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Geachte heer Kouchner,

Hierbij doe ik u in alle officiële talen van de Europese Gemeenschappen een exemplaar toekomen 
van het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Bureau voor 
wederopbouw betreffende het begrotingsjaar 2007.

Dit verslag gaat vergezeld van de antwoorden van het Bureau en wordt binnenkort in het 
Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

Hoogachtend,

(w.g.) Vítor CALDEIRA

________________________
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INLEIDING

1. Het Europees Bureau voor wederopbouw (hierna: 'Bureau') werd opgericht 

bij Verordening (EG) nr. 1628/96 van de Raad1, laatstelijk gewijzigd bij 

Verordening (EG) nr. 1756/2006 van de Raad van 28 november 20062. Toen 

het Bureau in 2000 werd opgericht, had het als taak het beheer van de 

steunprogramma's van de Europese Unie in Kosovo. Nadien werd zijn 

mandaat uitgebreid tot Servië-Montenegro en de voormalige Joegoslavische 

Republiek Macedonië. Het Bureau, dat zijn zetel heeft in Thessaloniki, beschikt 

over operationele centra in Belgrado, Podgorica, Pristina en Skopje. Het voert 

programma's uit om de instellingen en het goede beheer ervan een impuls te 

geven, de ontwikkeling van een markteconomie en van vitale infrastructuur te 

ondersteunen en de civiele samenleving te versterken. Volgens de planning 

verstrijkt zijn mandaat op 31 december 2008.

2. Tabel 1 geeft een overzicht van de bevoegdheden en activiteiten van het 

Bureau. Ter informatie zijn essentiële gegevens uit de door het Bureau 

opgestelde jaarrekening over het begrotingsjaar 2007 opgenomen in de 

tabellen 2, 3 en 4.

BETROUWBAARHEIDSVERKLARING

3. Deze verklaring is krachtens artikel 185, lid 2, van Verordening (EG, 

Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad3 aan het Europees Parlement en de 

Raad gericht. Overeenkomstig artikel 248 van het Verdrag tot oprichting van de 

Europese Gemeenschap is zij opgesteld na onderzoek van de rekeningen van 

het Bureau.

  
1 PB L 204 van 14.8.1996, blz. 1.

2 PB L 332 van 30.11.2006, blz. 18.

3 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
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4. De rekeningen van het Bureau over het per 31 december 2007 afgesloten 

begrotingsjaar4 werden overeenkomstig artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) 

nr. 2667/2000 van de Raad5 opgesteld door de directeur en naar de 

Rekenkamer gezonden, die een verklaring moet afgeven over de 

betrouwbaarheid ervan en over de wettigheid en regelmatigheid van de 

onderliggende verrichtingen.

5. De Rekenkamer heeft haar controle uitgevoerd overeenkomstig de 

internationale controlestandaarden en de regels inzake beroepsethiek van 

IFAC en ISSAI6, voor zover deze in de communautaire context van toepassing 

zijn. De controle werd gepland en uitgevoerd om redelijke zekerheid te 

verkrijgen dat de rekeningen betrouwbaar en de onderliggende verrichtingen 

wettig en regelmatig zijn.

6. De Rekenkamer heeft hiermee een redelijke grondslag ter onderbouwing 

van de navolgende verklaring:

Betrouwbaarheid van de rekeningen

De rekeningen van het Bureau over het per 31 december 2007 afgesloten 

begrotingsjaar zijn op alle materiële punten betrouwbaar.

Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen

De onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening van het Bureau zijn over het 

geheel genomen wettig en regelmatig.

De hierna volgende opmerkingen doen niets af aan de verklaring van de 

Rekenkamer.

  
4 Deze rekeningen werden op 10 juli 2008 opgesteld en zijn op 16 juli 2008 bij de 

Rekenkamer ingekomen.
5 PB L 306 van 7.12.2000, blz. 7.
6 Internationale Federatie van Accountants (IFAC) en Internationale Standaarden 

van Hoge Controle-instanties (ISSAI).
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OPMERKINGEN

7. De begroting 2007 van het Bureau beliep 250,2 miljoen euro, tegen

268,8 miljoen euro het voorgaande jaar. Hoewel de uitvoeringsgraad van de 

begroting aan het eind van het jaar bevredigend was, waren er nog steeds 

niet-bestede begrotingskredieten voor beleidsactiviteiten (453 miljoen euro):

163 miljoen euro moest nog worden vastgelegd en 290 miljoen euro diende ter 

dekking van betalingen uit hoofde van bestaande verplichtingen. Gezien het 

meerjarige karakter van de activiteiten van het Bureau zal een deel van deze 

bedragen moeten worden besteed in de jaren na 2008, het laatste jaar waarin 

het Bureau bestaat.

8. Het mandaat van het Bureau verstrijkt op 31 december 2008. Op 

24 april 2008 stelde de Europese Commissie een besluit vast inzake de 

overdracht van de voorheen aan het Bureau gedelegeerde programma's en op 

11 juni 2008 publiceerde zij een nota met instructies en richtlijnen voor de 

overdracht van programma-/contractdossiers. Die nota behandelt niet alle 

posten op de balans van het Bureau. Om de overdracht van alle programma's 

en posten te formaliseren moeten het Bureau en de Commissie samen een 

Memorandum van Overeenstemming ondertekenen dat door de raad van 

bestuur van het Bureau wordt bekrachtigd. Dit zal de overdracht van alle 

posten vergemakkelijken en ervoor zorgen dat deze correct worden vermeld in 

de rekeningen van het Bureau.

9. Het gecumuleerde overschot van 180 miljoen euro op de balans per 

31 december 2007 bestond hoofdzakelijk uit de middelen die het Bureau van 

de Commissie ontving voor de prefinancieringsbetalingen die het krachtens 

contracten en subsidieovereenkomsten verrichtte. Deze zullen aan het eind 

van het mandaat van het Bureau eveneens moeten worden overgenomen en 

beheerd door de Europese Commissie.
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Dit verslag werd door de Rekenkamer te Luxemburg vastgesteld op haar 

vergadering van 18 september 2008.

Voor de Rekenkamer

Vítor Manuel da Silva Caldeira

President
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Tabel 1 - Europees Bureau voor wederopbouw (Thessaloniki)

Communautaire 
bevoegdheden 

volgens het Verdrag
Organisatie

In 2007 (2006) ter 
beschikking van het 

Bureau gestelde 
middelen

In 2007 geleverde producten en diensten

Doelstellingen Toepassingsgebied Taken 1 - Raad van bestuur Definitieve begroting Per operationeel centrum (voornaamste ontwikkelingen)

KOSOVO:
a) Sociaaleconomische ontwikkelingshulp aan minderheidsgemeenschappen;
b) steun voor burgermaatschappij en media;

d) capaciteitsopbouw van het Bureau voor Europese integratie en advies inzake EU-compatibiliteit en deelname aan SAP;

2 - Directeur
f) integratie van openbare nutsbedrijven;

waarvan 83 (90) bezet, g) duurzaam bosbeheer en landgebruik;
andere dienstverbanden h) veefokkerij en ontwikkeling van controlesystemen inzake voedselveiligheid;

i) steun voor de sectoren energie, milieu, beroepsopleiding en vervoer.
SERVIË:
a) Wetsontwerpen ter hervorming van het openbaar bestuur;
b) levering van materiaal en steun aan de politie en de grenswacht, steun voor jeugddetentiecentra;
c) invoering van hoofdelijke betaling in de eerstelijnsgezondheidszorg van de staat;

(Artikel 181 A) d) steun voor privatisering en voor opleiding in ondernemingen;
3 - Externe controle e) steun voor het bevorderen van buitenlandse rechtstreekse investeringen;
Rekenkamer. f) steun voor kwetsbare groepen waaronder vluchtelingen en ontheemden;

g) renovatie en modernisering van regionaal verwarmingsnet.
MONTENEGRO:
a) Steun voor de integratie van vluchtelingen en interne ontheemden en steun voor burgerschapsorganisaties;
b) milieubeheer versterken;

waarvan er c) wegeninfrastructuur in kustgebieden verbeteren;
d) steun voor hervorming van openbaar bestuur, politie en gevangeniswezen;
e) ontvlechting en herstructurering van de elektriciteitsvoorziening, strategie voor efficiënt energieverbruik;
f) managementervaring bieden aan ondernemingen;
g) systeem voor identificatie en registratie van dieren en beheer van visbestanden.
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië:

b) invoering Nationaal systeem voor dieridentificatie voltooien;

d) steun voor burgerschapsorganisaties en gemeenten;

f) steun voor het programmeren van het Instrument Pretoetredingssteun;
g) steun voor de invoering van beroepsnormen in de gevangenisadministratie.

Bron: Door het Bureau verstrekte gegevens.

c) steun voor de ministeries van Justitie, Binnenlandse zaken, Lokale besturen, Handel en industrie, Landbouw, Energie en voor 
grenscontroleorganen en gemeenten;

e) vaststelling van wet voor het plaatsen van overheidsopdrachten en steun voor de ontwikkeling van een programma van 
overheidsinvesteringen;

a) Twinningsteun inzake witwaspraktijken, corruptie en georganiseerde misdaad, statistieken, luchtkwaliteit, financiële controle;

Bevoegdheden van het Bureau zoals omschreven in Verordening (EG) nr. 
2667/2000 van de Raad van 5 december 2000

iii) ter ondersteuning van 
de ontwikkeling van een 
markteconomie en het 
nastreven van 
investeringen in de vitale 
fysieke infrastructuur en 
van milieumaatregelen;

Bestaat uit één 
vertegenwoordiger van elke 
lidstaat, twee 
vertegenwoordigers van de 
Commissie en één 
waarnemer van de 
Europese Investeringsbank.

iv) ter ondersteuning van 
de maatschappelijke 
ontwikkeling en ter 
versterking van de civiele 
samenleving.

Het Bureau beheert de 
belangrijkste 
steunprogramma's in Servië-
Montenegro (Republiek 
Servië, Kosovo en de 
Republiek Montenegro) en 
de voormalige 
Joegoslavische Republiek 
Macedonië (VJRM). De 
bijstand kan ten goede 
komen aan staten, door de 
Verenigde Naties bestuurde 
entiteiten, federale regionale 
en lokale instanties, 
overheids- en semi-
overheidsorganen, sociale 
partners, organisaties ter 
ondersteuning van het 
bedrijfsleven, coöperaties, 
onderlinge 
waarborgmaatschappijen, 
vennootschappen, 
stichtingen en niet-
gouvernementele 
organisaties.

- De Commissie 
informeren over de 
basisbehoeften;

- opzetten van 
programma's voor 
wederopbouw en de 
terugkeer van 
vluchtelingen en 
ontheemden;

(…) de Gemeenschap 
[neemt] in het kader 
van haar 
bevoegdheden 
maatregelen voor 
economische, 
financiële en 
technische 
samenwerking met 
derde landen. Deze 
maatregelen vullen de 
maatregelen van de 
lidstaten aan en zijn 
coherent met het 
ontwikkelingsbeleid van 
de Gemeenschap.

Verlenen van 
communautaire bijstand

i) bij de wederopbouw en 
de terugkeer van 
vluchtelingen en 
ontheemden;

ii) ter bevordering van het 
goed bestuur en ter 
versterking van de 
instellingen en de 
rechtsstaat; - uitvoeren van alle 

activiteiten die nodig zijn 
voor de 
tenuitvoerlegging van de 
communautaire bijstand.

e) steun voor het wegwerken van problematische industrieën, beheer van gemeentelijk afvalwater en afval met gezondheidsrisico's;

163 (171) uitvoerende, en

101 (102) administratieve 
taken vervullen

108 (108) posten voor 
tijdelijke functionarissen, 
opgenomen in de lijst van 
het aantal ambten,

c) MKB-prestaties bevorderen en Human Resource Development Fund uitbouwen, een nationale transportstrategie uitwerken;

4 - Kwijtingverlenende
autoriteit

Parlement, op aanbeveling 
van de Raad.

Totaal aantal werknemers: 
264 (273)

Benoemd door de raad van 
bestuur op voorstel van de 
Commissie. Operationele 
centra met een hoge mate 
van beheersautonomie, 
opgericht in Belgrado, 
Pristina, Podgorica en 
Skopje.

250,2 miljoen euro (268,8 
miljoen euro)

Personeelsbestand per 
31 december 2007:

plaatselijke 
functionarissen: 165 (164) 
posten opgenomen, 
waarvan 154 (157) bezet.

arbeidscontractanten: 29 
(29) posten opgenomen, 
waarvan 27 (26) bezet.
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Tabel 2 - Europees Bureau voor wederopbouw (Thessaloniki) - Begrotingsuitvoering voor het begrotingsjaar 2007

Communautaire 
subsidie

24.559 23.960 Titel I
Personeel

18.702 17.869 17.540 330 832 187 0 133 54 18.889 17.869 17.673 330 886

Andere 
ontvangsten

p.m. 4.743 Titel II
Administratie

5.857 4.768 4.299 469 1.089 507 0 471 36 6.364 4.768 4.770 469 1.125

Bestemmings-
ontvangsten 225.642 222.461

Titel III
Beleids-
activiteiten

13.727 3.031 120 13.607 0 678.806 276.086 236.172 439.217 3.417 692.533 279.117 236.292 452.824 3.417

TOTAAL 250.201 251.164 38.286 25.668 21.959 14.406 1.921 679.500 276.086 236.776 439.217 3.507 717.786 301.754 258.735 453.623 5.428

Bron: Door het Bureau verstrekte gegevens. Deze tabel vormt een samenvatting van de gegevens die het Bureau in zijn jaarrekening heeft verstrekt. Geïnde ontvangsten en betalingen worden op kasbasis geraamd.                                              

ONTVANGSTEN UITGAVEN

BESCHIKBARE KREDIETEN (VAN HET BEGROTINGSJAAR EN 
VAN VOORGAAND JAAR)

opgevoerd
vast-

gelegd geannuleerd beschikbaar

Herkomst van de 
ont-

vangsten

In de definitieve 
begroting van 

het 
begrotingsjaar 
opgenomen 
ontvangsten

Geïnde 
ontvangsten

Bestemming van 
de uitgaven

DEFINITIEVE BEGROTINGSKREDIETEN UIT VOORGAAND BEGROTINGSJAAR OVERGEDRAGEN 
KREDIETEN

geannu-
leerdbetaald

over-
gedragen vastgelegd betaald

(1 000 euro)

opgevoerd
vast-

gelegd
over-

gedragen betaald
over-

gedragen geannuleerd
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(1 000 euro)
2007 2006

255.537 273.192
1.243 239

256.780 273.432

16.724 16.164
Uitgaven in verband met vaste activa 412 581

5.454 5.510
Beleidsuitgaven 225.568 247.509

248.158 269.764
8.622 3.668

36 25
-36 -25

8.586 3.643

Tabel 3 - Europees Bureau voor wederopbouw (Thessaloniki) - Economische resultatenrekening 
over de begrotingsjaren 2007 en 2006

EXPLOITATIEONTVANGSTEN
Communautaire subsidies
Overige ontvangsten 

Totaal (a)

Financiële uitgaven (d)
OVERSCHOT/(TEKORT) UIT NIET-BELEIDSACTIVITEITEN (e=-d)
ECONOMISCH RESULTAAT VAN HET BEGROTINGSJAAR (f = c+e)

Bron: Door het Bureau verstrekte gegevens. Deze tabel vormt een samenvatting van de gegevens die het Bureau in zijn 
jaarrekening heeft verstrekt; deze rekening werd opgesteld op transactiebasis.

EXPLOITATIEUITGAVEN
Personeelsuitgaven

Overige administratieve uitgaven

Totaal (b)
OVERSCHOT/(TEKORT) UIT BELEIDSACTIVITEITEN (c = a-b)
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(1 000 euro)
2007 2006

VASTE ACTIVA
41 70

Materiële vaste activa 529 743
Vorderingen op lange termijn 3.618 10.175
VLOTTENDE ACTIVA
Voorfinanciering op korte termijn 179.810 166.885
Vorderingen op korte termijn 30.329 24.562
Kasmiddelen 41.499 51.991

255.826 254.425
VLOTTENDE PASSIVA
Voorzieningen voor risico's en lasten 1.189 1.986
Crediteuren 79.108 85.496

80.297 87.482
Netto activa 175.529 166.943

RESERVE
Gecumuleerd overschot/tekort 166.943 163.300
Economisch resultaat van het begrotingsjaar 8.586 3.643

175.529 166.943
Bron: Door het Bureau verstrekte gegevens. Deze tabel vormt een samenvatting van de gegevens die het Bureau in zijn 
jaarrekening heeft verstrekt; deze rekening werd opgesteld op transactiebasis.

Tabel 4 - Europees Bureau voor wederopbouw (Thessaloniki) - Balans per 31 december 2007 en 31 
december 2006

Totaal activa

Totaal passiva

Netto vermogen

Immateriële vaste activa



AER - Agence européenne pour la reconstruction
EAR - Europees Bureau voor Wederopbouw

EAR REP NL.DOC

ANTWOORD VAN HET BUREAU

7. Het Bureau kon eind 2007 nog steeds vastleggingen en betalingen 

doen voor de jaarprogramma’s van 2004, 2005 en 2006, omdat de 

CARDS-programma’s nu eenmaal meerdere jaren bestrijken. Voor 

vastleggingen is de CARDS-deadline 2009 en voor betalingen 2010. 

Deze drie operationele programma’s bedroegen 1,8 miljard euro. Met een 

nog vast te leggen bedrag van 163 miljoen euro (9%) en een in totaal nog 

te betalen bedrag van 453 miljoen euro (25%) drie jaar voor het 

verstrijken van de CARDS-deadline kan gezegd worden dat de 

tenuitvoerlegging in ver gevorderde staat is. De Rekenkamer heeft het 

Bureau met deze prestatie gecomplimenteerd in zijn Speciaal verslag nr.

5/2007 [PB C 285, 27.11.2007, blz.1.]

8. Het Bureau spant zich tot het uiterste in om de overdracht te doen 

slagen. Het stelt momenteel met verscheidene EU-instellingen 

ontwerpovereenkomsten op met het oog op de afhandeling van een 

aantal delen van zijn activa. Bovendien staat het Bureau in contact met de 

Commissie ten einde alle aspecten van de overdracht te formaliseren en 

zal het het eindresultaat ter goedkeuring voorleggen aan de raad van 

bestuur.  


