landen die 
samenwerkten tijdens gezamenlijke operaties. Dit toont opnieuw aan dat de 
samenwerkende landen de uitgaven die het Agentschap moet vergoeden aanzienlijk 
overschatten. 

Afgerond 



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.) 

2017 

In 2017 was er 66,5 miljoen EUR aan kredieten beschikbaar voor terugkeeroperaties. 
De operaties hielden echter geen gelijke tred met de beschikbare kredieten en het 
Agentschap heeft bijgevolg 13,5 miljoen EUR teruggestort naar de Commissie. 
Bovendien gaf het Agentschap 4 miljoen EUR terug uit begrotingstitel I, aangezien het 
geplande aantal nieuwe werknemers niet in 2017 kon worden aangeworven. 

Afgerond 

2017 
Het opnemen in de begroting en het gebruiken van niet wettelijk voorgeschreven 
reserves is in strijd met het specialiteitsbeginsel en belemmert de transparantie van de 
begroting. 

N.v.t.

2017 
Het Agentschap publiceert kennisgevingen van vacatures op zijn eigen website en via 
andere kanalen, maar niet op de website van het Europees Bureau voor 
personeelsselectie (EPSO). 

Afgerond 

2017 E-aanbesteding: eind 2017 had het Agentschap voor bepaalde procedures e-facturering
en e-aanbesteding ingevoerd, maar geen e-inschrijving. Afgerond 

2018 Het Agentschap betaalde vergoedingen aan samenwerkende landen zonder de 
noodzakelijke bewijsstukken. Loopt nog 



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 Agentschap financierde de inzet van één vliegtuig en één vaartuig zonder het 
noodzakelijke bewijsmateriaal voor één categorie van de gedeclareerde uitgaven. N.v.t.

2018 
De verificaties vooraf waren ondoeltreffend. Het Agentschap moet werken aan een 
vereenvoudigde en transparante financieringsregeling die ook de kosten in verband 
met apparatuur omvat.  

Loopt nog 

2018 

Frontex ondertekende een kaderovereenkomst voor het oorspronkelijk geraamde 
bedrag hoewel dit bijna 30 % hoger was dan de financiële offerte van de inschrijver. 
Het Agentschap moet realistischer ramingen maken van de waarde van 
overeenkomsten en een streng financieel beheer toepassen bij IT-overeenkomsten. 

Afgerond 

2018 Het Agentschap moet beleid inzake gevoelige posten vaststellen en ten uitvoer leggen. Loopt nog 

2018 De begrotingsoverdrachten naar 2019 en de geannuleerde overdrachten in 2018 waren 
hoog. Het Agentschap moet streven naar preciezere kosten- en begrotingsramingen. Loopt nog 

2018 Het Agentschap slaagde er slechts in om 83 % van het aantal posten in de lijst van het 
aantal ambten te vervullen. Loopt nog 



 

 

Het antwoord van het Europees Grens- 

en kustwachtagentschap 

Toelichtende paragrafen met betrekking tot de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende betalingen bij de rekeningen 

08. Het Agentschap is verheugd over het feit dat de Rekenkamer erkent dat het 
Agentschap stappen heeft ondernomen om de verificaties vooraf te verbeteren en 
opmerkt dat het Agentschap in 2019, overeenkomstig de in voorgaande jaren gedane 
aanbevelingen, verificaties achteraf van vergoedingen opnieuw heeft ingevoerd. 

Het Agentschap heeft serieuze stappen ondernomen om een vereenvoudigde 
financieringsregeling te integreren en ten uitvoer te leggen (eenheidskosten), waarin 
ook de financiering van het gebruik van zwaar materieel is opgenomen. Helaas 
vertoonde het desbetreffende project, waaraan een vrij beperkt aantal lidstaten wilde 
meewerken, aanzienlijke tekortkomingen, die vanuit het perspectief van de lidstaten als 
balansverstorend en ongunstig werden gezien. 

De totstandbrenging van het permanente korps en de door het Agentschap beheerde 
uitrustingspool zal worden gebruikt om verdere stappen in gang te zetten om de 
modaliteiten voor vergoedingen aan lidstaten en met de Schengenruimte geassocieerde 
landen anders in te richten en te vereenvoudigen. 

Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen 

18. De Letse staatsgrenswacht deelde mee dat het document dat verstrekt is om hun 
vordering te ondersteunen, in overeenstemming is met het Letse regelgevingskader. De 
Letse autoriteiten werden ondervraagd over het geval waarop de Rekenkamer had 
gewezen en meldden dat de vordering was gepresenteerd op een wijze die voldeed aan 
de bovengenoemde voorwaarden.  Gezien het bovenstaande was Frontex van mening 
dat het proces voldoende zekerheid biedt over het werkelijke bestaan van de vergoede 
kosten, aangezien deze zijn gebaseerd op de waarborg die de Letse controleomgeving 
biedt. Tijdens controles achteraf verifieerde het Agentschap de in twijfel getrokken 
uitgaven aan de hand van bankafschriften. Niettemin is de begunstigde, na de 
opmerking van de Rekenkamer, ervan in kennis gesteld dat pro-formafacturen niet meer 
als bewijsstukken zullen worden geaccepteerd. 

19. De Poolse autoriteit diende het verzoek om de definitieve betaling één dag na de 
officiële sluitingsdatum in. Het Agentschap herinnert eraan dat in 2018 een 



 

 

vereenvoudigde subsidieregeling voor de inzet van functionarissen is ingevoerd. De 
definitieve betalingen van subsidies over 2018 waren de eerste onder de nieuwe 
financieringsregeling en de procedure voor definitieve betaling is daarom sterk verlengd 
om een goed financieel beheer te waarborgen.  Overeenkomstig artikel 20 van de 
subsidieovereenkomst heeft Frontex de ingediende documentatie gecontroleerd. 
Vervolgens is een tweede steekproef geselecteerd in lijn met het geldende beleid van 
controles vooraf, is de steekproef geverifieerd en is het definitieve monitoringverslag op 
17 juni 2019 afgerond. Op 18 juni 2019 heeft Polen een gecorrigeerde aanvraag voor 
definitieve betaling ingediend op basis van het definitieve monitoringverslag. 

Opmerkingen over de internebeheersingsmaatregelen 

21. De beoordeling van de mate waarin aan een criterium wordt voldaan (anders dan 
van het type ja/nee) door individuele leden van selectiecomités is een individueel 
oordeel dat deels wordt gevormd door de specifieke expertise en ervaring van dat lid, 
aan de hand van de gemeenschappelijke schaal die het comité heeft vastgesteld. De 
complementariteit van de individuele beoordelingen tezamen zorgt voor een balans in 
de conclusies van het panel en duidt niet op een gebrek aan collegialiteit en afstemming 
tussen de bereikte conclusies. Frontex geeft trainingen voor leden van selectiecomités 
met het doel ervoor te zorgen dat zij over de juiste kennis beschikken om hun rol te 
vervullen, binnen de grenzen van vrijheid en onafhankelijkheid van elk selectiecomité. 
De ‘geconsolideerde’ score waarmee alle leden van het selectiecomité hebben 
ingestemd is de enige officiële uitkomst van gezamenlijke beraadslagingen van 
selectiecomités. 

De rechten en aanspraken die het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de 
individuele rechten (Paymaster Office – PMO) voor het personeelslid heeft vastgesteld, 
zijn op 6 februari 2020 aan Frontex meegedeeld, nadat de betaalstaat was 
bekendgemaakt en ten uitvoer gelegd. De salarissen van nieuwkomers worden 
gecontroleerd aan de hand van de besluiten over rechten en aanspraken; indien er 
afwijkingen worden ontdekt, moet het PMO daarvan voor de 12de van die maand op de 
hoogte worden gebracht. Deze informatie is binnen de gestelde einddatum naar het 
PMO verzonden en de correctie is met terugwerkende kracht uitgevoerd bij de 
salarisbetaling van maart. 

Opmerkingen over goed financieel beheer 

22. De verbouwingswerkzaamheden konden niet volgens planning worden afgerond als 
gevolg van ernstige problemen op de Poolse bouwmarkt, waarover Frontex noch de 
verhuurder controle hadden. Deze ongunstige ontwikkelingen waren al eerder van 
invloed op het project, maar pas tegen het eind van het jaar kon met voldoende 



 

 

zekerheid worden bepaald welke werkzaamheden in 2019 zullen worden voltooid en 
welke zullen moeten worden afgerond in 2020. 
De voorfinanciering was een oplossing die het mogelijk maakte de verbouwing van het 
gebouw voort te zetten en te voltooien. Het Agentschap heeft niet afgezien van 
belangrijke controles, maar behield juist de volledige controle: de voorfinanciering werd 
uitgekeerd aan de verhuurder en niet aan de aannemer; de verhuurder zou geen 
betaling aan de aannemer doen voordat een deel van de afgeronde werkzaamheden 
zou zijn geaccepteerd door zowel Frontex als de verhuurder. De verhuurder zal Frontex 
eventueel ongebruikte middelen terugbetalen, hetgeen contractueel is vastgelegd. 
Vanuit het oogpunt van evenredigheid komt de voorfinanciering overeen met ongeveer 
3,5 maandelijkse huurbedragen die Frontex in het kader van het huurcontract heeft 
betaald, dus eventueel misbruik van de middelen door de verhuurder zou kunnen 
worden verrekend met de huidige huurfacturen. Gezien het bovenstaande heeft het 
Agentschap naar behoren toezicht gehouden op zijn begroting en activiteiten, ook 
jegens de begrotingsautoriteiten. 
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